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3 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

สินทรัพย์รวม

รายได้

หนี้สินรวม

ก�าไรสุทธิ

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

2556 2557 2558

	 ฐานะทางการเงิน	(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 6,107.81 6,849.20 6,584.55

หนี้สินรวม 2,344.71 2,680.98 2,081.67

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,763.10 4,168.22 4,502.88

	 ผลการด�าเนินงาน	(ล้านบาท)

รายได้ 5,199.64 5,820.02 6,007.94

รายจ่ายรวม 4,366.45 4,904.19 5,039.67

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 833.19 915.83 968.26

ต้นทุนทางการเงิน 28.51 26.27 25.50

ก�าไรสุทธิ 679.24 750.73 775.07

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 15.72 17.38 17.94

2556 2557 2558

6,107.81 6,849.20 6,584.55

2556 2557 2558

5,199.64 5,820.02 6,007.94
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5 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
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6 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

รายงานของกรรมการผู้จัดการ

เศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวและสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ เพิ่มมากขึ้น แต่ปีท่ีผ่านนับว่าเป็นปีท่ีบริษัทประสบ

ความส�าเร็จอีกปีหนึ่ง

• บริษัทมีรายรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 จากจ�านวน 5,820 ล้านบาท เป็น 6,008 ล้านบาท

• ผลก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 3.2 จาก 751 ล้านบาท เป็น 775 ล้านบาท

• ผลผลิตหลอดและกระป๋องอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 จาก 782 ล้านช้ิน เป็น 786 ล้านชิ้น

• ในขณะที่ผลผลิตเหรียญอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จาก 33,907 ตัน เป็น 35,183 ตัน 

บริษัทประสบความส�าเร็จในการท�าตัวเลขเงินรวมเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนติดต่อกันมาแล้ว

ถึง 6 ปี ผลก�าไรเพิ่มขึ้นติดต่อกันมาถึง 4 ปี ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากยอดขายกระป๋องและเหรียญอลูมิเนียมเป็นหลัก ยอดรวม

การผลิตหลอดและกระป๋องเป็นจ�านวนกว่า 786 ล้านชิ้นซึ่งถือเป็นอันดับหน่ึงของเอเชีย ส่วนผลก�าไรท่ีเพิ่มขึ้นน้ันมีผลมาจาก

ค่าเงนิดอลล่าร์ทีแ่ข็งค่าขึน้และราคาเชือ้เพลงิท่ีถูกลง แต่เหตผุลทีส่�าคญัทีส่ดุของผลก�าไรทีเ่พิม่ขึน้นัน้คอื ความพยายามของพนกังาน

ในการเพิ่มผลผลิตและประหยัดพลังงาน รวมทั้งการบริหารเวลาการท�างานที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

บริษัทได้ตัดสินใจเรื่องการรวมฐานการผลิตของทั้ง 2 โรงงานไว้ด้วยกันและการปิดโรงงานส�าโรงจะแล้วเสร็จภายในระยะ

เวลา 5 – 12 ปี สิง่นีเ้ป็นสิง่ทีท่างบรษิทัไม่ต้องการให้เกดิขึน้ แต่เนือ่งจากปัจจยัทางสิง่แวดล้อมและชมุชนทีอ่าศยัอยูใ่กล้เคยีงท�าให้

โรงงานไม่สามารถด�าเนินการผลิตในพื้นที่ส�าโรงได้อีกต่อไป ซึ่งผลที่ตามได้หลังจากการรวมฐานการผลิตแล้วคือ ความสามารถ

ในการผลิตของโรงงานศรีราชาจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยใช้แรงงานเพียงครึ่งเดียว

เราภูมิใจมากกับการผลิตเหรียญจ�านวนกว่า 35,000 ตัน ซึ่งถือเป็นยอดการผลิตท่ีสูงท่ีสุดในโลกจากการผลิตเพียงหนึ่ง

โรงงานเท่านั้น หลังจากการรวมฐานการผลิตแล้วโรงงานศรีราชาจะมียอดการผลิตกระป๋องและหลอดสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก

สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคน ผมมั่นใจว่าเราจะประสบความส�าเร็จต่อไป ผลิตภัณฑ์ของเราเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตที่ดีโดยผ่านผลิตภัณฑ์ของลูกค้าของเรา เรามุ่งหวังที่จะอุทิศตนเพื่อสังคมให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต ผมขอขอบคุณทุกท่านและ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงให้การสนับสนุนอลูคอนต่อไป 

 นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ

 กรรมการผู้จัดการ
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7 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท	อลูคอน	จ�ากัด	(มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537001854

ที่ตั้งส�านักงานใหญ ่ : เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท ต�าบลส�าโรงเหนือ 
 อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

  โทรศัพท์: 66(0) 2398 0147, 66(0) 2398 0461, 66(0) 2398 0462, 
   66(0) 2398 4624
  โทรสาร: 66(0) 2398 3455, 66(0) 2361 2511 
  E-mail: alucon@alucon.th.com
  Website: www.alucon.th.com 

สถานที่ตั้งโรงงานที่ 1 : โรงงานผลิตหลอดอลูมิเนียม
  เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท ต�าบลส�าโรงเหนือ  

 อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
  โทรศัพท์: 66 (0) 2398 0147
  โทรสาร: 66 (0) 2398 3455 

สถานที่ตั้งโรงงานที่ 2 : โรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียม,	ขวดอลูมิเนียม,	หลอดปากกาเคมี, 
	 หลอดอลูมิเนียมส�าหรับบรรจุยาเม็ด

  เลขที่ 272/5 หมู่ที่ 3 ถนนปากร่วม-อ่าวอุดม ต�าบลบ่อวิน 
  อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  โทรศัพท์: 66(0) 38 345 001-6 
  โทรสาร: 66(0) 38 345 000

สถานที่ตั้งโรงงานที่ 3 : โรงงานผลิตเหรียญอลูมิเนียม,	เม็ดอลูมิเนียม,	แผ่นอลูมิเนียม,	คอลย์อลูมิเนียม
  เลขที่ 272/5 หมู่ที่ 3 ถนนปากร่วม-อ่าวอุดม ต�าบลบ่อวิน 
  อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
  โทรศัพท์: 66(0) 38 345 001-6 
  โทรสาร: 66(0) 38 345 000

ทุนจดทะเบียน : : 432 ล้านบาท (43,200,000 หุ้น @ หุ้นละ 10 บาท) 

หุ้นสามัญที่จ�าหน่ายแล้ว : 43,199,986 หุ้นสามัญ

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น : บริษัทมิได้ถือหุ้นใด ๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

mailto:alucon@ksc.th.com
http://www.alucon.th.com
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8 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

บุคคลอ้างอิง:

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด
  เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์  66(0) 2009 9999
  โทรสาร  66(0) 2009 9991 

ผู้สอบบัญช ี : 1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ใบอนุญาตเลขที่ 8509 และ/หรือ
  2. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ใบอนุญาตเลขที่ 6105 และ/หรือ
  3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย ์ ใบอนุญาตเลขที่ 4195
 : บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด
  ชั้น 50-51 อาคาร เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 
  เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา 
  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
  โทรศัพท์:  66(0) 2677 2000
  โทรสาร:  66(0) 2677 2222

ที่ปรึกษากฎหมาย : ส�านักงาน	เภา	แอนด์	แอสโซซิเอทส์	ลอว์	ออฟฟิซ	
  เลขที่ 956 อาคารอุดมวิทยา ชั้น 7 ถนนพระราม 4 
  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
  โทรศัพท์:  66(0) 2636 2541-3
  โทรสาร:  66(0) 2238 2574 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตภาชนะอลูมิเนียม 

ประเภทของผลิตภัณฑ์ : ส�าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สีผม, เวชภัณฑ์, ครีม, กาว, ยาสีฟัน และอื่น ๆ
หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ่ม

ภาชนะส�าหรับบรรจุแก๊ส : ส�าหรับบรรจุเครื่องส�าอาง,ผลิตภัณฑ์บ�ารงเส้นผม, น�า้หอม สเปรย์ ระงับกลิ่นกาย,
และผลิตภัณฑ์แอโรโซล  สเปรย์ปรับอากาศ, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านและอื่น ๆ

ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง : ได้แก่ หลอดอลูมิเนียม ส�าหรับบรรจุยาเม็ด, ตัวปากกาเคมีเมจิ, กระป๋องแป้งและอื่น ๆ

ขวดอลูมิเนียม : ส�าหรับบรรจุเครื่องส�าอาง ยาฆ่าแมลง เป็นต้น 

งานประดิษฐ์ทางเทคนิคปั๊มขึ้นรูป : ได้แก่ภาชนะทรงกระบอกที่ใช้บรรจุชิ้นส่วนไฟฟ้า กระบอกคอนเดนเซอร์ เป็นต้น

เหรียญอลูมิเนียม, เม็ดอลูมิเนียม  : ส�าหรับใช้การผลิตหลอด, กระป๋องอลูมิเนียม และกระป๋องอัลลอยด์
คอยล์อลูมิเนียม, แผ่นอลูมิเนียม
เหรียญอัลลอยด์
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9 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้
บริษัทอลูคอนประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจ�าหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมขึ้นรูป เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดน่ิม 

ใช้ส�าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สีผม, ยาครีม, กาว เป็นต้น หลอดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง กระป๋องอลูมิเนียม, ขวดอลูมิเนียม, หลอด
บรรจยุาเมด็, หลอดปากกาเคม ีเป็นต้น รวมทัง้เหรยีญอลมูเินยีมเพือ่ใช้ในการผลติภาชนะบรรจภุณัฑ์ดงักล่าว ประมาณร้อยละ 63 
ของรายได้มาจากการขายกระป๋องและหลอดอลมูิเนยีม และร้อยละ 37  ได้จากการขายเหรียญอลมูเินียม ในระหว่างป ี2558 ยอด
ขายกระป๋องและหลอดอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ส่วนยอดขายเหรียญอลูมิเนียมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.0

โครงสร้างรายได้ของ 3 ปีที่ผ่านมา

หน่วย:ล้านบาท
2558 2557 2556

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม 3,625 62.82 3,543 62.99 3,421 68.05

เหรียญอลูมิเนียม 2,145 37.18 2,082 37.01 1,606 31.95

รวม 5,770 100.00 5,625 100.00 5,027 100.00

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา
ในปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญต่อลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
บรษิทัด�าเนนิกจิการเป็นผูผ้ลติและส่งออกหลอดและกระป๋องทัง้ทางตรงและทางอ้อมในปรมิาณสงูอย่างต่อเนือ่ง แม้จะเกดิ

ภาวะผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปี 2558 บริษัทก็สามารถผลิตได้ถึง 786 ล้านชิ้น ในขณะที่ผลผลิตทั่วโลก
คิดเป็นปริมาณเกินกว่า 22,000 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า แม้บริษัทจะสามารถก้าวขึ้นสู่ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย หาก
เมื่อเทียบกับขนาดของตลาดโลก จะพบว่าบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเพียง ร้อยละ 3.5 เท่าน้ัน แม้ศักยภาพในการผลิตจะเพ่ิม
มากขึ้น ทว่าเมื่อเทียบกับภาวะการแข่งขันในตลาดโลกแล้ว บริษัทยังคงต้องเผชิญกับความผันผวน และการต่อสู้ทางการค้าที่ทวี
ความรุนแรง 

ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นสร้างจุดแข็งขององค์กรโดยการคงไว้ซึ่งก�าลังการผลิต การส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา คุณภาพที่ดีที่สุด 
โดยเฉพาะด้านคุณภาพเมื่อน�าไปเปรียบเทียบกับผู้ผลิตที่สามารถผลิตได้ในแถบยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา พบว่าราคาสินค้าของ
บริษัทยังคงถูกกว่า ด้วยเหตุนี้ หากพิจารณาที่ปัจจัยทางด้านคุณภาพและราคา บริษัทยังคงมีความสามารถในการแข่งขันได้

ในด้านค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าในต่างประเทศ พบว่าเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบเชิงลบให้กับบริษัทได้ และ
เป็นสิง่หนึง่ทีล่ดความสามารถและเป็นอปุสรรคในการส่งออกของบรษิทั แต่การทีบ่รษิทัมกี�าลงัการผลติทีมุ่ง่เน้นความหลากหลาย
ของขนาด ท�าให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ประกอบกับปัญหาเรื่องค่าเงิน
และความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งสองปัจจัยนี้ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างแท้จริง

ส�าหรับธุรกิจเหรียญอลูมิเนียมนั้น แม้ว่าบริษัทจะพบกับสภาวะการแข่งขันรุนแรงเช่นเดียวกับธุรกิจทางด้านการขาย
ผลิตภัณฑ์อื่น แต่ ณ ปัจจุบัน บริษัทยังคงมีความสามารถในการผลิตเหรียญอลูมีเนียมได้เป็นรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยขณะนี้มี
ส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดโลก
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ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการตลาด
ในปีพ.ศ. 2558 บรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมค่อนข้างทรงตัว ทั้งหลอดและกระป๋องอลูมิเนียม เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกมีการ

ชะลอตัวรวมทั้งประเทศไทยด้วย นอกจากนั้นการเพิ่มขึ้นของก�าลังการผลิตของเครื่องจักรในยุโรป อเมริกาและเอเชียจาก
ปีพ.ศ. 2557 ท�าให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้นในหลาย ๆ ประเทศเช่น ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และประเทศไทย

บรษิทัยงัคงด�าเนนิธรุกจิเหมอืนเดมิ คอืผลติและจ�าหน่ายบรรจภัุณฑ์อลมิูเนยีม หลอดและกระป๋องอลมิูเนยีม ตวัปากกาเคมี 
บรรจุภณัฑ์ส�าหรบัเครือ่งส�าอาง ผลติภัณฑ์สผีม เวชภณัฑ์ สเปรย์ปรบัอากาศและเครือ่งเขียน รวมทัง้เหรยีญอลมิูเนยีม โดยจ�าหน่าย
บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวไปยังต่างประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย อีกทั้งบริษัทมีฐาน
ลูกค้าใหญ่ระดับสากล ท�าให้มีฐานลูกค้าใหญ่กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคของโลก และการมีนโยบายการซื้อของกลุ่มลูกค้าสากล
เหล่านี้เป็นการซื้อระดับ Globalization คือรวมการสั่งซื้ออยู่ที่เดียวด้วยปริมาณที่สูงเพื่อได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด และสินค้าถูกส่ง
ไปยังประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ท�าให้เป็นการเพิ่มช่องการจัดจ�าหน่ายได้มากขึ้น อีกท้ังมีโอกาสสูงท่ีจะได้เป็นผู้จัดหา
ส�ารอง กรณีบริษัทในกลุ่มของลูกค้าเกิดภาวะขาดแคลนบรรจุภัณฑ์ ส่วนการท�าธุรกิจผ่านตัวแทนรับบรรจุเพื่อเป็นฐานในการส่ง
สินค้าส�าเร็จรูปออกต่างประเทศ ตามศักยภาพของประเทศไทยท่ีมีความพร้อมด้านบรรจุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังวัตถุดิบอื่น ๆ 
ท�าให้ตลาดมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีนโยบายในการสร้างจุดแข็งเพื่อจะครองส่วนแบ่งการตลาดให้คงท่ีหรือเพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มก�าลัง
การผลติให้เพยีงพอ ปรบัปรงุด้านเทคโนโลยทีีทั่นสมยั เพือ่รองรบัความต้องการทีเ่พิม่มากขึน้ ผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพ ส่งมอบสนิค้า
ตรงเวลา เพิ่มความสามารถการผลิตและลดของเสียให้น้อยที่สุด ปรับปรุงการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อช่วงชิง
ความสามารถในการแข่งขัน

ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบหลักซ่ึงใช้ในการผลิต 
วัตถุดิบหลักคืออลูมิเนียมแท่ง ความบริสุทธิ์ 99.7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งราคาจะอ้างอิงกับตลาดแลกเปลี่ยนโลหะในกรุงลอนดอน 

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากราคาที่ผันผวน และค่าพรีเมียมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปีพ.ศ. 2558 บริษัทมีการซื้อแบบล่วงหน้า
และราคา ณ จดุซ้ือวนันัน้รวมกบัค่าพรเีมยีมทีก่�าหนดระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย นอกจากนัน้ยงัมกีารออกตราสารอนพุนัธ์โดยมสีญัญา 
Commodity Price Swap กบัสถาบันการเงนิต่างประเทศเพ่ือลดความเสีย่งด้านราคา และได้สัง่ซือ้วตัถดุบิในเพยีงพอกบัการผลติ
เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซื้อ การขายสินค้า เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงิน

กู้ยืมระยะยาวที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อมีการรับเงินตราต่างประเทศจากการรับช�าระเงินจากลูกค้า จะน�าเงินดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีสกุล
เงินหลัก เช่น เงินดอลล่าห์สหรัฐ เงินเยนญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย วัตถุประสงค์ในการน�า
เงินเข้าฝากไม่ใช่เพื่อรับดอกเบี้ยเนื่องจากดอกเบี้ยจะต�่ามาก แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ามาช�าระค่าวัตถุดิบและอะไหล่ และค่า
เครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งน�าเข้ามาจากต่างประเทศ และในขณะเดียวกันสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนั้นยังมีการท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward Contract)

ความเสี่ยงด้านสินเช่ือ
ความเสีย่งทีล่กูค้าหรอืคูส่ญัญาไม่สามารถช�าระหนีแ้ก่บรษิทัตามเงือ่นไขทีต่กลงไว้เมือ่ครบก�าหนด บรษิทัได้ก�าหนดนโยบาย

การให้สินเชื่อที่ระมัดระวังและขายสินค้าให้กับลูกค้าที่ได้มีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วว่ามีฐานะการเงินดีและมีความสามารถใน
การช�าระหนีไ้ด้ ดงันัน้บรษิทัจงึไม่คาดว่าจะได้รบัความเสยีหายจากการเรยีกช�าระหนีจ้ากลกูหนีเ้หล่านัน้เกนิกว่าจ�านวนเงนิทีไ่ด้ตัง้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว
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ความเสี่ยงในการเปลี่ยนวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เพื่อการทดแทน
เนือ่งจากราคาอลมูเินยีมแท่งอนัเป็นวตัถดุบิหลกัในการผลิตภาชนะบรรจภุณัฑ์มรีาคาผนัผวนตลอดเวลาและอาจจะทดแทน

ได้โดยการเปลี่ยนไปเป็นวัตถุดิบอื่นที่มีราคาถูกหรือเหมาะสมกว่า เช่น แผ่นเหล็ก พลาสติก หรือลามิเนท ดังนั้นกระป๋องสเปรย์
อลมูเินยีมก็อาจถกูทดแทนโดยกระป๋องเหลก็หรอืกระป๋องพลาสตกิอดัแก๊ส หลอดอลมิูเนยีมและหลอดปากกาเคมีกอ็าจถกูทดแทน
เป็นหลอดพลาสติกหรือหลอดลามิเนท เหรียญอลูมิเนียมก็อาจถูกทดแทนเป็นแผ่นอลูมิเนียมในการผลิตกระป๋อง ในทางกลับกัน 
การเปลี่ยนกระป๋องเหล็กก็อาจมีความจ�าเป็นเปลี่ยนมาเป็นกระป๋องอลูมิเนียมได้เช่นกันตามสภาพความต้องการของผู้บริโภค

ดังนั้นบริษัทจึงป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้นโดยมีการปรับปรุงมาตรฐานและวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพและลดของเสียใน
กระบวนการผลิตให้น้อยลง มีการน�าเสนอการผลิตที่ต้นทุนต�า่ลง เพื่อใช้วัตถุดิบให้น้อยลง เช่น การท�าประป๋องที่น�า้หนักเบาลงแต่
ประสิทธิภาพเท่าเดิม หรือการผลิตหลอดอลูมิเนียมที่ปากเล็กลงท�าให้ใช้อลูมิเนียมและพลาสติกน้อยลงเป็นต้น  อย่างไรก็ดี ยังมี
ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้คือราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ 

ความเสี่ยงในด้านต้นทุนแรงงานและวัตถุดิบ
จากการที่แรงงานฝีมือในประเทศขาดแคลน และมีการใช้ค่าแรงขั้นต�า่อัตราเดียวทั่วประเทศ ท�าให้การเคลื่อนย้ายแรงงาน

ต่างท้องท่ีน้อยลง การว่าจ้างแรงงานดังกล่าวมีต้นทุนท่ีสูงขึ้น บริษัทยังคงด�าเนินการนโยบายเดิมอย่างต่อเน่ือง คือได้ด�าเนินการ
อบรมหลักสูตรช่างเทคนิคภายใน อีกทั้งได้มีการเปลี่ยนอุปกรณ์การท�างานแบบอัตโนมัติไปบางส่วน เช่นติดตั้งกล้องเพื่อตรวจดู
สินค้าแทนสายตาคน เครื่องบรรจุหีบห่ออัตโนมัติ เป็นต้น และยังคงด�าเนินการติดต้ังเพ่ิมมากข้ึน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ท�างานให้ดีขึ้นโดยใช้แรงงานเท่าเดิมหรือน้อยลง เพื่อให้ต้นทุนด้านนี้ไม่สูงเกินไป 
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12 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

รายการที่เกี่ยวโยงกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี 2558 บริษัทมีนโยบายในการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ส�าคัญโดยรายการดังกล่าวจะต้อง
รายงานและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯก�าหนดไว้ และเมื่อได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้วจะรายงานเรื่องดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้ง โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทที่ 
เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ลักษณะ 
รายการ

มูลค่า 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุ	สมผล 
ในการท�ารายการ

บริษัท ทาเคะอุจิ 
เพรส อินดัสตรี้ส์ 
จ�ากัด

เป็นบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นร้อยละ 

66.91

ขายสินค้า 948.7 บรษิทั ทาเคะอจุเิพรส อนิดสัตรีส์้ จ�ากดั ท�าหน้าทีเ่ป็นตวักลาง
ในการจ�าหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมและเหรียญอลูมิเนียม 
ของบรษิทั ให้แก่กลุม่ลกูค้าในประเทศญีปุ่่นทีไ่ม่มีประสบการณ์
ในการน�าเข้าสินค้าด้วยตนเองโดยตรงและพอใจที่จะส่ังสินค้า
ของบริษัทผ่านทาง บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด 
ส�าหรบัราคาขายน้ันเป็นราคาตลาดทัว่ไปหรือราคาตามบนัทกึ
ข้อตกลง โดยบริษทัก�าหนดโครงสร้างราคาขายสนิค้าโดยค�านงึ
ถึงต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตราก�าไรขั้นต้นรวมทั้ง
ยังพิจารณาถึงขนาดของสินค้าที่จ�าหน่าย ปริมาณที่จ�าหน่าย 
ประเทศที่จ�าหน่ายและค่าขนส่ง

