






ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป

2559

ฐานะทางการเงนิ (ล้านบาท)

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)

สนิทรัพย์รวม

หนีส้นิรวม

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม

รายได้

รายจา่ยรวม

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

ต้นทนุทางการเงิน

ก�าไรสทุธิ

ก�าไรสทุธิตอ่หุ้น

2560

6,