ซื้อวัตถุดิบ 
และอะไหล ่

11.4 เป็นธุรกรรมซื้อขายที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยการ
ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ดังกล่าวได้ในราคาท่ีต�า่กว่าผู้จ�าหน่าย
รายอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย

ซื้อเครื่องจักร 
และอุปกรณ์

5.2 เป็นธุรกรรมซื้อขายที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ในราคา
ที่ต�่ากว ่าผู ้จ�าหน่ายรายอ่ืนๆ ซึ่งไม ่สามารถหาซื้อได ้ใน
ประเทศไทย

ดอกเบี้ยจ่าย 21.4 บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด ได้ให้บริษัทกู้ยืมเงิน
ระยะสั้น ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 – 2.50 ต่อปี ซึ่งเป็น
อัตราที่ต�่ากว่าสถาบันการเงินโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินแบบ 
Roll Over และปราศจากการค�้าประกันใดๆ

ค่าธรรมเนียม 
สิทธ ิ

21.8 บริษัทได้ท�าสัญญาสิทธิทางเทคนิคกับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส 
อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทจะได้รับ
ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงข้อมูลทางเทคนิคและความ
รูค้วามช�านาญ อปุกรณ์ส�าหรบัการผลติ การให้สทิธใินการขาย
สนิค้า โดยบรษิทัจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสทิธแิละค่านายหน้า
ในอัตราร้อยละของยอดขาย เป็นการด�าเนินงานตามปกติที่มี
สัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป

ค่านายหน้า 2.6 เป็นการจ่ายค่านายหน้าในอตัราร้อยละของยอดขายทีเ่ป็นการ
ด�าเนนิงานตามปกตทิีม่รีาคาและผลตอบแทนทีเ่ป็นการค้าปกติ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 0.2 เป็นการด�าเนินงานตามปกติที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็น
ทางการค้าปกติ
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13 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

บริษัทที่ 
เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะ 
ความสัมพันธ์

ลักษณะ 
รายการ

มูลค่า 
(ล้านบาท)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุ	สมผล 
ในการท�ารายการ

บริษัท ทาเคะอุจิ
เพรส อินดัสตรี้ส์ 
จ�ากัด

เป็นบริษัทใหญ่ 
ถือหุ้นร้อยละ 

66.91

ลูกหนี้การค้า 64.6 เงื่อนไขการช�าระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายสินค้าให้
กับลูกค้ารายอื่น

เจ้าหนี้การค้า 0.01 เง่ือนไขการช�าระเงนิตามปกตทิางธุรกจิทีบ่ริษทั ทาเคะอจิุเพรส 
อินดัสตรี้ส จ�ากัด ขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น

เงินกู้ยืม 
ระยะสั้น

1,013 เงนิกูย้มืระยะสัน้ที ่บริษทั ทาเคะอจุเิพรส อนิดสัตรีส้ จ�ากดั ได้
ให้บรษิทักูย้มื ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2558 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 
1.75 –1.90 ต่อปี ซึง่เป็นอตัราทีต่�า่กว่าสถาบนัการเงนิโดยออก
ตัว๋สญัญาใช้เงนิแบบ Roll Over และปราศจากการค�า้ประกนั
ใด ๆ 

เจ้าหนี้อื่น 0.04 เง่ือนไขการช�าระเงนิตามปกตทิางธุรกจิทีบ่ริษทั ทาเคะอจิุเพรส 
อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด ขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น

ค่านายหน้า 
ค้างจ่าย

0.07 เง่ือนไขการช�าระเงนิตามปกตทิางธุรกจิทีบ่ริษทั ทาเคะอจิุเพรส  
อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด ให้กับลูกค้ารายอื่น

ค่าธรรมเนียม 
สิทธิค้างจ่าย

5.7 เง่ือนไขการช�าระเงนิตามปกตทิางธุรกจิทีบ่ริษทั ทาเคะอจิุเพรส 
อินดัสตรี้ส จ�ากัด ให้กับลูกค้ารายอื่น

ดอกเบี้ย 
ค้างจ่าย

4.2 เง่ือนไขการช�าระเงนิตามปกตทิางธุรกจิทีบ่ริษทั ทาเคะอจิุเพรส 
อินดัสตรี้ส จ�ากัด ให้กับลูกค้ารายอื่น

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
คณะกรรมการของบริษัทได้จัดให้มีขั้นตอนการอนุมัติในกรณีที่มีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ อยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี โดยจะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติ
รายการระหว่างกัน และต้องมคีณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุเพือ่พจิารณาดแูลให้รายการระหว่างกนัเป็นไปอย่างยตุธิรรม 
สมเหตุสมผลและมีนโยบายการก�าหนดราคาที่เหมาะสม โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และดูแล
ให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทยังคงมีการท�ารายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอยู่ ในรายการที่บริษัทต้องด�าเนินการเพื่อประกอบธุรกิจ

และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไปตามปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะ
ด�าเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบังคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น และการได้มาหรือ
จ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในแบบ 
56-1 และแบบ 56-2 โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
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14 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 

จ�านวนหุ้น
%	ของจ�านวน 
หุ้นทั้งหมด

1. บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จ�ากัด 21,012,500 48.64

2. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนคนต่างด้าว จ�ากัด *** 9,663,850 22.37

3. นางเมฆินทร์ เอื้ออนันต์ 1,856,025 4.30

4. CREDIT SUISSE AG, 1,455,300 3.37

5. มูลนิธิฮาร์มุท และ อิลซี่ ชไนเดอร์เพื่อเด็ก 1,236,975 2.86

6. นายฮารกิชิน ทันวานี 1,200,000 2.79

7. นายนาเรศ โรจน์ศีลธรรม 758,275 1.75

8. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 438,400 1.01

9. นางนลินรัตน์ เอื้ออนันต์ 424,500 0.98

10. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 394,000 0.91

*** (โดยบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จ�ากัด ถืออยู่ในสามกองทุนรวมเท่ากับ 7,863,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.20 
ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด) บริษัท ทาเคะอจุิเพรส อินดัสตรี้ส จ�ากัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ด�าเนนิธุรกิจประเภทเดียวกัน
กับบริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน) มีบริษัท ทาเคะอุจิ โชจิ จ�ากัด, นายชิเกคาสึ ทาเคะอุจิและคนในตระกูลทาเคะอุจิ เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จ�ากัด โดยถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมด

สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูใ้ห้ความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ว่าผูถ้อืหุน้มสีทิธแิละจะได้รบัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัทกุราย โดย

นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้ก�าหนดให้สิทธิในการได้รับส่วนแบ่ง
ผลก�าไร หรอื เงนิปันผล อย่างเท่าเทยีมกนั รวมถงึสทิธใินการซือ้ หรอื ขายหุ้น การโอน และ การท�าธรุกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัหุ้น และ
การให้สทิธใินการเข้าถงึข้อมลูเกีย่วกบัการด�าเนนิกจิการของบรษิทัโดยผ่านหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investment Relations, 
IR) นางสาวกาญจนา ปิยะชาติ ท้ังนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค�าแนะน�าของ
ตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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15 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
บรษัิทตระหนกัถงึการดแูลรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทัว่ทกุกลุม่โดยถอืเป็นนโยบายของบรษิทั ทีจ่ะพฒันาให้เกดิการสร้าง

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง บริษัท และ ผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้า ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่แข่งขันทางธุรกิจ 
พนักงานของบริษัท เจ้าหนี้ และ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆที่อยู่ในสังคม ชุมชนเดียวกับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบการ
ประกอบกิจการของบริษัทในส่วนที่ส�าคัญๆ เช่น การตรวจสอบและจัดท�ารายงานทางการเงิน (Financial Report) การตรวจสอบ
ภายใน (Internal Control System) การสรรหาผู้ตรวจสอบบัญชี (Company Auditor) การพิจารณาเรื่องการขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ (Conflicts of Interest) ซึ่งหมายรวมถึง การจัดการเรื่องความเสี่ยงด้วย (Risk Management)

อนึ่ง บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการควบคุมคุณภาพ ซึ่งบริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในปี 2543 และในปี 2551 
นี้ และได้รับมาตรฐาน FSSC22000 เมื่อปี 2556 นอกจากนั้นบริษัทยังมีนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายทางด้านความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และ นโยบายในการด�าเนนิกจิการทีอ่ยูภ่ายใต้กรอบของหลกัธรรมาภบิาล 
(Environmental Policy and Good Corporate Governance) โดยจัดท�าเป็นนโยบายให้กับพนักงานของบริษัท น�าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

การประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน (Best Practice) บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวันและเวลาของการประชุมผู้

ถือหุน้สามัญประจ�าปี และรวมถึงจัดส่งเอกสารประกอบทีเ่กีย่วข้องในแต่ละวาระ ซึง่หมายรวมถงึ ส�าเนารายงานการประชมุสามญั
ประจ�าปีในคร้ังก่อน รายละเอียดสถานที่ และการเดินทางมายังสถานท่ีจัดประชุม ใบมอบอ�านาจพร้อมค�าอธิบาย พร้อมทั้งส่ง
รายงานผลประกอบการของบริษัทและเสนอเรื่องการสรรหาคณะกรรมการบริษัทที่ครบก�าหนดตามวาระทุกครั้ง ในการประชุมผู้
ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อบังคับของบริษัท (Article of Association) และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยประธานคณะกรรมการบรษิทั จะท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และเสนอรายงาน
ผลการด�าเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ในทุกวาระ พร้อม
ทั้งรับฟังค�าแนะน�าและความเห็นจากผู้ถือหุ้น รวมถึงการบันทึกค�าถาม และข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของ
บริษัท โดยกรรมการบริหารจะท�าหน้าที่ตอบค�าถามผู้ถือหุ้นตามขอบข่ายของงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ
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16 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

การจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีการประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่
ผ่านมา 4 ครั้ง ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
ประชุม

คณะกรรมการ
ประชุม	

AGM	2015

1. นายสมชาย อังสนันท์ กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ 4/4 ü

2. นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ 4/4 ü

3. นางเอื้อมพร ภมรบุตร กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 4/4 ü

4. นายศุภชัย หล่อวณิชย์ กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน 4/4 ü

5. นางสาวสาลินี มาตานี กรรมการ, ผู้จัดการทั่วไป 3/4 ü

6. นายโยชิฮิโร มิตซูตะ กรรมการ, ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเทคนิค (เหรียญ) 3/4 ü

7. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ü

8. นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 3/4 ü

9. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 4/4 ü

10. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ กรรมการ 4/4 ü

อ�านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัท
1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. กรรมการมีหน้าที่ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทและก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็น
ตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ ให้ความมั่งคั่ง
แก่ผู้ถือหุ้น

3. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

4. กรรมการต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุ้นโดยสม�า่เสมอ ด�าเนนิงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้มกีารเปิดเผยต่อ
ผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีมาตรฐานและโปร่งใส

5. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ และมีความสนใจใน
กิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอย่างแท้จริง

6. มีความตั้งใจที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
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17 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้ 
1. เป็นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
2. การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีการลงคะแนนเสียงและมีคะแนนเสียงเท่ากัน

ไม่สามารถตัดสินชี้ขาดได้
3. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการของบริษัท

4. ท�าหน้าที่เป็นประธานฯในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บรษิทั มีนโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ต่อส�านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 

3 วันท�าการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้น�าส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 
59-2) ดงักล่าว ให้แก่เลขานุการบรษิทั เพือ่รวบรวม ท�าสรปุ และน�าส่งต่อ ก.ล.ต. ท้ังนี ้รายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของกรรมการ
และผู้บริหารเรียบเทียบส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 มีการเปลี่ยนแปลง
โดยสรุปดังนี้ 

รายชื่อ
จ�านวนหุ้น อัตราส่วน	%

2557 2558 2557 2558
1. นายสมชาย อังสนันท์ 87,750 87,750 0.20 0.20

    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ 90,000 90,000 0.21 0.21

    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

3. นางเอื้อมพร ภมรบุตร 58,500 58,500 0.14 0.14

    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

4. นายศุภชัย หล่อวณิชย์ 59,400 59,400 0.14 0.14

    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

5. นางสาวสาลินี มาตานี 45,000 245,000 0.10 0.56

    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

6. นายโยชิฮิโร มิตซูตะ - - - -

    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

7. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ - - - -

    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

8. นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ 13,500 13,500 0.03 0.03

    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 9,000 9,000 0.02 0.02

9. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ 154,300 154,300 0.36 0.36

    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

10. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ 10,000 10,000 0.02 0.02

    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 4,000 4,000 0.009 0.009

11. นายมิลาน พริสโตฟเสค 44,100 44,100 0.10 0.10

    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

 * จ�านวนหุน้ของกรรมการ ผูบ้รหิาร คูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะรวมกนัทัง้หมดแล้วไม่เกนิร้อยละ 25 ของจ�านวน
หุ้นทั้งหมดที่บริษัทออก
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18 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระน้ัน บริษัทได้ท�าการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ 

ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นส�าคัญ รวมท้ังพิจารณาจากทักษะที่
จ�าเป็นและยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ โดยอาจสรรหากรรมการจากบคุคลภายนอกทีท่รงคณุวฒุ ิหรือจากฐานข้อมลูกรรมการของ
สถาบันกรรมการไทย IOD แต่ทั้งนี้ต้องเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี ้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัต้องไม่มีลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจตามทีก่�าหนดโดยประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมายหรืออยู่ระหว่างถูกด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการก�ากับดูแล
ตลาดทุน ได้แก่
1.1 เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
1.2 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
1.3 อยู่ระหว่างถกูกล่าวโทษโดยส�านกังาน ก.ล.ต. หรอือยูร่ะหว่างถกูด�าเนนิคด ีเนือ่งจากกรณทีีส่�านกังาน ก.ล.ต. กล่าว

โทษ หรอืเคยต้องค�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้จ�าคกุไม่ว่าศาลจะมคี�าพพิากษาให้รอการลงโทษหรอืไม่ และพ้นโทษจ�าคกุ
หรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งน้ีเฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2. มีประวัติการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวงฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ได้แก่
2.1 อยูร่ะหว่างถกูกล่าวโทษโดยหน่วยงานทีก่�ากบัดแูลสถาบนัการเงนิไม่ว่าในประเทศหรอืต่างประเทศ หรอือยูร่ะหว่าง

ถูกด�าเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรืออยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าวห้ามเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือเคยต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกไม่ว่าศาลจะมีค�าพิพากษาให้
รอการลงโทษหรอืไม่ และพ้นโทษจ�าคกุหรอืพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถงึสามปี ทัง้นีเ้ฉพาะในมลูเหตุเนือ่งจาก
การบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และท�าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อ
สถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า หรือ 

2.2 เคยต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก ไม่ว่าศาลจะมีค�าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจ�าคุกหรือพ้น
จากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง 
ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือ

2.3 เป็นผู้ที่ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปี
นับแต่วันที่ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

3. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นบริษัท หรือตลาดทุนโดยรวม ในเรื่องที่มีนัยส�าคัญ ได้แก่
3.1 มีพฤติกรรมกระท�าการหรือละเว้นกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการท�าธุรกรรม

ของบริษัทหรือบริษัทย่อยและเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่น
ได้รับประโยชน์โดยมิชอบ หรือ

3.2 มีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้
ส�าคญัผดิหรอืโดยปกปิดข้อความจรงิทีค่วรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั ซึง่อาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูถ้อื
หุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดท�าเปิดเผย 
หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระท�าหรือละเว้นการกระท�าอื่นใด ทั้งนี้เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดย
ต�าแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อ
เท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น หรือ 

3.3 มพีฤตกิรรมท่ีเป็นการกระท�าอนัไม่เป็นธรรมหรอืการเอาเปรยีบผูล้งทนุในการซือ้ขายหลกัทรพัย์หรอืสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
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19 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

การเลือกตัง้กรรมการ
คณะกรรมการของบรษิทัแต่งตัง้โดยมติทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น ตามวิธกีารทีบ่ญัญตัไิว้ในข้อบงัคบัของบรษิทั ซึง่มีข้ันตอนและราย

ละเอียดดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถืออยู่คูณด้วยจ�านวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้กรณี

ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการที่จะ

พงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกต้ังในล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้
ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งก่อน จะเป็นกรรมการคนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งนานทีส่ดุและให้เรยีงตามตวัอกัษร กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

นอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 18
5. ศาลมีค�าสั่งให้ออก

กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ในกรณีทีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่ นอกจากถงึคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึง่มีคุณสมบตัิ
และไม่มลีกัษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุ
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียง

จ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันของกรรมการ
บริษัทเห็นว่ากรรมการทุกคนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมการท่ีทรงคุณวุฒิมีความรู้

ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ยังให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทอีก บริษัทก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงไม่ได้
มีการก�าหนดจ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน
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20 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
บริษทั ได้ก�าหนดค�านยิามกรรมการอสิระของบรษิทัให้มคีวามเข้มงวดกว่าข้อก�าหนดขัน้ต�า่ตามประกาศของคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุนเกี่ยวกับการถือหุ้นของบริษัทในข้อ 1 – 9

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา คูส่มรส 
พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคุม หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบัผูข้ออนญุาต บรษัิทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส�านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นสวนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษัิทย่อย หรอืไม่เป็นหุน้
ส่วนทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า หรอื
ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
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21 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้
บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�าหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัททอาจผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคล
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธรุกจิหรอืการให้บรกิารทางวชิาชพี ทีท่�าให้บคุคลดงักล่าวมีคณุสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ที่ก�าหนด 

(ข) เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

การถ่วงดุลในการรวมอ�านาจและแยกต�าแหน่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการรวม 10 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการบริหารล้วนแต่เป็นผู้มี

ประสบการณ์ในการท�างานกับบริษัท และจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

• กรรมการบริหาร   5 ท่าน
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  1 ท่าน
• กรรมการอิสระ   4 ท่าน

ผูถ้อืหุน้และกรรมการทัง้หมดมสีทิธใินการออกเสยีงในกจิการใดๆ ของบรษิทั กรรมการบรษิทัทีไ่ด้รบัเลอืกตัง้เข้ามาสามารถ
ด�ารงต�าแหน่งได้หลายต�าแหน่ง หากได้รบัความเห็นชอบจากกรรมการท่านอ่ืนๆ แต่กระนัน้ก็ไม่สามารถใช้อ�านาจเกนิขอบเขตทีไ่ด้
รับมอบหมายได้

กรรมการเป็นผู้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการด�าเนินงานทางธุรกิจในบริษัท, อนุมัติเงินลงทุน และกิจการอื่นๆ โดยได้รับ
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมกรรมการมีการจัดประชุมกันอย่างน้อยทุก 3 เดือน กรรมการบริหารจะรายงาน
ผลการด�าเนินงานและการพัฒนาการท�างานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ บริษัทไม่มีการก�าหนดระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่งของ
กรรมการ อย่างไรก็ตาม หนึ่งในสามของกรรมการจะต้องออกตามวาระ เมื่อครบก�าหนด 3 ปี และอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญประจ�าปี 

ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการจะเป็นผู้น�าในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายของบริษัท พร้อมท้ังตัดสินใจในเร่ืองการลงทุนและในเรื่อง

ต่าง ๆ โดยมีการประชุมอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน กรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการด�าเนินงานและความคืบหน้าภายในบริษัท
ต่อที่ประชุม
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22 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

การก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน) ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีหลักการและแนว
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อแนะน�าของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บรษิทัไทย  และได้มกีารพฒันานโยบายการก�ากบัดแูลกิจการอย่างต่อเนือ่ง โดยได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ซ่ึีงจะท�าให้บรษิทัเตบิโตอย่างยัง่ยนื รวมทัง้ยงัมกีารสือ่สารให้ผูบ้ริหารและพนกังานรับทราบและถอืปฏบิตัมิาอย่างต่อเนือ่งผ่าน
หลายช่องทาง เช่น การปฐมนิเทศน์ส�าหรับพนักงานใหม่ บอร์ดประกาศ และการสื่อสารในทุกรูปแบบ 

โดยบริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน) ได้ทราบและยึดถือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้

1. การบริหารงาน และด�าเนินการจะยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค�านึงถึงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

2. ส่งเสริมและสนบัสนนุให้ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนัรวมถงึเคารพสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ ๆ  ด้วยความ
เป็นธรรมและรับผิดชอบ

3. ให้ความมั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และขจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
4. ส่งเสริมและก�ากับดูแลกิจการโดยจัดให้มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
5. มุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิติตามคูม่อืจรยิธรรมทางธรุกจิ และข้อพงึปฏบิตัใินการท�างานอย่างสม�า่เสมอ ให้เป็นองค์กรทีม่กีารก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความส�าคัญและความ
รับผดิชอบทีม่ต่ีอผูถ้อืหุ้นและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัมาโดยตลอด ด้วยความมุง่มัน่ ทุม่เท และความร่วมมอือย่างเตม็ทีข่องทกุฝ่าย 
ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยการประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้รับจากองค์กรและหน่วยงาน
ต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

• การประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance) ประจ�าปี 2557 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) บริษัทได้อยู่ในระดับ “พอใช้” ด้วยคะแนน 68 จาก 100 

• การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ 
“ดีเยี่ยม” ด้วยคะแนน 100 จาก 100

นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง

ทกุฝ่าย โดยได้ปฏบิตัติามข้อพงึปฏบิตัสิ�าหรบับรษิทัจดทะเบียน ซึง่เป็นทศิทางเดยีวกบัทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด
เรื่องการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ แบ่งหมวดหมู่เป็น 5 หมวด ครอบคลุมหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

5. ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท (Board of Responsiblities)
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หมวดที	่1	สิทธิของผู้ถือหุ้น	(Right	of	Shareholders)

บริษัทให้ความส�าคญัต่อสทิธขิองผูถื้อหุน้ในฐานะเจ้าของบรษิทั โดยส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่ไม่ว่าจะเป็นนกัลงทนุ
รายย่อยหรือนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การซื้อขายหรือการโอนหุ้น 
การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์
ตลาดหลกัทรพัย์ เว๊ปไซด์ของบรษิทั หรอืช่องทางอืน่ ๆ  การเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่รบัทราบผลการด�าเนนิงานประจ�า
ปีและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่ส�าคัญตามที่กฎหมายก�าหนด ไม่ว่า
จะเป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี
และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ได้ระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า อาทิเช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ วาระการพิจารณา
ค่าตอบแทน วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี วาระการจ่ายเงินปันผล ซึ่งได้มี
การน�าเสนอข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบกับมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระเพื่อการตัดสินใจของ
ผู้ถือหุ้น อีกทั้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็น
ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุ้นโดยแบบมอบฉนัทะจะเป็นแบบมาตรฐานซึง่มีรปูแบบให้ระบคุวามเหน็ในการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระได้ 

1.2 การจัดส่งหนงัสอืเชญิประชมุและเอกสารประกอบ เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นได้ศกึษาข้อมูลล่วงหน้าทัง้ฉบบัภาษาไทยและฉบบั
ภาษาองักฤษ (ส�าหรับผู้ถอืหุ้นต่างชาต)ิ บรษิทัได้แจ้งผ่านข่าวของตลาดหลักทรพัย์ให้ทราบว่า ผูถ้อืหุน้สามารถศกึษา
ข้อมูลดังกล่าวทางเว็บเพจของบริษัทล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับข้อมูลที่บริษัท
ได้ส่งให้ผู ้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ในส่วนหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบได้จัดส่งให้ผู ้ถือหุ้นและ
นายทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน

1.3 เว็บเพจของบรษิทั (www.alucon.th.com) ผูถ้อืหุน้สามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมลูต่าง ๆ  ได้แก่ข้อมลูทางการเงนิ 
ข้อมลูของบรษิทั รวมถึงข้อมลูของการประชมุซึง่จะอ�านวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุน้และผูท้ีส่นใจจะศกึษาสารสนเทศ
ของบริษัทได้อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท (kanjana_p@alucon.th.
com) 

1.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็น
กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนประชุมประมาณ 4 เดือน โดยแจ้งให้ทราบผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ว่า
สามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บเพจของบริษัท พร้อมกับระบุหลักเกณฑ์และวิธีการเช่น ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ
หลายรายรวมกัน โดยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2,160,000 หุ้น หรือ 5% ของทุนจดทะเบียน มีรายละเอียดของข้อมูล
ประกอบการพิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุท่ีชัดเจน มีช่องทางรับเร่ืองและช่วงเวลาท่ีเปิดรับเรื่อง 
โดยสามารถแจ้งเรือ่งอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเลค็ทรอนคิส์ และจดัส่งต้นฉบบัทางไปรษณย์ีลงทะเบยีน
มาทีเ่ลขานกุารบริษทั ซึง่รายละเอยีดดงักล่าวท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณากลัน่กรองตามกระบวนการ 
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

1.5 บริษทัมนีโยบายอ�านวยความสะดวกและส่งเสรมิให้ผู้ถอืหุน้ทัง้บคุคลธรรมดา นติบิคุคล และนกัลงทนุประเภทสถาบนั
ต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยเท่าเทียมกัน 

1.6 การประชุมผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 จ�านวน 1 ครั้ง เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 
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• ก�าหนดวนัประชุม (วันจนัทร์) ซ่ึงไม่ใช่วนัหยดุต่อเนือ่งหรอืวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ก�าหนดเวลาประชมุไม่เช้าหรือเยน็
เกินไป (ก�าหนดนัดประชุมเวลา 10.00 น.) และมีการคมนาคมที่สะดวกเพราะใกล้ทางด่วน และติดกับสถานี
รถไฟฟ้าบางนา และสถานที่ประชุมอยู่ห่างจากส�านักงานใหญ่ของบริษัทไม่เกิน 2 กม. 

• ใช้เกณฑ์วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น Record Date เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารการประชุมหรือข้อมูล
ก่อนเข้าร่วมประชุมมากขึ้น

• จัดเจ้าหน้าท่ีอ�านวยความสะดวก ให้ค�าแนะน�า และเปิดบรกิารรับลงทะเบยีนก่อนเวลาประชมุ 2 ชัว่โมง โดยเริม่
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

• กรณีทีผู่ถ้อืหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ กส็ามารถมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่ได้ 3 ท่าน แต่เข้าร่วมประชมุ
ได้เพยีงท่านเดยีว หรอืมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระโดยมีให้เลอืกจ�านวน 2 ท่าน เป็นผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้ 
และบริษัทได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก�าหนดรายการ
ต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 

• บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด Barcode ช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วในการ
ประชุม 

• ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมได้แนะน�าคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร ผู้สอบบัญชี เลขานุการและนักลงทุนสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ

• บริษทัได้จดัให้มผีูส้อบบญัชเีป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงกรณมีข้ีอโต้แย้ง ตลอดการประชุม 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน 

• ภาษาทีใ่ช้ในการสือ่สารระหว่างการประชมุคอื ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจอนัดรีะหว่างผูบ้รหิาร
และผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุม 

• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในแต่ละวาระ และเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือสอบถาม
เพิม่เตมิในวาระอืน่ ๆ  และได้จดัสรรเวลาการประชมุอย่างเพยีงพอ และให้กรรมการบรษัิทรวมถงึคณะกรรมการ
ตรวจสอบชีแ้จ้งในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องและให้ข้อมลูแก่ผูถ้อืหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่งค�าถาม
หรือข้อมูลอื่นที่ส�าคัญของบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่มีค�าบอกกล่าวเรียกประชุมมายังบริษัทได้ที่ pitipong@alucon.
th.com หรือโทรสารหมายเลข 02-3983455 หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัท

• การลงคะแนนเสียง ได้ใช้บัตรลงคะแนนทุกวาระเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเรว็ และได้เกบ็บัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทกุคน และทกุวาระการประชมุ แต่ในการนบัคะแนนจะนบัเฉพาะ
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ส่วน
ในวาระการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลนั้น จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล และตรวจนับคะแนนทุกบัตร
ลงคะแนนไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ตาม 

• บริษทัไม่มนีโยบายลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยไม่มีการแจกเอกสารทีม่ข้ีอมลูส�าคญัเพิม่เตมิอย่างกระทนัหัน ไม่
เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญไปจากที่ได้น�าส่งต่อผู้ถือหุ้น ไม่จ�ากัดสิทธิการเข้าประชุมของ
ผูถ้อืหุ้นท่ีมาสาย โดยให้สทิธิออกเสยีงหรอืลงคะแนนในระเบยีบวาระทีอ่ยูร่ะหว่างการพจิารณาและยงัไม่ได้ลงมติ 
พร้อมทั้งได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมเพื่อสามารถตรวจสอบได้

• รายงานการประชุม มีการแสดงรายชื่อกรรมการที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม โดยจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
2558 ท่ีผ่านมา ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 
ได้เข้าร่วมประชมุด้วย เพือ่พบปะและตอบค�าถามของผูถ้อืหุน้ มคี�าชีแ้จงท่ีเป็นสาระส�าคญั มคี�าถามและค�าตอบ 
หรือข้อคิดเห็นโดยสรุปวิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน และในกรณีที่มีคะแนนที่ไม่เห็นด้วยกับมติท่ีประชุม  
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จะระบุคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยบันทึกในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน 
และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บเพจของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

1.7 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้

1.8 ในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 บริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไร
จากผลการด�าเนินงานของบริษัท ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 431,999,860 บาท 

หมวดที่	2	การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	(Equitable	Treatment	of	Shareholdes)

ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายเล็กและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ 
จะได้รบัการปฏบิตัแิละปกป้องสทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม บรษิทัจะสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้และเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ 
ของบรษิทัผ่านช่องทางต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั รวมถงึสือ่อืน่ๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทโดยเท่าเทียมกัน 

2.1 บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วน รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างเพยีงพอ และมอบหมายให้บรษิทัศนูย์รบัฝากหลกั
ทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุ้นของบรษิทัเป็นผูจั้ดส่งให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อย
กว่า 21 วัน เอกสารดังกล่าวจะมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้บริษัทจะเผยแพร่หนังสือนัดประชุม
ผูถ้อืหุ้นพร้อมเอกสารข้อมลูประกอบการประชมุ ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระที่ส�าคัญต่างๆ

2.2 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระที่ไม่ได้
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

2.3 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือ
กรรมการอสิระท่ีบรษิทัมอบหมายเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะ มาประชมุและออกเสยีงลงมตแิทน โดยมกีารจดัเตรยีม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ให้กับผู้ถือหุ้น

2.4 บริษทัก�าหนดให้สทิธอิอกเสียงในท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ตามจ�านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู ่โดยหนึง่หุน้มีสทิธเิท่ากบัหนึง่เสยีง

2.5 บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยส่งรายชือ่ผู้ทีเ่หน็ว่าควรเสนอชือ่ให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาตามหลักปฏิบัติและวิธีการที่บริษัทก�าหนดไว้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงประกาศการใช้สิทธิดังกล่าว
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.6 บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิม่วาระการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึส่งค�าถามล่วงหน้าทีเ่กีย่วข้อง
กับวาระการประชมุก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุ้นตามระเบยีบปฏบิตัทิีก่�าหนด โดยวาระการประชมุทีเ่สนอต้องไม่มีลกัษณะ
เข้าข่ายดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

• เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ�านาจบริษัทจะด�าเนินการได้

• เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ก�ากับ
ดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

• เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส�าคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

• เรื่องที่บริษัทได้ด�าเนินการแล้ว

• เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
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• เรือ่งทีเ่ก่ียวกบัการด�าเนนิธรุกิจปกตแิละข้อกล่าวอ้างของผูเ้สนอเพิม่วาระการประชมุไม่ได้แสดงให้เหน็ถึงเหตอุนั
ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

• เร่ืองท่ีคณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่าไม่มีความจ�าเป็นทีจ่ะต้องบรรจเุป็นวาระ ซึง่คณะกรรมการต้องมเีหตผุล
สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

2.7 บริษัทก�าหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของทั้งคณะ แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นใดๆ

2.8 บรษิทัมนีโยบายห้ามกรรมการและผูบ้รหิาร รวมถงึพนกังานทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�าข้อมลูภายใน เปิดเผยข้อมลูดงั
กล่าวแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลท่ีไม่มหีน้าทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ห้ามบคุคลข้างต้นท�าการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ของ
บริษัท ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน

2.9 บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้
เลขานุการบริษัททราบ เพื่อด�าเนินการรายงานให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามที่กฎหมายก�าหนด

2.10 บริษัทก�าหนดให้น�าการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีถือครองโดยกรรมการและผู้บริหาร รวม
ทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร เปิดเผยอยู่ในรายงานประจ�าปี

2.11 บรษิทัก�าหนดให้กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีในวาระใดแจ้งการมส่ีวนได้เสยีให้ทีป่ระชมุทราบก่อนการพจิารณาในวาระ
นัน้ๆ พร้อมทัง้ให้บันทึกรายละเอยีดไว้ในรายงานการประชมุ ในกรณมีกีารมส่ีวนได้เสยี มนียัส�าคัญในลกัษณะทีอ่าจ
ท�าให้กรรมการดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ให้กรรมการท่านนั้นงดเว้นจากการเข้าร่วมประชุม
พิจารณาในวาระนั้น

2.12 บริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ ซึ่งรวมรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ
ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูในการเข้าท�ารายการดงักล่าวอย่างถกูต้องครบถ้วน ทัง้นีเ้พือ่ให้
มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

2.13 บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อ
ผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว๊ปไซด์ของบริษัทที่ www.alucon.th.com หรือสามารถติดต่อฝ่าย
นักลงทุนสัมพันธ์ที่หมายเลข 02-3980147 ต่อ 371 หรือ อีเมล์ kanjana_p@alucon.th.com

หมวดที่	3	การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	(Role	of	Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่าง ๆ ภายในบริษัท เช่น พนักงานและผู้บริหาร และ
ภายนอกบริษัท เช่น ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ สภาพแวดล้อม ชุมชน สังคม เป็นต้น เพื่อเกิดความร่วมมือ
กันระหว่างบรษิทัและผูม้ส่ีวนได้เสยีดงักล่าว อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานและสร้างเชือ่มัน่ให้เกดิผลดต่ีอบรษิทั 
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บริษัทมีความมั่นคง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความส�าเร็จในระยะยาว

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง	ๆ	

• ผู้ถือหุ้น 

บริษัทมุง่มั่นให้มีการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลการด�าเนินงานท่ีดี มีการเจริญเติบโตอย่างม่ันคง มีความสามารถในการ
แข่งขันโดยค�านึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัท
มีหน้าที่ในการด�าเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน 
และธ�ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

http://www.alucon.th.com


ALUCON Public Company Limited • Annual Report 2012 27ALUCON Public Company Limited • Annual Report 2012 PB

27 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

• พนักงาน

บริษัท เชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้ความส�าคัญต่อ
พนักงานอย่างมาก โดยให้ความเป็นธรรมต่อพนกังานทกุระดบัโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิเคารพสทิธขิองพนกังานตามสทิธมินษุย
ชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล และตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งยังให้ความส�าคัญต่อสุขภาพ อาชีว
อนามัย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและบรรยากาศการท�างานที่ดี และส่งเสริมการท�างานเป็นทีม นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบโอกาสในการสร้าง
ความก้าวหน้าในการท�างานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และเห็นความส�าคัญในเรื่องศักยภาพของพนักงาน 
จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร มีการฝึกอบรมพนักงาน ทั้งในเชิงการท�างานและเชิงคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ทั้งระหว่างพนักงานกันเองและ
พนักงานกับผู้บริหาร (สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ 8.5 บุคลากร)

• ชุมชนและสังคม

บริษทัให้ความส�าคญัต่อคณุภาพชวีติและสิง่แวดล้อมของชมุชน เพือ่ให้การด�าเนนิงานของบรษิทัเป็นทีย่อมรบั และ
สามารถอยูร่่วมในสงัคมอย่างยัง่ยนืตลอดไป ดงัเหน็ได้จากการทีบ่ริษทัได้ปฏบิติัตามกฎหมายและกฎระเบยีบของหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด บริษัทมี
ระเบียบที่เข้มงวดในการให้พนักงานในโรงงานสวมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ  มีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  อย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งการบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนรอบข้างและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปีที่ผ่านได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชน และยังมีการจัดท�ามวลชนสัมพันธ์รับ
ฟังและแก้ไขปัญหาจากชมุชนโดยรอบ และสนับสนนุทนุการศกึษาและร่วมท�ากจิกรรมกบันกัเรยีนและสถาบนัการศกึษา

• ลูกค้า

บริษัทให้ความส�าคัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจกับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่จะท�าให้
ธุรกิจของบริษัทประสบความส�าเร็จ บริษัทจึงมีแนวปฏิบัติท่ีจะน�าเสนอและให้บริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่า
ความคาดหมายของลกูค้า อกีทัง้พฒันาคณุภาพและรปูแบบของสนิค้า และบรกิารเพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า
อย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ โดยบรษิทัได้ท�าการส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้า เพือ่รบัฟังความคดิเหน็หรอืข้อร้องเรยีน
และน�ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดีขึ้น 

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความลับของลูกค้าและไม่น�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ
บุคคลอื่นใดโดยมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลซึ่งลูกค้าอนุญาตให้เปิดเผย และ/หรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

•  เจ้าหนี้

บริษัทเน้นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัท โดยเน้นความสุจริตและยึดมั่นตามเงื่อนไขและสัญญาที่
ท�าไว้กับเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด บรษิทัจะช�าระเงนิกูแ้ละดอกเบีย้อย่างถกูต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วน รวมทัง้ไม่น�าเงนิ
ที่กู้ยืมมาใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากน้ันบริษัทจะไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันท�าให้เกิด
ความเสียหายแก่เจ้าหนี้ของบริษัทอีกด้วย 

• คู่แข่ง

บรษิทัจะปฏิบัตต่ิอคูแ่ข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าทีด่ ีโดยจะเน้นทีก่ารแข่งขนัทีส่จุรติ 
ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมท้ังไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่
สุจริตหรือไม่เหมาะสม บริษัทจะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนและ
ส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือก�าหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องท�าการค้ากับบริษัทเท่านั้น 
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• คู่ค้า

บรษิทัค�านงึถงึความส�าคญัของคูค้่าในฐานะทีเ่ป็นผูท้ีม่คีวามส�าคญัในการร่วมสร้างการเตมิโตให้กบับรษิทั ซึง่รวมถงึ
การสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น การด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าใด ๆ บริษัทจึงคัดเลือกคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม โดย
ค�านงึถึงชือ่เสยีง ความสามารถ ความถูกต้องตามกฎหมาย และระเบยีบข้อบงัคบัเป็นส�าคัญ ตลอดจนยดึหลกัการปฏบิตัิ
ที่เสมอภาค เน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการด�าเนินธุรกิจ และจะปฏิบัติต่อคู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลง
ในสญัญาและจรรยาบรรณของบรษิทั อย่างเคร่งครดั ซึง่หากไม่สามารถปฏบิตัติามข้อตกลงข้อใดได้ บริษทัจะรีบด�าเนนิ
การแจ้งคู่ค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

• นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษทัมนีโยบายเกีย่วกบัจรยิธรรมทางธรุกจิ ซึง่เป็นนโยบายทีส่่งเสรมิการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั อนัได้แก่
นโยบายและแนวปฎิบัตเิกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินษุยชน นโยบายและแนวปฏิบตัเิกีย่วกบัการต่อต้านการทจุรติและการ
ติดสินบนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

• การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัมนีโยบายท่ีจะให้ความเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุราย โดยปฏบิติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัทีเ่ก่ียวข้อง
กับพนังกาน หลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ เพศ 
อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

• การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บรษิทัต่อต้านการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ และมนีโยบายทีจ่ะสนบัสนนุให้พนกังานด�ารงตนให้ถกูต้องตามกฎหมาย 
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโรงสังคมให้เจริญ
รุดหน้าอย่างยั่นยืน ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น (Collective Anti-Corruption: CAC)

ดังนั้นเพื่อแสดงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงเพื่อก�าหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทยึดถือปฏิบัติ บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทรวมถึง
ระเบียบและแนวปฏิบัตซิึง่ได้มเีผยแพร่ให้พนกังานและบุคคลทัว่ไปทราบแล้วในช่องทางการสือ่สารต่าง ๆ  ของบรษัิท 
ดังนี้

• การให้และการรับของขวัญ

การให้ มอบ หรือรับ ของก�านัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในจรรยาบรรณทางธุรกิจ

• การบริจาคเพื่อการกุศล 

การให้หรอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงินสนับสนนุตอ้งเปน็ไปอย่างโปร่งใสและถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจว่า
เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน�าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

นอกจากการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบตัเิกีย่วกบัการต่อต้านคอร์รปัชัน่ผ่านทางช่องทางการสือ่สารต่าง ๆ  
ของบรษิทัแล้ว บรษิทัยงัได้จดัการอบรมพนกังานใหม่ ตัง้แต่ตอนปฐมนเิทศน์ และจดัอบรมทบทวนนโยบายการต่อ
ต้านคอร์รัปชั่นให้กับผู้บริหารและพนักงานปัจจุบันเป็นประจ�าทุกปี 

บริษัทฯได้จัดให้ผู้ตรวจสอบภายในด�าเนินการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกปี 
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นอกจากนี ้บรษิทัฯได้วางนโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านคอร์รปัชัน่และมาตรการในการ ร้องเรยีนและแจ้งเบาะแสต่อ
คณะกรรมการของบรษิทั ดงันัน้ หากผูใ้ดพบเหน็การกระท�าทีอ่าจท�าให้เกดิความสงสยัได้ว่าเป็นการคอร์รปัชัน่ สามารถ
แจ้งเบาะแส หรือยื่นข้อร้องเรียนได้ที่ pitipong@alucon.th.com หรือในส่งเรื่องผ่านกล่องแดงที่ติดตั้งไว้เพื่อรับเรื่อง
ร้องเรยีน โดยเรือ่งร้องเรยีนหรอืเบาะแสนัน้จะส่งตรงถงึคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบรษิทัตามล�าดบั 
และผูร้้องเรยีนมัน่ใจได้ว่าผูร้บัเร่ืองร้องเรยีนจะเกบ็ข้อมลูของผูร้้องเรยีนไว้เป็นความลบัและมกีระบวนการคุม้ครองและ
ปกป้องสิทธิของผู้ร้องเรียนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนดังกล่าวต่อบริษัท รวมท้ังจะแต่งตั้ง
บคุคลหรอืผูต้รวจสอบภายในเพือ่ตรวจสอบตดิตามทกุเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนตามระเบยีบและวธิกีารทีก่�าหนดไว้ ทัง้นี้
บริษัทจะด�าเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่นอย่างสม�า่เสมอ

1. การแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการก�ากับดูแล
กิจการ ดังนั้น ในกรณีที่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระท�าที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ สามารถแจ้งเบาะแส
หรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ถึงบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.1 ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

โทรศัพท์ (02) 3980147 ต่อ 381
อีเมล์ Pitipong@alucon.th.com 
ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ ส�านักงานเลขานุการบริษัท 

บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)  
500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม (สุขุมวิท 72) ถนนสุขุมวิท ต�าบลส�าโรงเหนือ อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

1.2 ติดต่อกรรมการผู้จัดการ

ไปรษณีย์ : กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)  
500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม (สุขุมวิท 72) ถนนสุขุมวิท ต�าบลส�าโรงเหนือ อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

2. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน

2.1 รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะน�าสืบหาข้อเท็จจริง 
เพื่อด�าเนินการต่อไปได้

2.2 ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็น
ว่าการเปิดเผยนั้นจะท�าให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง จะ
ท�าให้สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติม ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือ
บรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2.3 ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชนหากไม่
ได้รับความยินยอม

2.4 ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก

2.5 ระยะเวลาในการด�าเนินการเรื่องร้องเรียนขึ้นกับความสลับซับซ้อนของเร่ือง ความเพียงพอของเอกสารหลัก
ฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและค�าชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน

mailto:Pitipong@alucon.th.com
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2.6 ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็น
ความลบั จะเปิดเผยเท่าทีจ่�าเป็น โดยค�านงึถงึความปลอดภัย และความเสยีหายของผูร้้องเรยีน หรอืผูท้ีใ่ห้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.7 กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย 
หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถ
ร้องขอให้บริษัทก�าหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจก�าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้
ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มี
แนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

2.8 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสม และ
เป็นธรรม

3. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างท�างานให้แก่บริษัท

บริษัทจะไม่กระท�าการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างท�างานให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะ
โดยการเปลีย่นแปลงต�าแหน่งงาน ลกัษณะงาน หรอืสถานที่ท�างาน สัง่พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจ้าง หรือ
กระท�าการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุที่บุคคลนั้น

3.1 ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของ
รัฐ หรือหน่วยงานก�ากับดูแล ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีเหตุอันควรเช่ือโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

3.2 ให้ถ้อยค�า ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานก�ากับดูแล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบกรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

• การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บรษิทัมนีโยบายไม่ใช้และไม่สนบัสนนุการล่วงละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา โดยกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน
ทุกคนต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยการดาวน์โหลด และ/หรือติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ซึ่งไม่ได้
ด�าเนนิการโดยแผนกเทคโนโลยแีละสารสนเทศของบรษิทั ท้ังนี ้ยงัก�าหนดให้แผนกเทคโนโลยแีละสารสนเทศตรวจ
สอบเป็นประจ�า เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บรษิทัให้ความส�าคญักบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร โดยก�าหนดมาตรการรกัษาความปลอดภยั
ของข้อมลูข่าวสาร เพือ่ป้องกนัและลดโอกาสทีข้่อมลูส�าคญัหรอืเป็นความลบัถกูเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนา
หรือโดยความประมาท โดยก�าหนดแนวปฏิบัติด้านการดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส�าหรับเอกสารและข้อมูลที่ถือเป็นความลับของบริษัท จะจัดเก็บโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในระบบงานของ
หน่วยงาน และมีการแสดงสัญลักษณ์ “ข้อมูลความลับ” รวมทั้งจ�ากัดบุคคลที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลที่เป็นความ
ลับด้วยความระมัดระวัง

นอกจากนีบ้รษิทัได้ให้แผนกเทคโนโลยแีละสารสนเทศจดัเกบ็ข้อมลูการใช้งานของพนกังานไว้ ตามทีก่�าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศการะทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
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หมวดที	่4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	(Disclosure	and	Transparency)	

บริษัทให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ อย่าง
เป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม�า่เสมอ ทันเวลา โปร่งใส เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เท่าเทียมกันและมีความน่าเชื่อถือ ดังนี้

4.1 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานประจ�าปี และข่าวสารสนเทศทีส่�าคญัของบริษทั ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซด์ของบรษัิท ในรอบปีทีผ่่านมาบรษิทัไม่เคยถกูส�านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ด�าเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด

4.2 บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มี
ข้อมลูถกูต้องครบถ้วน เป็นจรงิตามมาตรฐานการบญัช ีโดยรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ

4.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย 2 ชุด คือคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งใน
ปี 2558 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะกรรมการ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
นายสมชาย อังสนันท์ 4/4 -

นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ 4/4 -

นางเอื้อมพร ภมรบุตร 4/4 -

นายศุภชัย หล่อวณิชย์ 4/4 -

นางสาวสาลินี มาตานี 3/4 -

นายโยชิฮิโร มิตซูตะ 3/4 -

นายโทชิยูกิ โคอิเกะ 4/4 4/4

นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ 3/4 3/4

นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ 4/4 4/4

นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ 4/4 -

4.4 บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส 
และท่ัวถงึ โดยจดัให้มผีูร้บัผดิชอบด้านการเปิดเผยข้อมูล คอืนกัลงทนุสัมพนัธ์และเลขานกุารบรษิทั เพือ่เป็นตวัแทน
ในการสื่อสารบริการข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทกับสถาบัน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ประชาชน 
และภาครฐั โดยข้อมลูต่าง ๆ  เกีย่วกบับรษิทั ผลการด�าเนนิงาน งบการเงนิ รวมถงึรายงานสารสนเทศต่าง ๆ  ทีบ่รษิทั
แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ท้ังข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลในอดีต โดยผู้สนใจสามารถอ่านและ/หรือดาวน์โหลด
ได้ทาง www.alucon.th.com ซึง่จะมข้ีอมลูปัจจบุนัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ กรณทีีน่กัลงทนุและผูเ้กีย่วข้อง
มีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์ 

นางสาวกาญจนา ปิยะชาติ  

หมายเลขโทรศัพท์ 02-3980147 ต่อ 371

อีเมล์ kanjana_p@alucon.th.com 

4.5 บริษัทได้เปิดเผยขอบเขตและอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี 

http://www.alucon.th.com
mailto:kanjana_p@alucon.th.com
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4.6 รายงานการซื้อหลักทรัพย์ บริษัทมีนโยบายในจรรยาบรรณของบริษัทให้หลีกเล่ียง/งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน พร้อมทั้งได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและ
ผูบ้รหิารทกุท่านทราบถงึประกาศของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของ
ตน คูส่มรส และบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันบัตัง้แต่ได้รบัการเลอืกตัง้ให้เป็นกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องรายงานภายใน 3 วันท�าการ ซึ่ง
ต้องน�าส่งส�าเนารายงานดังกล่าว ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นหลักฐาน และท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ตามมาตรา 59 ทุกครัง้ กรณทีีมี่การเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย์ เลขานกุารบรษิทัเป็นผูท้�าหน้าที่
รวบรวมข้อมูลและแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทราบทุกครั้ง

หมวดที่	5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	(Board	Responsibilities)

5.1 ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทมีกรรมการจ�านวน 10 ท่าน (ตามข้อบังคับก�าหนดไว้มีอย่างน้อย 5 ท่านแต่ไม่เกิน 
15 ท่าน) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนดและมีความรู้ ความสามารถ และเพศ โดยในจ�านวน
กรรมการทั้ง 10 ท่านนั้น มีรายละเอียดดังนี้

แบ่งตามเพศ จ�านวน	(ท่าน) แบ่งตามลักษณะ จ�านวน	(ท่าน)

กรรมการหญิง 3 กรรมการบริหาร 5

กรรมการชาย 7 กรรมการไม่บริหาร 1

กรรมการอิสระ 4

กรรมการทั้ง 10 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้หลากหลายทั้งด้านการบริหารธุรกิจ วิศวกรรม การบัญชีและการ
เงิน การตลาด และมีประสบการณ์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม 

โดยรายนามคณะกรรมการและจ�านวนปีที่กรรมการด�ารงต�าแหน่งมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ ต�าแหน่ง ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	/จ�านวนปี
ด�ารงต�าแหน่ง	

นายสมชาย อังสนันท์ กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการ 2533 / 26

นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ กรรมการบริหาร 2540 / 19

นางเอื้อมพร ภมรบุตร กรรมการบริหาร 2533 / 26

นายศุภชัย หล่อวณิชย์ กรรมการบริหาร 2541 / 18 

นางสาวสาลินี มาตานี กรรมการบริหาร 2541 / 18

นายโยชิฮิโร มิตซูตะ กรรมการบริหาร 2551 / 8

นายโทชิยูกิ โคอิเกะ กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2553 / 6

นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 2543 / 16

นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 2537 / 22

นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหาร 2556 / 2

 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
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33 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

5.2 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง บริษัทฯได้ให้กรรมการจ�านวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากต�าแหน่ง ถ้าจ�านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) สิ้นสุด
วาระการด�ารงต�าแหน่ง โดยก�าหนดวาระไว้คราวละ 3 ปี

5.3 บริษทัได้จดัตัง้คณะกรรมการชดุย่อย 1 คณะ คอืคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้มีการก�าหนดหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
เพือ่ความโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่สมาชกิส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชดุย่อยจะเป็นกรรมการอสิระ 
นอกจากนี้เพื่อให้การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการไม่
ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

5.4 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
มีความเป็นอิสระและก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นตามแผนธุรกิจภายใต้งบประมาณที่ก�าหนดไว้ เพื่อ
สร้างประโยชน์สูงสุดให้องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการด�าเนินการ
ภายในเรื่องดังกล่าวอย่างสม�า่เสมอในการประชุมคณะกรรมการ

5.5 บรษิทัได้ก�าหนดระบบประเมนิผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคอื ดชันชีี้วดั (Key Performance Indicators) 
ส่วนที่สองคือ ทักษะการปฏิบัติงาน (Competency) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมองเห็นและเข้าใจ กลยุทธ์การด�าเนิน
งานและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าเหมายของกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป้าหมาย ภารกิจ และการ
วัดผลการด�าเนินงานขององค์กร

5.6 บริษัทได้จัดท�าและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังด�าเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบ
การควบคมุภายในอย่างสม�า่เสมอ โดยครอบคลมุการควบคมุทางการเงนิ การด�าเนนิการ การก�ากบัดแูลการปฏบิตัิ
งานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้อง การป้องกนัรกัษาทรพัย์สนิ และการบริหารความเสีย่งโดยบริษทั
ได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด มาด�าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามแนวทางทีไ่ด้ก�าหนดไว้ ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีทีไ่ด้รบัอนมุตั ิและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบจากรายงานผลการตรวจสอบ 

ภายในปี 2558 ซึ่งจัดท�าโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นนัยส�าคัญ บริษัท
มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายของหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและได้มีการป้องกันทรัพย์สินไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานน�าไปใช้โดยมิชอบ

5.7 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้กรรมการจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนและ
ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้บริษัททราบภายใน 15 
วันในครั้งแรกและทุก ๆ คร้ังที่มีการเปล่ียนแปลงเพื่อใช้เป็นข้อมูลและเคร่ืองมือให้เลขานุการบริษัทใช้ติดตามให้
กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งส�าเนารายงานให้ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย

5.8 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และได้ท�าการแจ้งล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละท่านทราบ โดยในปี 2558 
มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการและ
เลขานุการร่วมกันพิจารณาวาระการประชุม ให้แน่ใจว่าเรื่องที่ส�าคัญได้น�าเข้ารวมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละท่าน
มีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

เลขานกุารบรษิทัได้จดัส่งเอกสารประกอบการประชมุให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั ซึง่มรีายละเอยีดของ
วาระการประชุม เอกสารประกอบที่ส�าคัญ ในเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเปิดเผยล่วงหน้า
แล้วจะส่งผลกระทบต่อบรษัิท คณะกรรมการบรษิทัสามารถน�าเรือ่งมาอภปิรายในทีป่ระชมุได้ในระหว่างการประชุม 
ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ กรรมการได้ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น�าเข้าสู่ที่ประชุม
รวมถึงประเด็นการก�ากับดูแลกิจการ ในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูล
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เพิ่มเติมผ่านเลขานุการของบริษัทได้ตลอดเวลา

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสาระส�าคัญ เช่น วันเวลาที่เริ่มและเลิกประชุม รายชื่อ
กรรมการทีเ่ข้าประชมุ และไม่ได้เข้าร่วมประชมุ สรปุสาระส�าคญัของเรือ่งทีเ่สนอ สรปุประเดน็การอภปิรายและข้อ
สังเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการ ชื่อผู้บันทึกรายงาน และชื่อผู้รับรองรายงาน ซึ่งบริษัทได้จัด
เก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี สามารถสืบค้นได้ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่าน
ที่ประชุมคณะกรรมการ

5.9 เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ มีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความ
โปร่งใส อิงจากฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่
จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

5.10  นโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น บริษัทไม่ได้มีข้อก�าหนดใด ๆ ในกรณีที่กรรมการแต่ละท่านจะไป
ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น เน่ืองจากเห็นว่าไม่ได้กระทบต่อความสามารถและความเชี่ยวชาญของกรรมการ หาก
กรรมการยงัสามารถอทิุศเวลาให้กบับรษิทัได้อย่างเตม็ที ่กล่าวคือ สามารถก�าหนดนโยบายให้ค�าปรกึษาในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในการด�าเนินธุรกิจในขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการบริษัทได้ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไม่มี
กรรมการท่านใดด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอ่ืนไม่ว่าจะเป็นบรษิทัจ�ากดัหรอืบรษัิทจดทะเบยีนรวมแล้วเกนิกว่า 5 บรษิทั 

5.11 กรณีมีกรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดท�าเอกสารสรุปลักษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร การด�าเนินงาน 
ข้อบงัคบัระเบยีบ นโยบายทีส่�าคญั รวมทัง้ข้อมลูทีเ่กีย่วกบัข้อพงึปฏบิตัขิองกรรมการตามข้อก�าหนดของตลาดหลกั
ทรัพย์ฯ และส�านักงาน กลต. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อย่างครบถ้วน

5.12 บรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัในการพฒันาความรูข้องกรรมการ ได้สนบัสนนุและอ�านวยความสะดวกให้กรรมการ
ได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มเติมความรู้ต่าง ๆ โดยมอบให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้ง
หลกัสตูรการฝึกอบรมต่าง ๆ  และทีผ่่านมากรรมการได้เข้าร่วมหลกัสูตรต่าง ๆ  ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทยอย่างสม�า่เสมอ

5.13 บทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของต�าแหน่งเลขานุการบริษัทได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่อง
โครงสร้างการจัดการ
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รายงานของคณะกรรมการส�าหรับปี 2558

งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
คณะกรรมการเสนองบดลุ งบก�าไรขาดทุนและก�าไรสะสม งบกระแสเงนิสด และรายงานของผูส้อบบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2558

	 การลงทุน

การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรระหว่างปีเป็นจ�านวนเงิน 321 ล้านบาท

	 รายได้

บริษัทมีรายได้รวมเป็นจ�านวนเงิน 6,008 ล้านบาท โดยเป็นยอดขาย 5,770 ล้านบาท 

	 ก�าไร

ก�าไรประจ�าปีก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้เป็นเงิน 994 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.5

	 การเงิน

บริษัทมีหนี้สินระยะสั้นถึงระยะยาวประมาณ 2,082 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตอนปลายปีเท่ากับ 0.46:1

	 การจัดสรรก�าไร

คณะกรรมการเสนอให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 10 บาทและการจัดสรรก�าไร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 มีดังต่อไปนี้

บาท บาท

ก�าไรสะสมต้นปี 3,439,023,846

ปันผลประจ�าปี 2557 หุ้นละ 10.00 บาท
จ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 431,999,860

ก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ส�าหรับปี 2558 766,656,503

จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย -

ก�าไรสะสมเพื่อการจัดสรร 3,773,680,489

ก�าหนดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2558 หุ้นละ 10 บาท
จ�านวน 43,199,986 หุ้น 431,999,860

ก�าไรสะสมสิ้นปี 3,341,680,629
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36 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

การเลือกตัง้กรรมการ
นายโทชิยูกิ โคอิเกะ นางสาวสาลินี มาตานี นายโยชิฮิโร มิตซูตะ และนางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ เป็นกรรมการที่ครบ

ก�าหนดออกตามวาระ แต่เป็นกรรมการทีม่คีวามสามารถและเหมาะสม กรรมการทัง้สีจ่งึเสนอตวัเองให้แต่งตัง้กลบัเข้ารบัต�าแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง 

เงินบ�าเหน็จกรรมการ
คณะกรรมการได้ขอให้ที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินบ�าเหน็จกรรมการส�าหรับปี 2559 รวมเป็นเงิน 

3,750,000 บาท ซึ่งแยกเป็น 

• ประธานคณะกรรมการบริษัท 600,000 บาท/คน/ปี
• คณะกรรมการของบริษัท 350,000 บาท/คน/ปี

และส�าหรับกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 650,000 บาท ซึ่งแยกเป็น 

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท/คน/ปี
• คณะกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท/คน/ปี

ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการได้เสนอให้แต่งตั้ง 

1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ ์ 8509 และ/หรือ
2. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล 6105 และ/หรือ 
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย ์ 4195

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี  ภูมิไชย  สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส�าหรับปี 2559 ของบริษัทและเสนอให้อนุมัติการจ่ายค่า
ตอบแทนผู้สอบบัญชีรายปีเป็นจ�านวนเงิน 1,110,000 บาท 

 ในนามของคณะกรรมการ

 นายสมชาย อังสนันท์

 ประธานคณะกรรมการ

 19 กุมภาพันธ์ 2559
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37 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยใช้ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจด
ทะเบียนในปี 2557 ซึ่งจัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ โดยค�านงึถงึความเหมาะสมเกีย่วกบัประเภทธรุกิจ ความเหมาะสมกบัประสบการณ์ บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
และสงูเพยีงพอทีจ่ะดงึดดูและรกัษากรรมการทีม่คีณุสมบตัท่ีิต้องการไว้ โดยเปรยีบเทยีบจากกลุม่อตุสาหกรรมทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีง
กัน ส�าหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น (เช่น เป็นคณะอนุกรรมการในบริษัท) จะได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น

ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร ขึ้นอยู่กับต�าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงระดับความอาวุโส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ด�าเนินงานของบรษิทัและผลการด�าเนนิงานของผูบ้รหิารแต่ละบคุคล โดยมคีณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาและอนมุตัขิัน้สดุท้าย

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิ :  ค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นเงนิ ซึง่ได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้คร้ังที ่55 เมือ่วันที ่27 เมษายน 

2558 สามารถแสดงรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปีพ.ศ. 2557 และ 2558 ดังนี้ 

รายละเอียด 2557 2558

ประธานคณะกรรมการบริษัท 600,000/คน 600,000/คน

กรรมการบริษัท 350,000/คน 350,000/คน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 250,000/คน 250,000/คน

กรรมการตรวจสอบ 200,000/คน 200,000/คน

รายชื่อกรรมการ
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าเดินทาง รวม
1. นายสมชาย อังสนันท์ 600,000.00 - 84,000.00 684,000.00

2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ 350,000.00 - - 350,000.00

3. นางเอื้อมพร ภมรบุตร 350,000.00 - - 350,000.00

4. นายศุภชัย หล่อวณิชย์ 350,000.00 - - 350,000.00

5. นางสาวสาลินี มาตานี 350,000.00 - - 350,000.00

6. นายโยชิฮิโร มิตซูตะ 350,000.00 - - 350,000.00

7. นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ 594,157.61 - 84,000.00 678,157.61

8. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ 550,000.00 - 84,000.00 634,000.00

9. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ 555,842.39 - 84,000.00 639,842.39

10. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ 350,000.00 - 60,000.00 410,000.00
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38 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

ค่าตอบแทนพิเศษ 
ในปีพ.ศ. 2558 บริษัท คณะกรรมการและ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้มีการอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษใด ๆ ให้แก่

คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่อย่างใด 

ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน
ในปี พ.ศ. 2558 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ได้เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่

อย่างใด 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร ซึง่ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยค่าตอบแทนเงนิเดอืนและโบนสั ซึง่ได้แสดงรายละเอยีด

เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้บริหารจ�านวน 3 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 – 2558 ดังนี้ 

2558 2557 2556

จ�านวนราย (คน) 6 6 6

ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 57.97 60.14 62.48

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ตามข้อบังคับของบริษัทในเรื่องเงินปันผลก�าหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินเประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไร ในกรณี

ที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ�านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน  นโยบายเงินปันผล 
50 – 70 % ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

การจ่ายเงินปันผลให้กระท�าใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งน้ี
ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค�าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทระหว่างปี 2553-2558 มีดังนี้  

ปี
จ�านวน 

ทุนเรือนหุ้น
(1000)

ก�าไรสุทธิ
(1000)

จ�านวน
เงินปันผล
บาท/หุ้น

จ�านวน
หุ้นปันผล

หุ้นสามัญ/หุ้น

จ�านวนเงิน
ปันผลทั้งหมด

บาท/หุ้น

ร้อยละของ 
ก�าไรสุทธิ

2553 43,200 543,585 6.50 - 6.50 51.67

2554 43,200 454,218 6.00 - 6.00 57.09

2555 43,200 600,351 7.00 - 7.00 50.36

2556 43,200 679,244 8.00 - 8.00 50.88

2557 43,200 750,728 10.00 - 10.00 57.54

2558 43,200 775,067 10.00 - 10.00 55.74
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39 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

รายช่ือผู้บริหารและกรรมการบริษัท

รายละเอียด และประวัติการท�างานของกรรมการแต่ละบุคคลมีดังต่อไปนี้
1.	นายสมชาย	อังสนันท์
อายุ : 62 ปี
ต�าแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ WEST Texas State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 87,750 หุ้น = 0.20% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
ประวัติการท�างาน : 2539 – ปัจจุบัน  กรรมการ 

  บริษัท โพเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 รายคือ  กรรมการ บริษัท โพเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จ�ากัด
- กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัท

: ไม่มี

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง /เริ่มเมื่อ : 26 ปี / 2533
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจ�า
- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ

2.	นายทะคะอะก	ิทาเคะอุจิ
อายุ : 56 ปี
ต�าแหน่ง : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
คุณวุฒิทางการศึกษา : Master of Science in Packaging, Michigan State University, USA.
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย :

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 90,000 หุ้น = 0.21% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) 
ประวัติการท�างาน : ปี 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน) 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัท

: 1 รายคือ  กรรมการ – บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จ�ากัด

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง : 19 ปี / 2540
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40 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจ�า
- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ

3.	นางเอื้อมพร	ภมรบุตร
อายุ : 66 ปี
ต�าแหน่ง : กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท)
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

วุฒิบัตรพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรอบรมจากสมาคมวิชาชีพบัญชี 
 หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program ปี 2549 
 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงส�าหรับผู้บริหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546
หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors ปี 2548 
หลักสูตร Role of the Compensation Committee ปี 2555

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 58,500 หุ้น = 0.14 % (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
ประวัติการท�างาน : ปี 2546 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

  บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 ราย ได้แก่  กรรมการ - บริษัท ชไนเดอร์ ฮ.ว จ�ากัด
- กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัท

: ไม่มี

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง /เริ่มเมื่อ : 26 ปี / 2533
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ

4.	นายศุภชัย	หล่อวณิชย์
อายุ : 74 ปี
ต�าแหน่ง : กรรมการ, ผู้จัดการโรงงงาน
คุณวุฒิทางการศึกษา : ประกาศนยีบตัรวิชาชพี ได้รบัทนุจากรัฐบาลเยอรมนัไปศึกษาต่อทางด้านวศิวกรรมศาสตร์ 

เบอร์ลิน เยอรมันตะวันตกเป็นเวลา 2 ปี
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546
หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2549

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 59,400 หุ้น = 0.14% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
ประวัติการท�างาน : ปี 2541 - ปัจจุบัน  กรรมการ – ผู้จัดการโรงงาน

  บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน) 
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41 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัท

: ไม่มี

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง /เริ่มเมื่อ : 18 ปี / พ.ศ. 2541
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ

5.	นางสาวสาลิน	ีมาตานี
อายุ : 50 ปี
ต�าแหน่ง : กรรมการ, ผู้จัดการทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ KOBE University ประเทศญี่ปุ่น
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546
หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2549

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 245,000 หุ้น = 0.56% (เพิ่มขึ้น จาก 45,000 หุ้น เป็น 245,000 หุ้น)
ประวัติการท�างาน : ปี 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ-ผู้จัดการทั่วไป  

  บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัท

: ไม่มี

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง /เริ่มเมื่อ : 18 ปี / 2541
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ

6.	นายโยชิฮิโร	มิตซูตะ
อายุ : 66 ปี
ต�าแหน่ง : กรรมการ – ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค อาวุโส (เหรียญ)
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จาก Waseda University ประเทศญี่ปุ่น
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
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42 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

ประวัติการท�างาน : ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ – ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค อาวุโส 
  บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)
ปี 2545 – 2551  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค อาวุโส 
  บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จ�ากัด 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัท

: ไม่มี

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง /เริ่มเมื่อ : 8 ปี / 2551
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ

7.	นายโทชิยูก	ิโคอิเกะ		
อายุ : 43 ปี
ต�าแหน่ง : กรรมการอิสระ – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ และวรรณกรรม)  

มหาวิทยาลัย  โอยามา เกกุอิน ประเทศญี่ปุ่น 
ปริญญาโท ทางด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
ประวัติการท�างาน : 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

 บริษัท เอ็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
2553 – 2555 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท โอเอสดี เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 รายได้แก่  กรรมการ - บริษัท เอ็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
- กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัท

: ไม่มี

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง /เริ่มเมื่อ : 6 ปี / 2553
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจ�า
- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ
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43 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

8.	นายกฤษณ์	อินเทวัฒน์	
อายุ : 75 ปี
ต�าแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรีจาก London University ประเทศอังกฤษ 
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 13,500 หุ้น = 0.03% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
ประวัติการท�างาน : กรรมการ – บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็ด จ�ากัด 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ – บริษัท โกดันมัล จ�ากัด
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2 รายได้แก่ กรรมการ - บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็ด จ�ากัด

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ – บริษัท โกดันมัล จ�ากัด
- กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัท

: ไม่มี

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง /เริ่มเมื่อ : 16 ปี / 2543 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจ�า
- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ

9.	นางสาววรินทร์พร	เอื้ออนันต์
อายุ : 66 ปี
ต�าแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จาก Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546  
หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2549

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : พี่สาว – นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 154,300 หุ้น = 0.36% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
ประวัติการท�างาน : 2556 – ปัจจุบัน  

ผู้ช�านาญการ การให้ค�าปรึกษาระบบบริการคุณภาพ
2549 – 2556 
อาจารย์ประจ�า คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 3 รายได้แก่ กรรมการ - บริษัท คิว.สตรีท จ�ากัด

  กรรมการ - บริษัท ชาวเกษตรจงเจริญ จ�ากัด
  กรรมการ - บริษัท มูนไล้ท์เบย์ จ�ากัด
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44 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

- กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัท

: ไม่มี

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง /เริ่มเมื่อ : 22 ปี / 2537 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจ�า
- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ

10	นายวิบูลย	์เอื้ออนันต์
อายุ : 60 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรีทางจุลชีวะ จาก Weber State College

ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ จาก Chapman College
ปริญญาโท M.P.A California State University, Fullerton

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2558 
หลักสูตร Risk Management Program (RMP) ปี 2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน น้องชาย – นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 10,000 หุ้น = 0.02% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
ประวัติการท�างาน ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 

  บริษัท วรธน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด
ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท สัมมาบิซ จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 รายได้แก ่  กรรมการผู้จัดการ – บริษัท วรธน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด

  กรรมการผู้จัดการ – บริษัท สัมมาบิซ จ�ากัด
- กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัท

ไม่มี

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง /เริ่มเมื่อ 2 ปี / 11 พฤศจิกายน 2556 
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจ�า
- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญอันอาจมีผลท�าให้ไม่สามารถท�าหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ
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45 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน	ความเพียงพอของสภาพคล่อง	คุณภาพสินทรัพย์ความสามารถในการท�าก�าไร

โครงสร้างเงินทุนที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.46:1 น่าจะมองว่าอยู่ในสภาวะที่พอใจมาก สภาพคล่องทางการเงิน
รวมทั้งค่าเสื่อมราคาประจ�าปี จ�านวน 504 ล้านบาท น่าจะเป็นทุนส�ารองอย่างพอเพียง อีกทั้งบริษัทมีระดับความน่าเชื่อถือทาง
ด้านเครดิตในระดับสูง จึงไม่มีปัญหาในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อขยายงาน คุณภาพสินทรัพย์ที่เริ่มจาก อาคาร มาถึงเครื่องจักร 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้รับการบ�ารุงรักษาเป็นอย่างดี

ความสามารถในการท�าก�าไรจัดได้ว่าอยู่ในระดับพอเพียงส�าหรับอุตสาหกรรมนี้ และแม้ว่าบรรจุภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพ
มาตรฐานสงูและอยูใ่นระดบัเดยีวกบัผูผ้ลติชัน้น�าอืน่ ๆ  ของโลก แต่ราคากย็งัคงต้องคงไว้ในระดบัเดยีวกับผูผ้ลติรายอืน่ ๆ  ในเอเชยี 
บริษัทยังคงรักษาประสิทธิภาพในการด�าเนินงานเป็นอย่างดี

ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัเริม่ปรบัตวัดขึีน้ในไตรมาสทีส่ีจ่ากยอดขายและก�าไรทีเ่พิม่ขึน้อย่างมากเมือ่เทยีบกบัไตรมาสสี่
ของปี 2557 เนื่องจากผลของราคาวัตถุดิบอลูมินเนียมแท่งที่ปรับลดลงในช่วงปลายปี 2558 ราคาพลังงานที่ลดลงอย่างมาก การ
เพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ต้นทุนการผลิตลดลง ประกอบกับการอ่อนค่าลงของเงินบาท
เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินเยนญี่ปุ่นท�าให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้บริษัทผลักดันยอดขาย
และผลก�าไรส�าหรบัปี 2558 ปรบัปรงุดขีึน้จากปี 2557 และเป็นการเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งท�าสถติใิหม่อีกนหึง่ปีตามเป้าหมาย (โปรด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2558 แบบ 56-1 ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน)

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรายการหรืออัตราส่วนที่ส�าคัญ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการในการด�าเนินงาน  อัตราส่วนที่ส�าคัญทางการเงินเปลี่ยนแปลงเนื่องจากบริษัทมีการลงทุนสูง

รายการพิเศษหรือรายการที่มิได้เกิดจากการด�าเนินงานตามปกติและมีผลต่อฐานะทางการเงิน	และผลการด�าเนินงาน
อย่างมีสาระส�าคัญ

ไม่มีรายการพิเศษหรือรายการที่มิได้เกิดจากการด�าเนินงานตามปกติที่มีผลต่อฐานะทางการเงิน 

สาเหตุที่ผลการด�าเนินงานปีล่าสุดแตกต่างจากปีก่อน

ไม่มีความแตกต่างระหว่างการด�าเนินงานของปีก่อนเปรียบเทียบกับปีล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

การค�า้ประกนัให้บคุคลอืน่	หนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้	การผกูพันการลงทนุในโครงการหรอืภาระผกูพนัอืน่ในลกัษณะเดยีวกัน

ดูหมายเหตุ 5   หน้า 72 และหมายเหตุ 32 หน้า  98

ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทมิได้อยู่ระหว่างกรณีพิพาททางกฎหมายใด ๆ

พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต

บริษัทมิได้มีพันธะผูกพันหรือเงื่อนไขใด ๆ ในอันที่จะเสนอขายหุ้นใหม่ในปัจจุบัน

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน

บริษัทมิได้ถือและมิได้ออกหุ้นกู้หรือตั๋วเงินใด ๆ
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46 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

โครงการในอนาคต

ในปี 2559 บรษิทัได้มกีารพฒันาโครงการต่าง ๆ  เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการรองรบัการท�าธรุกจิของบรษัิทในอนาคต 
ดังนี้ 

• การรวมฐานการผลิตจากโรงงานส�าโรงไปโรงงานศรีราชาก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการ บริษัทได้ย้ายสายการผลิตไปแล้ว 
2 สายการผลิตซึ่งสายการผลิตแรกเริ่มด�าเนินการผลิตแล้ว แต่สายการผลิตที่ 2 ยังอยู่ระหว่างการติดตั้ง และบริษัท
วางแผนที่จะเดินสายการผลิตในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 หลังจากน้ันในไตรมาสท่ี 3 บริษัทวางแผนท่ีจะเร่ิมปิดโรงงาน
ส่วนเก่าในส�าโรงและจะเริ่มปิดโรงงานส่วนใหม่ภายใน 5 ถึง 12 ปีข้างหน้า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ ของ
บริษัท ในไตรมาสที่ 4 บริษัทจะย้ายสายการผลิตหลอดไปโรงงานศรีราชาอีก 1 สายการผลิตซึ่งจะเริ่มเดินสายการผลิต
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 หลังจากนั้นบริษัทจะซื้อสายการผลิตหลอดมือสองมาเพิ่มเติมไว้ส�าหรับการผลิตในไตรมาสที่ 2 
ปี 2560

• ระบบตรวจสอบด้วยกล้องถ่ายภาพ (Visual Camera Inspecting System) ถูกน�ามาใช้กับระบบบรรจุอัตโนมัติเพิ่ม
มากขึ้น เพื่อลดจ�านวนคนงานในแต่ละสายการผลิต

• นอกจากน้ันยังมีการพัฒนาโลหะผสมส�าหรับการผลิตกระป๋องซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้สามารถผลิตกระป๋องที่มี
น�้าหนักเบาลง

• บริษัทพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตในโรงงานผลิตเหรียญอลูมิเนียม

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลทีมี่ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทัว่ถงึ รวมทัง้รายงานข้อมูลทางการ

เงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยส่งผ่านระบบ SET Client Portal (SCP) และ www.setportal.set.or.th ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัท ท้ังน้ีผู้ลงทุนสามารถติดต่อรับทราบข้อมูลบริษัททางเว็บไซต์ 
www.alucon.th.com หรือติดต่อทางอีเมล์ alucon@kscth.com นางสาวกาญจนา ปิยะชาติ นักลงทุนสัมพันธ์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทให้กับผู้บริหารเพียงบางรายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาผู้บริหารเหล่านี้มิได้

น�าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อหุ้น รวมทั้งมิได้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลอื่น 

บริษัทมีนโยบายในจรรยาบรรณของบริษัทให้หลีกเลี่ยง/งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อน
การเปิดเผยข้อมลูแก่สาธารณชน พร้อมทัง้ได้มกีารแจ้งให้คณะกรรมการและผูบ้รหิารทกุท่านทราบถงึประกาศของส�านกังานคณะ
กรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535 ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับการ
เลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องรายงานภายใน 3 
วันท�าการ ซ่ึงต้องน�าส่งส�าเนารายงานดงักล่าว ต่อเลขานุการบรษัิทเพือ่เป็นหลกัฐาน และทีผ่่านมาบรษิทัไม่เคยเกดิกรณทีีก่รรมการ
และผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด 

กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 ทุกคร้ัง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ท�าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลและแจ้งให้
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทราบทุกครั้ง

http://www.setportal.set.or.th
http://www.alucon.th.com
mailto:alucon@kscth.com
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47 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าจากการ
ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การ
ควบคมุการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการตดิตามคณะกรรมการเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคมุ
ภายในในเรือ่งการท�าธรุกรรมกับผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าวอย่างเพยีงพอแล้ว ส�าหรับ
การควบุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมิได้มีความเห็นต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	และหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	

บริษัทได้ว่าจ้างนิติบุคคลจากภายนอกองค์การเป็นหน่วยตรวจสอบภายใน กล่าวคือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด 
ทะเบียนเลขที่ 0105527006444 ตั้งอยู่เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

ส่วนหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการแผนกกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบ

เลขานุการบริษัท 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ัง นายปิติพงศ์ อาชามงคล ผู้จัดการแผนกกฎหมาย เป็นเลขานุการบริษัทอีก

ต�าแหน่งหนึ่งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 

ข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการมีดังนี้	

ชื่อ   นายปิติพงศ์ อาชามงคล
อายุ 42 ปี
ต�าแหน่ง ผู้จัดการแผนกกฎหมาย และเลขานุการบริษัท
ได้รับแต่งตั้ง 6 สิงหาคม 2553
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ประกาศนียบัตร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคม สถาบันกรรมการบริษัท Company Secretary Program (CSP) ปี 2554
  Board Reporting Program (BRP) ปี 2554 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  100 หุ้น = 0.01% 
ประวัติการท�างาน  2553 – ปัจจุบัน  ผู้จัดการแผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัท 
    บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)
  2547 – 2553  ผู้จัดการแผนกกฎหมาย 
    บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จ�ากัด
  2539 – 2547 Senior Associate 
    บริษัท จอห์นสัน สโต๊ค แอนด์ มาสเตอร์ จ�ากัด
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48 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

หน้าที่รับผิดชอบและด�าเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. จดัการประชมุคณะกรรมการบรษัิท และการประชมุผูถ้อืหุน้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคับของบรษิทั และข้อก�าหนด
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

2. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  ก.  ทะเบียนกรรมการ
  ข.  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท
 ค.  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

4. ให้ค�าปรกึษาและข้อเสนอแนะแก่กรรมการเกีย่วกบัข้อกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วกบัการด�ารงสถานะ
การเป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมทัง้ข้อกฎหมายและระเบยีบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานก�ากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

6. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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49 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

เพือ่ให้มกีารตรวจสอบและถ่วงดลุอย่างเหมาะสม และเพือ่ให้การบรหิารและด�าเนนิกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 1 ชุดคือคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
ตรวจสอบจ�านวน 3 ท่านดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.	 นายโทชิยูก	ิโคอิเกะ

 อาย ุ 43 ปี 

 ต�าแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์และวรรณกรรม) 

  มหาวิทยาลัย โอยามา เกกุอิน ประเทศญี่ปุ่น

  ปริญญาโททางด้านการจัดการ มหาวิทยาลัย มหิดล ประเทศไทย

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี 

 ประวัติการท�างาน 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ 

     บริษัท เอ็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

  2553 – 2555 กรรมการผู้จัดการ

    บริษัท เอสโอดี เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จ�ากัด

2.	 นายกฤษณ	์	อินเทวัฒน์	

 อาย ุ 75 ปี

 ต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีจาก London University, ประเทศอังกฤษ

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 13,500 หุ้น = 0.03% 

 ประวัติการท�างาน กรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็ด จ�ากัด

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท โกดันมัล จ�ากัด

3.		นางสาววรินทร์พร	เอื้ออนันต์	

 อาย ุ 66 ปี  

 ต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ 

 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Utah State University, USA

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 154,300 หุ้น = 0.36%

 ประวัติการท�างาน 2556 – ปัจจุบัน ผู้ช�านาญการ การให้การปรึกษาระบบบริการคุณภาพ

  2549 – 2556 อาจารย์ประจ�าคณะบริหารธุรกิจและ

    เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
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50 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง

2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม

และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรพัย์ฯ และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่า

ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวโยงกัน โดยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง เพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

• จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

• ความเห็นหรือข้อสังเกตุโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมติของคณะกรรมการ เว้นแต่บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้

เป็นกรรมการตรวจสอบแทนต�าแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน
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51 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

ค�าช้ีแจงของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์ฯ ซ่ึงมรีายนาม
ดังนี้ 

1. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายกฤษณ์ อินเทวัฒน ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต ์ กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นายปิติพงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัตหิน้าท่ีตามขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั
ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดย
ได้มีการร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดท�าขึ้นอย่าง
ถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความ
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองทั่วไป 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ  และมีประสิทธิภาพโดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการตรวจ
สอบภายในมาด�าเนินการตรวจสอบ อีกทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่ตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบ
ประจ�าปีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนมัุติ ซึง่ครอบคลุมระบบงานทีส่�าคญั รวมทัง้ได้มอบหมายให้ติดตาม
ผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ 
และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และไม่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระ
ส�าคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

3. นอกจากนี้ ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายในโดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 
อัตราก�าลงั และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจ
สอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผูจ้ดัการ มคีวามเห็นว่าการตรวจสอบภายใน
ของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอและมีประสิทธิผล

4. สอบทานการบรหิารความเสีย่งซึง่บรษิทัได้จดัท�ากจิกรรมการบรหิารความเสีย่งด้านการด�าเนนิงาน (Operational Risk) 
โดยหน่วยงานต่าง ๆ  เป็นผูบ่้งชีค้วามเสีย่ง ประเมนิความเสีย่งทัง้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก จดัการความเส่ียง 
และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และหาก
เกดิเหตุการณ์ทีอ่าจมผีลต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร สามารถจดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้อย่าง
ทันกาล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิผล

5. สอบทานให้บริษทัมกีารปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์หรอื
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องท่ีมีสาระส�าคัญในเร่ืองของการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง
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6. สอบทานให้ความเห็นต่อการเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่พบ
รายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีท่ีผ่านมา รวมท้ังความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบญัช ีจ�ากดั โดยม ีนายบณัฑติ ตัง้ภากรณ์ และ/หรอื นางสาวอรวรรณ ชณุหกจิไพศาล  และ/หรอื นายเอกสทิธิ์ 
ชูธรรมสถิตย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนประจ�าปี 2559 เป็นจ�านวนเงิน 1,110,000 
บาท 

โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่า บริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการด�าเนินงานอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายข้อก�าหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ มีการปฏิบัติกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับ
ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อแต่ง
ตั้ง และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี

 โทชิยูกิ โคอิเกะ  
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของกรรมการอิสระ
นายสมชาย อังสนันท์
นายโทชิยูกิ โคอิเกะ
นายกฤษณ์  อินเทวัฒน์
นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์

กรรมการอิสระได้พจิารณารายการท่ีเกีย่วโยงกนัทีแ่สดงในรายงานประจ�าปีหน้า 12-13 อย่างรอบคอบแล้ว ลกูค้าของบริษทั
ในประเทศญี่ปุ่นต้องการการดูแลและบริการอย่างดีเยี่ยมจากบริษัท ความช่วยเหลือของบริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรี้ส จ�ากัด 
จึงเป็นการเหมาะสมที่สุดท่ีจะเพิ่มยอดขายของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น บริษัทมิได้รับผลเสียจากการมีคนกลางแต่อย่างใด ในทาง
ตรงกันข้ามยังท�าให้บริษัทสามารถรักษาระดับยอดขายของลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นได้ดี ดังนั้นกรรมการอิสระพิจารณาแล้วและลง
ความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้นเป็นประโยชน์กับบริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการอสิระได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า ผลการด�าเนนิงานของโรงงานต่าง ๆ  ของบรษิทัอยูใ่นระดบัน่าพอใจ แต่อย่างไรกต็าม 
กรรมการอิสระได้เสนอแนะว่า การเพิ่มประสิทธิภาพจะน�ามาสู่ก�าไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัท
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บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)

งบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



ALUCON Public Company Limited • Annual Report 2012 54ALUCON Public Company Limited • Annual Report 2012 PB

54 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ	ผู้ถือหุ้นบริษัท	อลูคอน	จ�ากัด	(มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจัดท�างบการเงนิทีป่ราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตัิ
งานตรวจสอบเพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั
หรือไม่

การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลู
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล
ทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว 
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือ
ออกแบบวธิกีารตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคมุ
ภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชท่ีีผูบ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�าเนินงานและ 
กระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 (บัณฑิต ตั้งภากรณ์)
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 เลขทะเบียน 8509
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี่งของงบการเงินนี้

55 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

สารบัญ

งบแสดงฐานะการเงิน

 31 ธันวาคม 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557

 (บาท) 

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 200,025,289 50,620,684 

ลูกหนี้การค้า 5, 7 1,025,028,787 912,842,300 

สินค้าคงเหลือ 8 1,094,081,524 1,371,214,258 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 16,889,759 64,902,721 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10,968,296 9,641,012 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,346,993,655	 2,409,220,975	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9  4,183,516,285 4,366,964,452 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10  9,194,473 8,345,779 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 11  44,545,622 64,364,501 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  303,909 303,909 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,237,560,289	 4,439,978,641	

รวมสินทรัพย์ 6,584,553,944	 6,849,199,616	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี่งของงบการเงินนี้

56 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

สารบัญ

 31 ธันวาคม 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557

 (บาท) 

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น

   จากสถาบันการเงิน 12  91,084,600 134,833,537 

เจ้าหนี้การค้า 5, 13  237,547,514 369,436,083 

เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5, 12  1,027,693,740 1,383,678,293 

เจ้าหนี้อื่น 14  121,497,309 196,693,445 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  94,043,472 62,166,545 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15  21,429,093 21,466,903 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,593,295,728	 2,168,274,806	

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอตัดบัญชี 16  23,618,784 29,404,594 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17  464,759,083 483,296,510 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 488,377,867	 512,701,104	

รวมหนี้สิน 2,081,673,595	 2,680,975,910	

งบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี่งของงบการเงินนี้

57 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

สารบัญ

 31 ธันวาคม 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557

 (บาท) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 18

    ทุนจดทะเบียน 432,000,000	 432,000,000	

    ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 431,999,860 431,999,860 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 18 254,000,000 254,000,000 

ก�าไรสะสม

    จัดสรรแล้ว

        ทุนส�ารองตามกฎหมาย 19 43,200,000 43,200,000 

    ยังไม่ได้จัดสรร 3,773,680,489 3,439,023,846 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,502,880,349	 4,168,223,706	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,584,553,944	 6,849,199,616	

งบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี่งของงบการเงินนี้

58 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

สารบัญ

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

หมายเหตุ 2558 2557

 (บาท) 

รายได้ 

รายได้จากการขาย 5, 20, 28 5,769,871,462 5,625,472,548 

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 55,693,269 5,276,891 

รายได้อื่น 21 182,370,986 189,274,760 

รวมรายได้ 6,007,935,717	 5,820,024,199	

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขาย 5, 8 4,711,239,817 4,566,779,201 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 5, 22 147,538,274 153,383,985 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23 155,398,084 157,757,581 

ต้นทุนทางการเงิน 5, 26  25,496,336  26,270,063 

รวมค่าใช้จ่าย 5,039,672,511	 4,904,190,830	

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 968,263,206	 915,833,369	

ภาษีเงินได้ 27 193,195,834 165,105,249 

ก�าไรส�าหรับปี 775,067,372	 750,728,120	

ก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่น	

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

   คณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 17  (10,513,584)  -

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 27  2,102,715  - 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี-	สุทธิจากภาษี 	(8,410,869) 	-	

ก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 766,656,503	 750,728,120	

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 29 17.94 17.38

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนี่งของงบการเงินนี้

59 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

สารบัญ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ก�าไรสะสม

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนส�ารอง ยังไม่ได้ รวมส่วน

หมายเหตุ ช�าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร ของผู้ถือหุ้น

(บาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2557

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2557 431,999,860 254,000,000 43,200,000 3,033,895,614	 3,763,095,474	

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

 การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 30 - - - (345,599,888) (345,599,888)

	 รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (345,599,888) (345,599,888)

รวมรายการกับผู้ถือหุน้ทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (345,599,888) (345,599,888)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

 ก�าไรส�าหรับปี - - - 750,728,120	 750,728,120	

 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - - -

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - 750,728,120	 750,728,120	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557 431,999,860 254,000,000 43,200,000 3,439,023,846 4,168,223,706

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2558 431,999,860 254,000,000 43,200,000 3,439,023,846	 4,168,223,706	

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

 การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 30 - - - (431,999,860) (431,999,860)

	 รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (431,999,860) (431,999,860)

รวมรายการกับผู้ถือหุน้ทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น - - - (431,999,860) (431,999,860)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

 ก�าไรส�าหรับปี - - - 775,067,372 775,067,372 

 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - (8,410,869) (8,410,869)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี - - - 766,656,503	 766,656,503	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 431,999,860 254,000,000 43,200,000 3,773,680,489 4,502,880,349
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60 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

สารบัญ

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2558 2557

 (บาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรส�าหรับปี  775,067,372 750,728,120 

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคา 9  504,007,901 433,401,184 

ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 10  2,051,004 1,799,455 

รับรู้รายได้รอตัดบัญชี 16  (5,785,809) (5,785,809)

ดอกเบี้ยรับ  (175,943) (243,761)

ต้นทุนทางการเงิน 26  25,496,336 26,270,063 

ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  3,724,439 (11,252,518)

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า 8  (7,012,138) 5,972,243 

ก�าไรจากการจ�าหน่ายอาคารและอุปกรณ์  (1,691,619) (405,760)

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17  52,393,091 60,702,030 

ภาษีเงินได้ 27  193,195,834 165,105,249 

1,541,270,468 1,426,290,496 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน

ลูกหนี้การค้า  (107,797,563) (34,048,377)

สินค้าคงเหลือ  284,144,871 (377,562,717)

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน  48,012,962 281,896 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (1,327,472) (2,192,622)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  - (94,999)

เจ้าหนี้การค้า  (132,080,165) 131,679,142 

เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  1,014,947 (9,091,014)

เจ้าหนี้อื่น  (13,587,808) 23,597,102 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (37,811) (755,310)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,619,612,429	 1,158,103,597	

จ่ายภาษีเงินได้  (139,397,312) (162,510,318)

จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  (81,444,104) (33,063,191)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,398,771,013	 962,530,088	
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61 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

สารบัญ

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2558 2557

 (บาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย  176,132 241,172 

ซื้ออาคาร และอุปกรณ์  (382,607,958) (890,098,092)

ขายอาคาร และอุปกรณ์  2,148,060 897,036 

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (3,034,198) (336,700)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (383,317,964) (889,296,584)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายต้นทุนทางการเงิน  (27,426,147) (27,807,312)

จ่ายเงินปันผล 30  (431,999,860) (345,599,888)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร(ลดลง)เพิ่มขึ้น  (1,952,637) 1,742,161 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  240,000,000 280,000,000 

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (595,000,000)  - 

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  55,603,600 -

จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  (105,273,400) -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (866,048,444) (91,665,039)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 149,404,605	 (18,431,535)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม  50,620,684 69,052,219 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม 6 200,025,289	 50,620,684	

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัได้ซือ้อาคารและอปุกรณ์และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนเป็นจ�านวนเงนิรวม 321 
ล้านบาท (2557: 801 ล้านบาท) และจ่ายช�าระค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินสดจ�านวนเงิน 386 ล้าน
บาท (2557: 890 ล้านบาท)
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62 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2558

สารบัญ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 หมายเหตุ	 สารบัญ

 1 ข้อมูลทั่วไป
 2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
 3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
 4 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
 5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 7 ลูกหนี้การค้า
 8 สินค้าคงเหลือ
 9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 11 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 12 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
 13 เจ้าหนี้การค้า
 14 เจ้าหนี้อื่น
 15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
 16 รายได้รอตัดบัญชี
 17 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
 18 ทุนเรือนหุ้น
 19 ส�ารอง
 20 ส่วนงานด�าเนินงาน
 21 รายได้อื่น
 22 ค่าใช้จ่ายในการขาย
 23 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 24 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
 25 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 26 ต้นทุนทางการเงิน
 27 ภาษีเงินได้
 28 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
 29 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
 30 เงินปันผล
 31 เครื่องมือทางการเงิน
 32 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
 33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
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63 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

	 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีส�านักงานใหญ่จดทะเบียนตั้งอยู่
เลขที่ 500 หมู่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท 72 ต�าบลส�าโรงเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานที่จังหวัด
ชลบุรีตั้งอยู่เลขที่ 272/5 หมู่ 3 ต�าบลบ่อวิน อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2532 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจ�ากัดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2537

บรษิทัใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บรษัิท ทาเคะอจุเิพรส อนิดัสตรีส์้ จ�ากดั ซ่ึงบรษิทัดงักล่าวเป็นนติบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศ
ญี่ปุ่น โดยถือหุ้นบริษัทมีจ�านวนร้อยละ 66.91 ของจ�านวนทุนที่ช�าระแล้ว

บริษัทด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ การผลิต และจ�าหน่ายอลูมิเนียม เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ่ม ภาชนะส�าหรับบรรจุแก๊ส
และผลติภณัฑ์แอโรโซล ภาชนะอลมิูเนยีมชนดิผนงัแขง็ ขวดอลมิูเนยีมชนดิผนงัแขง็ ขวดอลมิูเนยีม งานประดษิฐ์ทางเทคนคิ
ปั๊มขึ้นรูป เหรียญอลูมิเนียม คอยล์อลูมิเนียม เม็ดอลูมิเนียม และแผ่นอลูมิเนียม เป็นต้น

2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

(ก)	 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1  มกราคม 2558 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรบัปรงุใหม่นัน้ มผีลให้เกดิการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชขีองบรษิทัในบางเรือ่ง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทีเ่ป็น
สาระส�าคัญต่องบการเงินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 3

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2559 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการน�ามาใช้ส�าหรับการจัดท�างบการเงินนี้   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 33

(ข)	 เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้ที่ใช้ทางเลือกในการวัดมูลค่า
ในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน

รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า
หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่

ก�าหนดไว้ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 4 (ฎ)
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64 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

(ค)	 สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและน�าเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดท�าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน
ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นพันบาท เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง)	 การประมาณการและใช้วิจารณญาณ

ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ 
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย  ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่ส�าคัญในการก�าหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบส�าคัญ
ต่อการรับรู้จ�านวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 (ฒ) และ 11  ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17  การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31  การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

นโยบายการบัญชแีละการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัหลายข้อก�าหนดให้มกีารวดัมลูค่ายตุธิรรมทัง้สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการ
เงินและไม่ใช่ทางการเงิน

บริษัทก�าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมี
ความรบัผดิชอบโดยรวมต่อการวัดมลูค่ายตุธิรรมทีม่นียัส�าคญั รวมถงึการวดัมลูค่ายตุธิรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อ
ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน 

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยส�าคัญอย่างสม�า่เสมอ หาก
มีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมิน
หลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็น
ไปตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม 

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยส�าคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

เมือ่วดัมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์หรอืหนีสิ้น บรษัิทได้ใช้ข้อมลูทีส่ามารถสงัเกตได้ให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ มลูค่ายติุธรรม
เหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้ 

●	 ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่าง
เดียวกัน

●	 ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส�าหรับสินทรัพย์
นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

●	 ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

หากข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินถูกจัดประเภทล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีแตกต่าง
กัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูล
ที่อยู่ในระดับต�่าสุดที่มีนัยส�าคัญส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

บริษัทรับรู้การโอนระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้

●	 หมายเหตุข้อ 31  เครื่องมือทางการเงิน

3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

(ก)	 ภาพรวม

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 ผลจากการถอืปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ ดงัทีก่ล่าว
ในหมายเหตุข้อ 2 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลกระทบต่องบ
การเงินของบริษัทดังนี้

●	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

●	 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

รายละเอยีดเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชแีละผลกระทบของการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ได้แสดงอยู่ในหมายเหตุข้อ 3 (ข) และ 3 (ค) ดังนี้

(ข)	 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 ก�าหนดกรอบแนวคิดเดียวกันส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผย
ข้อมลูเกีย่วกบัการวัดมลูค่ายติุธรรม เมือ่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัอืน่ก�าหนดหรอือนญุาตให้วดัมลูค่ายตุธิรรม  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ค�านิยามของมูลค่ายุติธรรมท่ีสอดคล้องกันว่าเป็นราคาท่ีจะได้รับจากการขาย
สินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลค่า อีกทั้งได้
ก�าหนดการเปิดเผยข้อมลูโดยทดแทนหรอืขยายการเปิดเผยเกีย่วกบัการวดัมูลค่ายุตธิรรมตามทีร่ะบใุนมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่น ๆ 

ตามที่ก�าหนดไว้ในการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 บริษัทใช้แนวทางการ
ปฏิบัติใหม่เก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยวิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป และไม่ได้ให้ข้อมูลเปรียบเทียบส�าหรับการเปิดเผย
ข้อมูลใหม่ 

(ค)	 โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) บริษัทเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเกณฑ์การก�าหนดรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้และการรับรู้ก�าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย

มาตรฐานการบญัช ีฉบับที ่19 (ปรบัปรงุ 2557) ก�าหนดให้รบัรูก้�าไรและขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์
ประกนัภยัในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ และยกเลกิการรบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุทีบ่รษิทัถอืปฏบิตั ิการเปลีย่นแปลงนโยบาย
การบัญชีนี้มีผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยท�าให้ก�าไรส�าหรับปีเพิ่มขึ้น
และก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นลดลงเป็นจ�านวน 8 ล้านบาท และก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นจ�านวน 0.19 บาทต่อหุ้น 
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66 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

ผู้บริหารพิจารณาเห็นว่าผลกระทบดังกล่าวไม่เป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินโดยรวม ดังนั้นบริษัทจึงไม่ปรับปรุงงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ย้อนหลังส�าหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว

4 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

นโยบายการบัญชีที่น�าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�า่เสมอส�าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเว้นที่ได้
กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

(ก)	 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สนิทรพัย์และหนีส้นิท่ีไม่เป็นตวัเงนิซึง่เกดิจากรายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศซึง่บนัทกึตามเกณฑ์ราคาทนุเดมิ แปลง
ค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นก�าไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

(ข)	 เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน�ามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและความเสี่ยงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ที่เกิดจากกิจกรรมด�าเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงินและ
กิจกรรมลงทุน  เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า ก�าไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายสินค้า
โภคภัณฑ์ล่วงหน้า ที่ถูกใช้ในการป้องกันความเส่ียงของรายการท่ีเป็นการซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
จะถูกบันทึกบัญชีเมื่อรายการที่คาดไว้เกิดขึ้น 

(ค)	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะ
สั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องช�าระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบ
กระแสเงินสด

(ง)	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี)

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสญูประเมนิโดยการวเิคราะห์ประวัตกิารช�าระหนี ้และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช�าระหนีใ้นอนาคตของ
ลูกค้า  ลูกหนี้จะถูกตัดจ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(จ)	 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า

ต้นทุนของสินค้าค�านวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนท่ีซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือ
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67 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

ต้นทุนอืน่ เพือ่ให้สนิค้าอยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจบุนั ในกรณขีองสนิค้าส�าเร็จรปู และสนิค้าระหว่างผลติทีผ่ลติเอง ต้นทนุ
สินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยค�านึงถึงระดับก�าลังการผลิตตามปกติค�านวณโดยการใช้
ต้นทุนมาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ย

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด�าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการขาย

(ฉ)	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่
ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และ
ต้นทนุการกูย้มื ส�าหรบัเครือ่งมอืทีค่วบคมุโดยลขิสทิธ์ซอฟแวร์ซึง่ไม่สามารถท�างานได้โดยปราศจากลขิสทิธ์ซอฟแวร์นัน้ให้
ถือว่า ลิขสิทธ์ซอฟแวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วน
ประกอบที่มีนัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน 

ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจ�าหน่าย
กับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในก�าไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถวัดมูลค่าต้นทุน
ของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี  ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการ
ซ่อมบ�ารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาค�านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือ
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ 

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5 - 23 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 40 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 2 - 20 ปี
เครื่องใช้ส�านักงาน 3 - 5 ปี
ยานพาหนะ 5 ปี
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68 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

วธิกีารคดิค่าเสือ่มราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ และมลูค่าคงเหลอื ถกูทบทวนอย่างน้อยทีส่ดุทกุสิน้รอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ช)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีบ่รษัิทซือ้มาและมอีายกุารใช้งานจ�ากัด แสดงในราคาทนุหกัค่าตดัจ�าหน่ายสะสมและขาดทนุจากการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรบัรูร้ายการจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์เมือ่ก่อให้เกดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคต  โดยรวมเป็นสนิทรพัย์
ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น  ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจ�าหน่าย

ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยน�าราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�านวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรพัย์นัน้ตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์จากสนิทรพัย์ไม่มีตัวตน  โดยเริม่ตัดจ�าหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและปี
เปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ 10 ปี

วิธีการตัดจ�าหน่าย  ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

(ซ)	 การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่  ในกรณีที่มีข้อ
บ่งชี้จะท�าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่า
ยติุธรรมของสนิทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า  ในการประเมนิมลูค่าจากการใช้ของสนิทรพัย์  ประมาณ
การกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�านึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อน
มูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์  ส�าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิด
กระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรพัย์อืน่ จะพจิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสด
ที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย
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การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออก
รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทีใ่ช้ในการค�านวณมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนื  ขาดทนุจากการด้อยค่าจะถกูกลบัรายการเพยีงเท่าทีม่ลูค่าตามบญัชขีอง
สนิทรพัย์ไม่เกนิกว่ามลูค่าตามบัญชภีายหลงัหกัค่าเสือ่มราคาหรอืค่าตดัจ�าหน่าย เสมอืนหนึง่ไม่เคยมกีารบนัทกึขาดทนุจาก
การด้อยค่ามาก่อน

(ฌ)	 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้
สนิทีมี่ภาระดอกเบ้ียจะบันทึกต่อมาโดยวธิรีาคาทนุตดัจ�าหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหนีเ้ริม่แรกและยอดหนีเ้ม่ือครบก�าหนด
ไถ่ถอน จะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ญ)	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงในราคาทุน

(ฎ)	 ผลประโยชน์พนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก�าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่
พนักงานได้ท�างานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

ภาระผกูพนัสทุธขิองบรษิทัจากโครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้ถกูค�านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิด
ลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน 

การค�านวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้น้ันจัดท�าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีได้รับอนุญาตเป็น
ประจ�าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  ผลจากการค�านวณอาจท�าให้บริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้
เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหัก
การสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการค�านวณมลูค่าปัจจบุนัของประโยชน์เชงิเศรษฐกจิได้มกีารพจิารณาถงึความต้องการ
เงินทุนขั้นต�่าส�าหรับโครงการต่าง ๆ ของบริษัท  

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ ก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัจะถกูรับรูร้ายการในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ทนัท ีบรษิทัก�าหนดดอกเบีย้จ่ายของหนีส้นิผลประโยชน์ทีก่�าหนด
ไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน
หนีส้นิผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้สทุธซิึง่เป็นผลมาจากการสมทบเงนิและการจ่ายช�าระผลประโยชน์ ดอกเบีย้จ่ายสทุธแิละค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก�าไรหรือขาดทุน 

เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรอืการลดขนาดโครงการ การเปลีย่นแปลงในผลประโยชน์ทีเ่กีย่วข้องกบั
การบริการในอดีต หรือ ก�าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนทันที บริษัทรับรู้ก�าไรและ
ขาดทุนจากการจ่ายช�าระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น 
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ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ภาระผกูพนัสทุธขิองกลุม่บรษิทั/บรษิทัทีเ่ป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตทีเ่กดิจากการ
ท�างานของพนกังานในงวดปัจจบุนัและงวดก่อนๆ ซึง่ผลประโยชน์นีไ้ด้คดิลดกระแสเงนิสดเพือ่ให้เป็นมลูค่าปัจจบุนั การวดั
มูลค่าใหม่จะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังานรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนกังานท�างานให้ หนีส้นิรบัรู้ด้วยมูลค่าทีค่าดว่าจะจ่ายช�าระ หาก
กลุ่มบริษัท/บริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้
ท�างานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ฏ)	 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวข้ึนอันเป็นผลมาจาก
เหตกุารณ์ในอดตี และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชงิเศรษฐกิจจะต้องถกูจ่ายไปเพือ่ช�าระภาระหนีส้นิดงั
กล่าว  ประมาณการหนีส้นิพจิารณาจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีจ่ะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจบุนัก่อน
ค�านึงภาษีเงินได้  เพื่อให้สะท้อนจ�านวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

(ฐ)	 รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดพิเศษ

การขายสินค้า

รายได้รบัรูใ้นก�าไรหรือขาดทนุเมือ่ได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสนิค้าทีม่นียัส�าคญัไปให้กับผูซ้ือ้
แล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัย
ส�าคัญ ในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจ�านวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้
อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า

ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น

ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ฑ)	 ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและขาดทุนจากเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียง รับรู้ในก�าไรหรือ
ขาดทุน

ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน โดยใช้
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ฒ)	 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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ภาษเีงนิได้ปัจจบุนัได้แก่ภาษทีีค่าดว่าจะจ่ายช�าระหรอืได้รบัช�าระ โดยค�านวณจากก�าไรหรอืขาดทนุประจ�าปีทีต้่องเสยีภาษี 
โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการ
ในปีก่อนๆ

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชบีนัทกึโดยค�านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทีเ่กดิขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนี้
สินและจ�านวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  

การวดัมลูค่าของภาษเีงินได้รอการตดับญัชต้ีองสะท้อนถงึผลกระทบทางภาษทีีจ่ะเกดิจากลกัษณะวธีิการทีบ่รษิทัคาดว่าจะ
ได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�าระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชวีดัมลูค่าโดยใช้อตัราภาษทีีค่าดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการ โดยใช้อตัรา
ภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องค�านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์
ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องช�าระ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้
ค้างจ่ายเพียงพอส�าหรบัภาษเีงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซึง่เกดิจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถงึ การตคีวาม
ทางกฏหมายภาษ ีและจากประสบการณ์ในอดตี  การประเมนินีอ้ยูบ่นพืน้ฐานการประมาณการและข้อสมมตฐิาน และอาจ
จะเกีย่วข้องกบัการตดัสนิใจเกีย่วกบัเหตกุารณ์ในอนาคต  ข้อมลูใหม่ๆอาจจะท�าให้บรษิทัเปลีย่นการตดัสนิใจโดยขึน้อยูก่บั
ความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่  การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ใน
งวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดย
หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส�าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส�าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช�าระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายช�าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ�านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ 
ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ณ)	 ก�าไรต่อหุ้น

บริษัทแสดงก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับหุ้นสามัญ  ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไรหรือขาดทุนของผู้ถือ
หุ้นสามญัของบรษิทั ด้วยจ�านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัท่ีออกจ�าหน่ายระหว่างปีปรบัปรงุด้วยจ�านวนหุน้สามญัทีซ้ื่อ
คืน

(ด)	 รายงานทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ผลการด�าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด�าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเ่กิดขึน้จากสว่นงานด�าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการทีไ่ด้รบัการปันส่วนอย่างสมเหตุ
สมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการรายได้อื่น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เงินกู้ยืมและภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
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72 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการจดัท�างบการเงนิ บคุคลหรอืกิจการเป็นบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทั หากบรษิทัมอี�านาจ
ควบคุมหรือควบคุมร่วมกันท้ังทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจ
ทางการเงนิและการบรหิารหรอืในทางกลบักนั โดยทีบ่รษิทัมกีารควบคมุเดียวกนัหรอืมอีทิธพิลอย่างมสีาระส�าคญัเดยีวกนั 
การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้ 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดตั้ง	 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด ญี่ปุ่น เป็นบริษัทใหญ่  ถือหุ้นร้อยละ 66.91 ในบริษัท

ผู้บริหารส�าคัญ บคุคลทีม่อี�านาจและความรบัผดิชอบการวางแผน สัง่การ
และควบคมุกจิกรรมต่าง ๆ  ของกจิการไม่ว่าทางตรงหรอื
ทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะท�า
หน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

รายการ นโยบายการก�าหนดราคา

ขายสินค้า ราคาตลาดหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษัทก�าหนดโครงสร้างราคา
ขายสนิค้าระหว่างบรษิทักบับรษิทัใหญ่ โดยค�านงึถงึต้นทนุสนิค้าทีเ่กดิขึน้จรงิ
บวกด้วยอัตราก�าไรขั้นต้น รวมทั้งยังพิจารณาถึงขนาดของสินค้าที่จ�าหน่าย 
ปริมาณที่จ�าหน่าย ประเทศที่จ�าหน่ายและค่าขนส่ง

ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ ราคาตลาด

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ราคาตลาด

ดอกเบี้ยจ่าย อัตราร้อยละ 1.20 – 1.90 ต่อปี ในปี 2558 และ
อัตราร้อยละ 1.75 - 2.50 ต่อปี ในปี 2557

ค่าธรรมเนียมสิทธิ ตามอัตราร้อยละของยอดขายที่ก�าหนดในสัญญา

ค่านายหน้า ตามอัตราร้อยละของยอดขายที่ก�าหนดในสัญญา

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ ตามได้รับอนุมัติโดยกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น 
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73 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

รายการที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

2558 2557

(พันบาท)

บริษัทใหญ่

รายได้จากการขายสินค้า 948,657 973,144

ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ 11,397 12,320

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ 5,192 845

ดอกเบี้ยจ่าย 21,370 22,110

ค่าธรรมเนียมสิทธิ 21,802 21,641

ค่านายหน้า 2,557 2,866

ค่าใช้จ่ายอื่น 154 61

ผู้บริหารส�าคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ

   ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน    61,351 60,684

   ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,411 4,248

			รวม 62,762 64,932

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2558 2557

(พันบาท)

บริษัทใหญ่

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด 64,561 55,472

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2558 2557

(พันบาท)

บริษัทใหญ่

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด 10 1,872
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74 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อัตราดอกเบี้ย

2558 2557 2558 2557

(ร้อยละ) (พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้น

บริษัทใหญ่

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด 1.25 - 1.55 1.75 - 1.90 1,013,000 1,368,000

เจ้าหนี้อื่น

บริษัทใหญ่

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด 44 116

ค่าธรรมเนียมสิทธิค้างจ่าย

บริษัทใหญ่

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด 5,728 4,677

ค่านายหน้าค้างจ่าย

บริษัทใหญ่

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด 666 701

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

บริษัทใหญ่

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด 4,230 6,159

ค่าบ�าเหน็จผู้บริหารและผลตอบแทนอื่นค้างจ่าย

ผู้บริหารส�าคัญ 4,025 4,025

รวม 1,027,693 1,383,678
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75 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

2558 2557

(พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้น

บริษัทใหญ่

ณ วันที่ 1 มกราคม 1,368,000 1,088,000

เพิ่มขึ้น 240,000 280,000

ลดลง (595,000) -

ณ	วันที่	31	ธันวาคม 1,013,000 1,368,000

สัญญาส�าคัญที่ท�ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาสิทธิทางเทคนิค

บรษิทัได้ท�าสญัญาสทิธทิางเทคนคิกบับรษิทั ทาเคะอจุเิพรส อินดสัตรีส์้ จ�ากดั ซึง่เป็นบริษัทใหญ่ ภายใต้เงือ่นไขของสญัญา
ดงักล่าวบรษิทัใหญ่ตกลงท่ีจะให้ความช่วยเหลอืทางเทคนคิรวมถงึข้อมูลทางเทคนคิและความรูค้วามช�านาญ อปุกรณ์ส�าหรบั
การผลติ และให้สทิธิในการขายสนิค้า ในการนีบ้ริษัทมภีาระผกูพนัทีจ่ะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสทิธแิละค่านายหน้าในอตัรา
ร้อยละของยอดขายตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติปีต่อปี เว้นแต่คู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะท�าการยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบและอะไหล่

2558 2557

(พันบาท)

บริษัทใหญ่

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด 4,338 5,578

บันทึกข้อตกลงส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทท�าบันทึกข้อตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมกับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ 
จ�ากัด ปริมาณขัน้ต�า่ 6,000 เมตรกิตนั เพือ่ส�าหรับการผลติกระป๋องและหลอดอลมิูเนยีม โดยมีระยะเวลาต้ังแต่เดอืนเมษายน 
2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมให้กับบริษัทใหญ่แล้วจ�านวน 
5,723 เมตริกตัน 
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76 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2558 2557

(พันบาท)

เงินสดในมือ 93 73

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 3,838 5,013

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 196,094 45,535

รวม 200,025 50,621

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

2558 2557

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 62,018 34,206

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 129,088 15,542

สกุลเงินเยนญี่ปุ่น 8,919 873

รวม 200,025 50,621
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77 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

7 ลูกหนี้การค้า

หมายเหตุ 2558 2557

(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 64,561 55,472

กิจการอื่น ๆ 960,468 857,370

รวม 1,025,029 912,842

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

2558 2557

(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 64,561 55,472

64,561 55,472

กิจการอื่น	ๆ

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 774,710 692,318

เกินวันครบก�าหนดช�าระ:

    น้อยกว่า 3 เดือน 185,758 163,718

    3 - 6 เดือน - 1,031

    6 - 12 เดือน - 303

960,468 857,370

รวม 1,025,029 912,842

โดยทั่วไประยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วัน ถึง 90 วัน

ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

2558 2557

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 480,198 427,425

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 431,995 352,468

สกุลเงินเยนญี่ปุ่น 64,561 55,472

สกุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย 34,874 60,548

อื่น ๆ (สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง, ดอลล่าร์ฮ่องกงและยูโร) 13,401 16,929

รวม 1,025,029 912,842
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78 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

8 สินค้าคงเหลือ 

2558 2557

(พันบาท)

สินค้าส�าเร็จรูป 159,492 159,452

สินค้าระหว่างผลิต 153,783 205,776

วัตถุดิบ 459,977 483,435

วัสดุหีบห่อ 5,556 3,113

อะไหล่ 159,160 141,312

สินค้าระหว่างทาง 157,641 386,665

1,095,609 1,379,753

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (1,527) (8,539)

สุทธิ 1,094,082 1,371,214

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย

    - ต้นทุนขาย 4,718,252 4,560,807

    - (กลับรายการ) การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (7,012) 5,972

รวม 4,711,240 4,566,779
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สารบัญ
79

บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

9 
ที ่ดิน อาคารและอุปกรณ

์

ที่ดินและ 
ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน
อาคารและ

ส่วนปรับปรุง
เครื่องจักร

และอุปกรณ
์

เครื่องใช้
ส�านักงาน

ยานพาหนะ
อะไหล่

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม
ราคาทุน

(พันบาท)
ณ

 วันที่ 1 มกราคม 2557
233,695

1,387,910
5,118,540

18,490
32,361

38,935
620,740

7,450,671
เพิ่มขึ้น

6,021
11,912

80,248
957

2,669
45,661

652,911
800,379

โอน
16,289

171,924
920,017

97
-

(25,949)
(1,082,378)

-
จ�าหน่าย

-
(315)

(2,500)
(1,272)

(6,391)
-

-
(10,478)

ณ
	วันที	่31	ธันวาคม	2557	และ	1	มกราคม	2558

256,005
1,571,431

6,116,305
18,272

28,639
58,647

191,273
8,240,572

เพิ่มขึ้น
3,756

8,398
64,460

3,691
12,452

41,037
187,223

321,017
โอน

10,728
37,089

285,008
-

-
(31,405)

(301,420)
-

จ�าหน่าย
-

-
(40,829)

(869)
(7,892)

-
-

(49,590)
ณ
	วันที	่31	ธันวาคม	2558

270,489
1,616,918

6,424,944
21,094

33,199
68,279

77,076
8,511,999

ค่าเสื่อมราคา
ณ

 วันที่ 1 มกราคม 2557
3,878

575,501
2,830,337

15,885
24,592

-
-

3,450,193
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

3,745
45,799

379,975
1,082

2,800
-

-
433,401

จ�าหน่าย
-

(72)
(2,251)

(1,272)
(6,391)

-
-

(9,986)
ณ
	วันที	่31	ธันวาคม	2557	และ	1	มกราคม	2558

7,623
621,228

3,208,061
15,695

21,001
-

-
3,873,608

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี
5,088

51,732
441,563

1,613
4,012

-
-

504,008
จ�าหน่าย

-
-

(40,372)
(869)

(7,892)
-

-
(49,133)

ณ
	วันที	่31	ธันวาคม	2558

12,711
672,960

3,609,252
16,439

17,121
-

-
4,328,483

มูลค่าสุทธิทางบัญ
ชี

ณ
	วันที	่1	มกราคม	2557

229,817
812,409

2,288,203
2,605

7,769
38,935

620,740
4,000,478

ณ
	วันที	่31	ธันวาคม	2557	และ	1	มกราคม	2558

248,382
950,203

2,908,244
2,577

7,638
58,647

191,273
4,366,964

ณ
	วันที	่31	ธันวาคม	2558

257,778
943,958

2,815,692
4,655

16,078
68,279

77,076
4,183,516
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80 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

ราคาตามบญัชก่ีอนหักค่าเสือ่มราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ์ทีไ่ด้หกัค่าเสือ่มราคาเตม็จ�านวนแล้ว แต่ยงัคงใช้งานจนถงึ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�านวน 1,535 ล้านบาท (2557: 1,512 ล้านบาท)

10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ค่าลิขสิทธิ์

ซอฟท์แวร์

(พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 19,262

เพิ่มขึ้น 506

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	1	มกราคม	2558 19,768

เพิ่มขึ้น 2,899

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 22,667

ค่าตัดจ�าหน่าย

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 9,623

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 1,799

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	1	มกราคม	2558 11,422

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 2,051

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 13,473

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ	วันที่	1	มกราคม	2557 9,639

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และ	1	มกราคม	2558 8,346

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 9,194

11 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

2558 2557
(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 92,393 98,858
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (47,847) (34,493)
สุทธิ 44,546 64,365
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81 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่ 

1 มกราคม 
2558

ก�าไรหรือ
ขาดทุน

ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2558

(หมายเหตุ 27)
(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า) 1,708 (1,403) - 305
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 91,269 (6,008) 2,103 87,364
รายได้รอการตัดบัญชี 5,881 (1,157) - 4,724
รวม 98,858 (8,568) 2,103 92,393

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของ
   ค่าเสื่อมราคา) (34,493) (13,354) - (47,847)
รวม (34,493) (13,354) - (47,847)

สุทธิ 64,365 (21,922) 2,103 44,546

บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที่ 

1 มกราคม 
2557

ก�าไรหรือ
ขาดทุน

ก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2557

(หมายเหตุ 27)
(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า) 513 1,195 - 1,708
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 85,959 5,310 - 91,269
รายได้รอการตัดบัญชี 7,038 (1,157) - 5,881
รวม 93,510 5,348 - 98,858

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของ
   ค่าเสื่อมราคา) (16,590) (17,903) - (34,493)
รวม (16,590) (17,903) - (34,493)

สุทธิ 76,920 (12,555) - 64,365
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82 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

12 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หมายเหตุ 2558 2557

(พันบาท)

ส่วนที่หมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 258 2,211

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 90,827 132,623

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	จากสถาบันการเงิน 91,085 134,834

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   - ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 5 1,013,000 1,368,000

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น 1,104,085 1,502,834

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย แสดงตามระยะเวลาครบก�าหนดการจ่ายช�าระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้

2558 2557

(พันบาท)

ภายในหนึ่งปี 1,104,085 1,502,834

รวม 1,104,085 1,502,834

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมีวงเงนิสนิเชือ่ซ่ึงยงัมิได้เบกิใช้จากสถาบันการเงนิเป็นจ�านวนรวม 2,541 ล้านบาท (2557: 
2,376 ล้านบาท)

ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

2558 2557

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 1,013,258 1,370,211

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา - 49,670

สกุลเงินเยนญี่ปุ่น 90,827 82,953

รวม 1,104,085 1,502,834

13 เจ้าหนี้การค้า
หมายเหตุ 2558 2557

(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 10 1,872

กิจการอื่น ๆ 237,538 367,564

รวม 237,548 369,436
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83 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

2558 2557

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 142,340 123,192

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 69,167 217,242

สกุลเงินเยนญี่ปุ่น 12,018 24,933

อื่น ๆ (สกุลเงินฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ สกุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย  
   สกุลเงินยูโร และสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง) 14,023 4,069
รวม 237,548 369,436

14 เจ้าหนี้อื่น

2558 2557

(พันบาท)

เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเครื่องจักร 27,413 90,779

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานค้างจ่าย 33,448 41,752

เจ้าหนี้ค่าวัสดุสิ้นเปลืองโรงงานและอะไหล่ 30,040 39,750

อื่น ๆ 30,596 24,412

รวม 121,497 196,693

15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2558 2557

(พันบาท)

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 12,824 13,037

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 6,482 6,357

เงินประกันสังคมค้างจ่าย 2,123 2,073

รวม 21,429 21,467
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84 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

16 รายได้รอตัดบัญชี

รายได้รอตัดบัญชีได้แก่ เงินชดเชยจ�านวนเงินประมาณ 57.8 ล้านบาทท่ีบริษัทได้รับจากลูกค้ารายใหญ่แห่งหน่ึงเพื่อเป็น
เงินช่วยเหลืออย่างไม่มีเงื่อนไขส�าหรับต้นทุนการลงทุนในสายการผลิตใหม่ ท่ีบริษัทต้องรับผิดชอบในการจัดการเพ่ือให้
สามารถรองรับค�าส่ังซื้อสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตจากลูกค้ารายนี้และเพื่อให้ตรงกับความต้องการในการผลิตสินค้าของ
ลูกค้า เงินชดเชยนี้ได้แสดงเป็น “รายได้รอตัดบัญชี” ภายใต้หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน และจะบันทึก
เป็นรายได้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์เป็นระยะเวลา 10 ปีนับ
จากวันที่สายการผลิตพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายได้รอตัดบัญชีดังกล่าวมี
ยอดคงเหลือจ�านวน 23.6 ล้านบาท (2557: 29.4 ล้านบาท) และในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทรับรู้
รายได้ในก�าไรหรือขาดทุนจ�านวน 5.8 ล้านบาท (2557: 5.8 ล้านบาท)

17 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

2558 2557

(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินส�าหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 366,566 390,821

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 31,345 29,934

397,911 420,755

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 66,848 62,542

รวม 464,759 483,297

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม 2558 2557

(พันบาท)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 39,594 49,477

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 5,697 4,673

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 7,102 6,552

รวม 52,393 60,702

รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี 10,514 -

บริษัทจัดการโครงการบ�าเหน็จบ�านาญพนักงานตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน
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85 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดังต่อไปนี้

2558 2557

(พันบาท)

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 397,911 420,755

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

2558 2557

(พันบาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 420,755 397,793

รับรู้ในก�าไรขาดทุน

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 34,830 33,200

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 10,461 13,030

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - 7,920

รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 10,514 -

อื่น	ๆ

ผลประโยชน์จ่าย (78,649) (31,188)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม 397,911 420,755

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก

2558 2557

(พันบาท)

สมมติฐานประชากร 199 -

สมมติฐานทางการเงิน 5,469 -

การปรับปรุงจากประสบการณ์ 4,846 -

รวม 10,514 -
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86 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้หนัก)

2558 2557

อัตราคิดลด (ร้อยละ) 2.91 3.44

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเฉลี่ยในอนาคต (ร้อยละ) 4.50 - 5.80 4.99 - 6.05

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลีย่นแปลงในแต่ละข้อสมมตฐิานท่ีเกีย่วข้องในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไปได้อย่าง
สมเหตสุมผล ณ วนัทีร่ายงาน โดยถอืว่าข้อสมมตฐิานอืน่ๆ คงที ่จะมผีลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้เป็น
จ�านวนเงินดังต่อไปนี้

(พันบาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 เพิ่มขึ้น ลดลง

อัตราคิดลด  (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (27,186) 31,039

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเฉลี่ยในอนาคต  (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) 28,288 (25,230)

อัตรามรณะในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (749) 396

แม้ว่าการวเิคราะห์นีไ้ม่ได้ค�านึงการกระจายตวัแบบเตม็รปูแบบของกระแสเงนิสดทีค่าดหวงัภายใต้โครงการดงักล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ

18 ทุนเรือนหุ้น

มูลค่าหุ้น 2558 2557

ต่อหุ้น จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน

(บาท) (พันหุ้น / พันบาท)

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกราคม

-  หุ้นสามัญ 10 43,200 432,000 43,200 432,000

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

-		หุ้นสามัญ 10 43,200 432,000 43,200 432,000

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

ณ วันที่ 1 มกราคม

-  หุ้นสามัญ 10 43,200 432,000 43,200 432,000

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

-		หุ้นสามัญ 10 43,200 432,000 43,200 432,000



ALUCON Public Company Limited • Annual Report 2012 87ALUCON Public Company Limited • Annual Report 2012 PB

87 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่า
หุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน�าค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนส�ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะน�าไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได้

19 ส�ารอง

ส�ารองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส�ารอง (“ส�ารอง
ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ารองดังกล่าวมี
จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ารองนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

20 ส่วนงานด�าเนินงาน

บริษัทมี 2 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่ส�าคัญของบริษัท หน่วยงานธุรกิจ 
ที่ส�าคัญนี้ผลิตสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและ 
กลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของ
แต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส�าคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การด�าเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของบริษัท 
โดยสรุปมีดังนี้ 

บริษัทเสนอส่วนงานทางภูมิศาสตร์ที่ส�าคัญ ดังนี้

ส่วนงาน 1  กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม

ส่วนงาน 2  เหรียญอลูมิเนียม

ข้อมูลผลการด�าเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการด�าเนินงานวัดโดยใช้ก�าไรก่อนภาษีเงิน
ได้ของส่วนงาน ซึ่งน�าเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�าเนินงานของ
บริษัท  ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการด�าเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผล
การด�าเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ด�าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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88 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน

ส่วนงาน	1 ส่วนงาน	2 รวม

2558 2557 2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

รายได้จากการขาย 3,625,425 3,542,911 2,144,446 2,082,562 5,769,871 5,625,473

ผลการด�าเนินงานส่วนงาน 862,757 841,018 195,874 217,675 1,058,631 1,058,693

รายได้ที่ปันส่วนไม่ได้ 238,064 194,552

ค่าใช้จ่ายที่ปันส่วนไม่ได้ (302,936) (311,142)

ต้นทุนทางการเงิน (25,496) (26,270)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 968,263 915,833

สินทรัพย์ส่วนงาน

ลูกหนี้การค้า 748,274 644,607 276,755 268,235 1,025,029 912,842

สินค้าคงเหลือ 275,077 276,185 819,005 1,095,029 1,094,082 1,371,214

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,227,187 3,423,256 956,329 943,708 4,183,516 4,366,964

สินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ปันส่วน 281,927 198,180

รวมสินทรัพย์ 6,584,554 6,849,200

หนี้สินส่วนงาน

เจ้าหนี้การค้า 101,771 123,275 135,777 246,161 237,548 369,436

หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน 1,844,126 2,311,540

รวมหนี้สิน 2,081,674 2,680,976

รายการอื่นที่มีสาระส�าคัญ

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 368,790 323,458 137,269 111,743 506,059 435,201

รายจ่ายฝ่ายทุน 175,343 442,733 148,573 358,152 323,916 800,885



ALUCON Public Company Limited • Annual Report 2012 89ALUCON Public Company Limited • Annual Report 2012 PB

89 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

ในการน�าเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ รายได้แยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า สินทรัพย์แยกตามสถานที่ตั้ง 
ทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์

รายได้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2558 2557 2558 2557

(พันบาท)

เอเชียแปซิฟิก 2,777,741 2,758,516 - -

ประเทศไทย 1,897,342 1,765,120 4,237,560 4,439,979

อเมริกา 618,308 510,670 - -

อื่น ๆ 476,480 591,167 - -

รวม 5,769,871 5,625,473 4,237,560 4,439,979

ลูกค้ารายใหญ่ 

รายได้จากลูกค้ารายหนึ่งจากส่วนงานที่ 1 และ 2 ของบริษัทเป็นเงินประมาณ 657.1 ล้านบาท (2557:  552.5 ล้านบาท) 
จากรายได้รวมของบริษัท 

21 รายได้อื่น

2558 2557

(พันบาท)

รายได้จากการขายเศษซาก 155,957 162,399

อื่น ๆ 26,414 26,876

รวม 182,371 189,275

22 ค่าใช้จ่ายในการขาย

2558 2557

(พันบาท)

ค่าขนส่ง 81,586 86,435

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 32,610 31,674

อื่น ๆ 33,342 35,275

รวม 147,538 153,384
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90 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

23 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2558 2557

(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 125,302 128,137

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 6,515 4,813

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 3,976 3,440

ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ 2,816 4,565

อื่น ๆ 16,789 16,803

รวม 155,398 157,758

24 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

2558 2557

(พันบาท)

ค่าแรงและเงินเดือน 640,519 641,230

ต้นทุนบ�าเหน็จบ�านาญ - โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ 45,291 54,150

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 7,102 6,552

ค่าตอบแทนกรรมการ 4,796 4,796

อื่น ๆ 43,075 43,387

รวม 740,783 750,115

โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 17

โครงการสมทบเงินที่ก�าหนดไว้

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิก
ของกองทุน โดยบริษัทจ่ายสมทบให้เมื่อเป็นสมาชิกของกองทุนเงินสะสมครบ 5 ปี บริษัทสมทบในอัตรา ร้อยละ 50 ของ
เงินที่หัก และหลังจากนั้นสมทบอีกปีละร้อยละ 10 ของเงินกองทุน บริษัทเป็นผู้บริหารกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพข้างต้น
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91 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

25 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงนิได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที ่ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อก�าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้

2558 2557

(พันบาท)

รวมอยู่ในต้นทุนขาย

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�า 51,953 (72,484)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 2,906,474 2,854,795

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 582,871 590,304

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 498,450 429,786

ค่าสาธารณูปโภค 341,548 405,100

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าขนส่ง 81,586 86,435

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 32,610 31,674

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 1,094 602

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 125,302 128,137

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 6,515 4,812

26 ต้นทุนทางการเงิน

หมายเหตุ 2558 2557

(พันบาท)

ดอกเบี้ยจ่าย

   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 21,370 22,110

   สถาบันการเงิน 4,126 4,160

25,496 26,270
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92 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

27 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

หมายเหตุ 2558 2557

(พันบาท)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ส�าหรับปีปัจจุบัน 171,274 152,550

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 11

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว 21,922 12,555

รวม 193,196 165,105

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2558 2557

ก่อน
ภาษีเงินได้

รายได้ 
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

ก่อน
ภาษีเงินได้

รายได้ 
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

(พันบาท)

ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก 
   คณิตศาสตร์ประกันภัย (10,514) 2,103 (8,411) - - -
รวม (10,514) 2,103 (8,411) - - -

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

2558 2557

อัตราภาษี อัตราภาษี

(ร้อยละ) (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 968,263 915,833

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20 193,653 20 183,167

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี - -   (2) (17,063)

อื่น ๆ - (457) - (999)

รวม 20 193,196 18 165,105
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93 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการลดอตัราและยกเว้นรษัฎากร ฉบับที ่577 พ.ศ. 2557 ลงวนั
ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติอนุมัติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก
อัตราร้อยละ 30 เป็นอัตราร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิ ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 
เป็นต้นไป

บริษัทใช้อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 และ 2557 ตามค�าชี้แจงของสภาวิชาชีพบัญชีที่ออกในปี 2555

28 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการการส่งเสรมิการลงทุนอนมุตัใิห้บรษิทัได้รบัสทิธปิระโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตตัวกระป๋องอลูมิเนียม ซึ่งพอสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

 (ก) ให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามจ�านวนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

 (ข) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 (ค) ให้ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธทิีไ่ด้จากการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิมกี�าหนดเวลา 3 ปี 
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554)

ในฐานะที่เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อก�าหนดต่างๆ ท่ีก�าหนดในบัตรส่ง
เสริมการลงทุน

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้

2558 2557

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม รวม

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม

กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม รวม

(พันบาท)

ขายต่างประเทศ - 4,062,461 4,062,461 244,044 3,766,055 4,010,099

ขายในประเทศ - 1,707,410 1,707,410 360,924 1,254,450 1,615,374

รวมรายได้ - 5,769,871 5,769,871 604,968 5,020,505 5,625,473
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94 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

29 ก�าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีที่เป็นส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทและจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการค�านวณดังนี้

2558 2557

(พันบาท / พันหุ้น)

ก�าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	 775,067 750,728

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 43,200 43,200

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		(บาท) 17.94 17.38

30 เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไรเป็น
เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 10 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 432 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือน
พฤษภาคม 2558

ในการประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินก�าไรเป็น
เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 8 บาท เป็นจ�านวนเงินท้ังส้ิน 345.6 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือน
พฤษภาคม 2557

31 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงิน
ที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก�าไรหรือการค้า

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบรษิทั คอืการรกัษาระดบัเงนิทนุให้มัน่คงเพือ่รกัษานกัลงทนุ เจ้าหนีแ้ละความเชือ่มัน่ของตลาด
และก่อให้เกดิการพฒันาของธรุกจิในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก�ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทนุ ซ่ึงบรษิทัพิจารณา
จากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม อกีทัง้ยงัก�ากับดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้
แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ 
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95 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท

จากอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.46 ต่อ 1 ในปี 2558 และ 0.64 ต่อ 1 ในปี 2557 แสดงว่าบริษัทมี
การกู้ยมืเงนิในอตัราทีต่�า่ จึงมผีลกระทบต่ออตัราดอกเบีย้เพยีงเล็กน้อย ซึง่ไม่เป็นสาระส�าคญั และใช้นโยบายการกูย้มืส่วน
ใหญ่เป็นเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นผู้เสนออัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุด

อัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบก�าหนดช�าระหรือ
ก�าหนดอัตราใหม่มีดังนี้

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย

ภายใน 1 ปี
รวม

ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

ปี	2558

หมุนเวียน	

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 0.49 91,085 91,085

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 1.25-1.55 1,013,000 1,013,000

รวม 1,104,085 1,104,085

ปี	2557

หมุนเวียน	

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 0.53 - 0.60 134,834 134,834

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 1.75 - 1.90 1,368,000 1,368,000

รวม 1,502,834 1,502,834

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้า การขายสินค้าและเงินกู้ยืมระยะสั้น
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพ่ือป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัท
มนีโยบายป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ โดยเมือ่มกีารรบัเงนิตราต่างประเทศจากการรับช�าระ
เงินจากลูกค้าและเงินดังกล่าวจะน�าเข้าฝากในบัญชีสกุลเงินหลัก เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐ เงินเยนญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งได้เปิด
บัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย วัตถุประสงค์ในการน�าเงินเข้าฝากไม่ใช่เพื่อรับดอกเบี้ยเนื่องจากดอกเบี้ยจะต�่า
มาก แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ามาช�าระค่าวัตถุดิบและอะไหล่ และค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งน�าเข้ามาจากต่างประเทศ 
และในขณะเดียวกันสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเงินตราต่างประเทศ
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96 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้
สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ มีดังนี้

หมายเหตุ 2558 2557

(พันบาท)

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 129,088 15,542

ลูกหนี้การค้า 7 431,995 352,468

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 12 - (49,670)

เจ้าหนี้การค้า 13 (69,167) (217,242)

491,916 101,098

เงินเยนญี่ปุ่น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 8,919 873

ลูกหนี้การค้า 7 64,561 55,472

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 12 (90,827) (82,953)

เจ้าหนี้การค้า 13 (12,018) (24,933)

(29,365) (51,541)

เงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย

ลูกหนี้การค้า 7 34,874 60,548

เจ้าหนี้การค้า 13    - (34)

34,874 60,514

อื่นๆ (เงินดอลล่าร์ฮ่องกง, เงินดอลล่าร์สิงคโปร์, เงินยูโร,
   เงินปอนด์สเตอร์ลิง และเงินฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์)
ลูกหนี้การค้า 7 13,401 16,929

เจ้าหนี้การค้า 13 (14,023) (4,035)

(622) 12,894

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง 496,803 122,965
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97 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ เมื่อครบ
ก�าหนด

ฝ่ายบริหารได้ก�าหนดนโยบายการให้สินเชื่อท่ีระมัดระวังและขายสินค้าให้กับลูกค้าท่ีได้มีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วว่ามี
ฐานะการเงินดีและมีความสามารถในการช�าระหนี้ได้  ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเรียกช�าระ
หนี้จากลูกหนี้เหล่านั้นเกินกว่าจ�านวนที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

บรษิัทมีการควบคุมความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งโดยการรักษาระดบัของเงนิสดและรายการเทียบเทา่เงนิสดให้เพยีง
พอต่อการด�าเนินงานของบริษัทและเพื่อท�าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินรวมถึงมูลค่าตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มี
ดังนี้

หมายเหตุ 2558 2557

มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี

(พันบาท)

หมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ

      เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 12 91,805 91,805 134,834 134,834

เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

      บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5,12 1,013,000 1,013,000 1,368,000 1,368,000

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน และอัตราดอกเบ้ียเป็นไปตาม
อัตราตลาด ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม จะไม่
แตกต่างอย่างเป็นสาระส�าคัญกับมูลค่าตามบัญชี
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98 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญา Commodity Price Swap พร้อมทั้งมูลค่าตามสัญญาที่เหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี
ดังนี้

ประเภทสัญญา ปริมาณตามสัญญา มูลค่าตามสัญญา มูลค่ายุติธรรมระดับ	3

(ตัน) (เยนต่อตัน) (เยนต่อตัน)

สัญญา Commodity Price Swap 300 188,000 194,410

เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเปิดเผยข้อมลู บรษิทัพจิารณามลูค่ายติุธรรมระดบั 3 ส�าหรบัมลูค่ายตุธิรรมของสญัญา Commodity 
Price Swap โดยใช้อัตราที่ก�าหนดโดยธนาคารของบริษัทด้วยการพิจารณาเงื่นไขในตลาดที่มีอยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน

32 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

2558 2557

(พันบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้

โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ 127,863 51,048

ภาระผูกพันอื่นๆ

เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้ - 10,632

ค�าสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว

ภายในหนึ่งปี 1,364,431 1,582,763

หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 852,015 381,986

2,216,446 1,964,749

สัญญา Commodity Price Swap - 15,595

หนังสือค�้าประกันจากธนาคาร 25,799 25,799

รวม 2,242,245 2,016,775

ค�าสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีค�าสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าตกลงแล้วเพื่อซื้ออลูมิเนียมในปริมาณ 42,100 เมตริกตัน (2557: 
35,514 เมตริกตัน) โดยมีราคาระหว่าง 123,000 – 123,700  เยนต่อเมตริกตัน และราคาตามที่ก�าหนดในค�าสั่งซื้อ (2557: 
มีราคาระหว่าง 123,000 – 127,100 เยนต่อเมตริกตัน และราคาตามที่ก�าหนดในค�าสั่งซื้อ) โดยก�าหนดระยะเวลาส่งมอบ
ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2559 (2557: ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2559)
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99 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สารบัญ

สัญญา Commodity Price Swap

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสัญญา Commodity Price Swap เพื่อป้องกันความเสี่ยงราคาอลูมิเนียม กับสถาบัน
การเงินต่างประเทศแห่งหนึ่ง ในปริมาณ 25 เมตริกตันต่อเดือน รวมปริมาณทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800 เมตริกตัน ก�าหนดราคาที่ 
188,000 เยนต่อเมตริกตัน โดยก�าหนดระยะเวลา 6 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรบัปรงุใหม่หลายฉบบัได้มีการประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใช้และไม่ได้น�ามา
ใช้ในการจัดท�างบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจเกี่ยวข้องกับการด�าเนิน
งานของบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัทไม่มี
แผนที่จะน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การน�าเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) ก�าไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)  ส่วนงานด�าเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 
(ปรับปรุง 2558)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

บรษิทัได้ประเมนิในเบ้ืองต้นถงึผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้ต่องบการเงินของบรษิทัจากการถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้  ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
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สารบัญ100 บริษัท อลูคอน จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานประจ�าปี 2557

บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลงชื่อ...............................................................

(นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์)

สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(audit	fee)

ค่าบริการอื่น	(non-audit	fee)

1 บมจ.อลูคอน 1,090,000.00นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

รายการที่ ค่าสอบบัญชีชื่อบริษัทผู้จ่าย ชื่อผู้สอบบัญชี

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1,090,000.00

- - - -

-รวมค่าตอบแทนส�าหรับงานบริการอื่น	(non-audit	fee)	

-

-

-

รายการที่ ชื่อบริษัทผู้จ่าย ส่วนที่จะต้อง
จ่ายในอนาคต

ส่วนที่จ่ายไปใน
ระหว่างปีบัญชี

ประเภทของงานบริการอื่น ผู้ให้บริการ

ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

ข้อมูลข้างต้น

 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ที้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัท

 จ่ายให้ข้าพเจ้า ส�านักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

 กับข้าพเจ้าและส�านักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไมมีการเปิดเผย

 ไว้ข้างต้น

	 ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.......................................................................................

 .........................................................................................................................................

 เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้

 แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า

 ส�านักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า

 และส�านักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน
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สารบัญ

ยอดผลิต, จัดส่ง และจ�าหน่าย

2558 2557 2556 2555 2554

การผลิต 

หลอดและกระป๋องอลูมิเนียม 

ปริมาณ	(ล้านชิ้น)	

ผลผลิต 786.45 781.51 773.17 745.78 720.86

จัดส่งทั้งสิ้น 784.68 776.68 776.25 744.22 721.00

ขายในประเทศ 317.89 310.28 315.82 303.41 270.42

ขายต่างประเทศ 466.79 466.40 460.43 440.81 450.58

เหรียญอลูมิเนียม 

ปริมาณ	(เมตริกตัน)

ผลผลิต 35,183.00 33,907.40 29,113.30 26,147.30 25,573.90

มูลค่า	(ล้านบาท)	

ขายทั้งสิ้น 5,769.87 5,625.47 5,027.29 4,813.62 4,567.19

ขายในประเทศ 1,707.41 1,615.37 1,654.31 1,537.78 1,287.96

ขายต่างประเทศ 4,062.46 4,010.10 3,372.98 3,275.84 3,279.23
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สรุปข้อมูลสถิติทางการเงินและการด�าเนินงานเปรียบเทียบ 5 ปี

ส�าหรับปี 2554 – 2558
(ล้านบาท)

2558 2557 2556 2555 2554

ผลการประกอบการ
รายได้รวม 6,007.94 5,820.02 5,199.64 4,938.07 4,735.22

รายได้จากการขาย 5,769.87 5,625.47 5,027.29 4,813.62 4,567.19

รายได้อื่น 182.37 189.27 145.32 122.03 141.73

ต้นทุนขาย 4,711.24 4,566.78 4,040.05 3,841.08 3,759.20

ก�าไรขั้นต้น 1,058.63 1,058.69 987.24 972.54 807.99

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 302.94 311.14 297.88 287.84 260.40

ต้นทุนทางการเงิน 25.50 26.27 28.51 31.68 18.80

ก�าไรก่อนหักภาษีเงินได้ 968.26 915.83 833.19 777.48 696.82

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 193.20 165.11 153.95 177.13 242.60

ก�าไร/(ขาดทุน)สุทธิ 775.07 750.73 679.24 600.35 454.22

ก�าไร / (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น(บาท) 17.94 17.38 15.72 13.90 10.51

อัตราก�าไร/ (ขาดทุน)ต่อรายได้รวม 12.90% 12.90% 13.06% 12.16% 9.59%

อัตราการจ่ายเงินปันผล 55.74% 57.54% 50.89% 50.36% 57.09%

ฐานะการเงิน ณ. สิ้นปี
สินทรัพย์รวม 6,584.55 6,849.20 6,107.81 5,293.96 5,044.01

หนี้สินรวม 2,081.67 2,680.98 2,344.71 1,907.71 1,998.91

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 753.70 240.95 166.70 424.43 196.76

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 1.47:1 1.11:1 1.09:1 1.29:1 1.12:1

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.46:1 0.64:1 0.62:1 0.56:1 0.66:1

อัตราส่วนตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น 17.21% 18% 18.1% 17.7% 14.9%

อัตราส่วนตอบแทนส่วนของทรัพย์สิน 11.8% 11% 11.1% 11.3% 9%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,502.88 4,168.22 3,763.10 3,386.25 3,045.10

มูลค่าหุ้นตามบัญชี(บาท) 104.23 96.49 87.11 78.39 70.49
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

การแสดงความรับผิดชอบของบริษัทฯต่อสังคมเป็นสิ่งที่ค�านึงและเป็นห่วงอยู่เสมอ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
องค์กร ทัง้การปรบัปรงุคณุภาพชวีติของพนกังาน อนัจะส่งผลดต่ีอสวสัดภิาพโดยรวมของครอบครวัพนกังานรวมถึงการมส่ีวนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง ครอบคลุมทั้งการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ดังมีเนื้อหาต่อไปนี้

1. บริษัท ฯ ถือว่าความรับผิดชอบของบริษัท ฯ ต่อสังคมเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติของพนักงานทุกคน

2. บริษัท ฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนในการด�าเนินการให้เกิดความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม ในเรื่องการพิทักษ์สิ่ง
แวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

3. บริษัท ฯ จะด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของพนักงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการประชาสัมพันธ์

4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระท�าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการด�าเนินการให้เกิดความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อ
สงัคมในเรือ่งของการพทิกัษ์สิง่แวดล้อม และการมส่ีวนร่วมในการพฒันาชมุชนท้องถิน่ ทัง้นีเ้พือ่เป็นแรงจงูใจให้พนกังาน
ปฏิบัติตาม

5. พนักงานต้องมีจิตส�านึกถึงความรับผิดขอบของบริษัทฯ ต่อสังคม ในเรื่องการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ในการด�าเนนิการและการจดัท�ารายงานนี ้บรษิทัได้ถอืปฏบิตัติามนโยบายของบรษิทัเป็นหลกั โดยบรษิทัมุง่เน้นในความรบั
ผดิชอบของบรษิทัทีม่ต่ีอสงัคม โดยยดึมัน่ตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นหลกั ซึง่ในการจดัท�ารายงาน บรษิทัไม่ได้มกีาร
ท�ารายงานพฒันาเพือ่ความยัง่ยนืแยกต่างหากจากรายงานฉบบันี ้จงึขอสรปุรายละเอยีดหลกัของการด�าเนนิการทีบ่รษิทัได้มุง่เน้น
ในปี 2558 ดังต่อไปนี้ 

1. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บรษิทัได้ให้ความส�าคญักบัการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยในปี 2558 ทีผ่่านบรษิทัได้ด�าเนนิการตามมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. คุณภาพอากาศ 
2. คุณภาพน�า้
3. ระดับเสียง
4. คุณภาพดิน
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6. มวลชนสัมพันธ์
7. การจัดการก�าจัดของเสียอุตสาหกรรม

นอกจากนัน้แล้ว บรษัิทให้ความส�าคญัในเร่ืองสิง่แวดล้อมกบัพนกังานใหม่ของบรษิทัเสมอ โดยก่อนเริม่ปฏบิตังิาน พนกังาน
ใหม่ทกุคนจะต้องได้รบัการฝึกอบรมในหวัข้อสิง่แวดล้อมเพือ่ (1) ทราบถงึลกัษณะของผลกระทบของสิง่แวดล้อมเป็นพษิ (2) ทราบ
ถึงวิธีการการก�าจัดของเสีย ท�าอย่างไร (3) ทราบถึงข้อปฏิบัติของพนักงานเพื่อการก�าจัดของเสียได้อย่างถูกวิธี และ (4) ทราบถึง
การควบคุมและการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการลดใช้ทรัพยากร

ในส่วนของการด�าเนินการและผลการด�าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถดูรายละเอียดได้ใน
รายงานข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)
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2. การควบคุมคุณภาพ 
บริษัทได้วางนโยบายทางด้านคุณภาพโดยก�าหนดแนวทางให้เป็นผู้น�าในด้านการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมใน

ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค โดยมุ่งเน้นที่: 

• ผลติบรรจภุณัฑ์คณุภาพสงูสดุ พัฒนาการผลติอย่างต่อเนือ่ง ส่งมอบต่อเวลา และสอดคล้องตามข้อก�าหนดความปลอดภัย
ของบรรจุภัณฑ์ที่ตกลงร่วมกับลูกค้า

• อบรมพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจนโยบายคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน
• พัฒนาการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานทั้งภายในภายนอก

ในปี 2543 บรษิทัได้รบัมาตรฐาน ISO9002 และต่อมาคอื ISO9001:2008 ซึง่เป็นมาตรฐานทีก่�าหนดระบบบรหิารคณุภาพ 
โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างเป็นระบบ และในปี 2556 บริษัทได้รับมาตรฐาน FSSC 22000 หรือ Food Safety 
System Certification ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองความปลอดภัยทางด้านอาหาร ซึ่งรวมมาตรฐาน ISO22000 และ PAS220 ไว้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท 

นอกเหนอืจากมาตรฐานทีบ่รษิทัได้รบัมาข้างต้นแล้ว บรษัิทยงัได้รบัประกาศนียบตัร หนงัสอืรบัรอง โลห์ประกาศเกยีรตคิณุ
อีกมากมายเพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีถึงคุณภาพสินค้าเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าของบริษัทที่มีมากถึงกว่า 300 รายทั่วโลก 

3. มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
บริษัทได้วางนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานดังนี้ 

1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการท�างานเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. บริษัทฯจะด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการท�างานและสภาพส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่

ปลอดภัย
3. บริษัทฯจะด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่สามารถกระตุ้นจิตส�านึกของพนักงาน

ในเรื่องความปลอดภัยในกรท�างานและสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น การจัดอบรม การประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ การ
แข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ 

4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระท�าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด�าเนินการให้เกิดความปอลดภัยในการท�างานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตาม

5. พนักงานทุกคนต้องมีจิตส�านึกถึงความปอลดภัย ทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอด
เวลาที่ปฏิบัติงาน

6. การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือ ต่อการด�าเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท�างานและสิ่งแวดล้อมที่ดี
8. พนักงานทุกคนมีสิทธิเสนอความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงสภาพและวิธีการท�างานให้ปลอดภัยและถือปฏิบัติด้านความ

ปลอดภัยในการท�างานต่อไป

ในเรื่องของความปลอดภัยนั้น บริษัทเน้นย�้าต่อพนักงานเสมอเพื่อให้ตระหนักถึงผลอันเกิดจากความไม่ปลอดภัยในการ
ท�างาน โดยบรษิทัได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการปลอดภยัจ�านวน 2 คณะคือคณะกรรมการความปลอดภยัส�าโรงและคณะกรรมการ
ความปลอดภยัศรรีาชา โดยแต่ละคณะกรรมการจะมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการดแูล ตรวจสอบ วาง
แนวทาง เสนอแนะและด�าเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการท�างาน 

นอกจากนั้นบริษัทยังได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ความปลอดภัยให้กับพนักงานบริษัทตลอดปี 2558 ทั้งโรงงานส�าโรงและ
โรงงานศรีราชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตส�านึกที่ดีให้กับพนักงานในการเดินทางกลับภูมิล�าเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกานต์ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากพนักงานมาโดยตลอด และในปี 2558 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 18 ครั้ง กับพนักงาน 18 คน 
และต้องหยุดพักงานเป็นเวลารวมกัน 137 วัน
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นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน

ตามมตคิณะกรรมการครัง้ท่ี 330 เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2557 ได้มกีารประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ และเมือ่วนัที่ 
18 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

อลูคอนด�าเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมเป็นพื้นฐาน โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลัก
จรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และสอดคล้องกลับแนวทางจรรยาบรรณทางธุรกิจ

 เพือ่ให้มัน่ใจว่าอลคูอนมนีโยบายการก�าหนดความรบัผดิชอบ แนวปฏบิตั ิและข้อก�าหนดในการด�าเนนิการทีเ่หมาะสม เพือ่
ป้องกันคอร์รปัชัน่กบัทกุกจิกรรมทางธรุกจิของอลคูอน และเพือ่ให้การตดัสนิใจและการด�าเนนิการทางธุรกิจทีอ่าจมีความเสีย่งด้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ อลูคอนได้จัดท�า “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์
อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่นยืน

ค�านิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน
คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึงการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ  โดยการเสนอให้สัญญา มอบให้ ให้ค�ามั่น เรียก

รอ้ง หรอืรบั ซึง่เงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใดซึง่ไม่เหมาะสมกบัเจ้าหน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรอื
ผูม้หีน้าทีไ่ม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม เพือ่ให้บุคคลดงักล่าวกระท�าหรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าที ่อนัเป็นการให้ได้มาหรอืรกัษา
ไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน�าธุรกิจให้กับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการ
ค้า ให้กระท�าได้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน
ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของอลูคอนด�าเนินการรับ ยอมรับ การคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทาง

อ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบิตตามนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่นน้ีอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อก�าหนดในการด�าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบบังคับ และข้อก�าหนดของกฎหมาย
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กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

ในปี 2558 บรษัิทได้มโีครงการหรอืกจิกรรมเพือ่สงัคม (CSR) ภายใต้โครงการ “สร้างร้ัวชมุชน มสีขุอยูร่่วมโรงงาน” จ�านวน 
94 โครงการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 12,600 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,998,998 บาท โดยมีโครงการดังต่อไปนี้ 

กจิกรรมดา้นสาธารณสุข

• ฉีดวัดซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักให้กับพนักงาน 517 คน
• จัดฝึกอบรมเรื่องสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในชุมชน บ่อวิน 
• จัดกิจกรรมคลินิกชุมชนและสร้างห้องช�าระล้างให้โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบล 
• บริจาคโลหิต ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ

กจิกรรมดา้นการศกึษา

• จดักิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนบ่อวิน อบต.บ่อวิน และโรงเรียนเขาหิน
• บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
• ร่วมกิจกรรมงานกีฬาสี และปรับปรุงห้องเรียนให้โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

กจิกรรมดา้นชมุชน

• ท�าบุญตักบาตรและมอบของขวัญวันเด็กให้นักเรียนโรงเรียนมนตเสรี 
• ออกเยี่ยมชุมชนรอบข้างทั้งชุมชนส�าโรงเหนือ และชุมชนศรีราชา  

รวม 26 ครั้งและสนับสนุนการประชุมของชุมชนจ�านวน 
• ประชุมร่วมกับต�ารวจสภอ.บ่อวิน และส�าโรงเหนือเพื่อประสานความ

สัมพันธ์ และร่วมกิจกรรมงานสวดอภิธรรมศพนายต�ารวจทั้งสองสถานี
• จัดงานสายสัมพันธ์ผู้สูงอายุกับอบต.บ่อวินและโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพ ต.บ่อวิน
• ส่งเสริมอาชีพชุมชน โดยให้น�าสินค้าเข้ามาจ�าหน่ายจ�านวน 22 ครั้ง
• ร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ” 

กจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม	

• ร่วมกิจกรรมปลูกป่าและพัฒนาพื้นที่ชุมชนสีเชียว 
ร่วมกับเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และ อบต.บ่อวิน

• จัดท�าบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมของอลูคอน 
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ่อวิน อบต.บ่อวิน 
หมู่บ้านไข่มุก และชุมชนหมู่ 5 



500 Moo 1, Soi Sirikam, Sukhumvit Road,
Samrong Nua, Muang Samutprakarn, Samutprakarn Province 10270

Tel : +66 2 398 0147   Fax : +66 2 398 3455
E-mail : alucon@alucon.th.com

www.alucon.th.com


	ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
	รายงานของกรรมการผู้จัดการ
	ข้อมูลทั่วไป
	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
	ปัจจัยความเสี่ยง
	รายการที่เกี่ยวโยงกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	ผู้ถือหุ้น 
	การจัดการ
	การกำกับดูแลกิจการ
	รายงานของคณะกรรมการสำหรับปี 2558
	ค่าตอบแทนกรรมการ
	รายชื่อผู้บริหารและกรรมการบริษัท
	คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
	โครงการในอนาคต
	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
	คำชี้แจงของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
	งบแสดงฐานะการเงิน
	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
	งบกระแสเงินสด
	หมายเหตุประกอบงบการเงิน
	ยอดผลิต, จัดส่ง และจำหน่าย
	สรุปข้อมูลสถิติทางการเงินและการดำเนินงานเปรียบเทียบ 5 ปี
	รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
	นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
	กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

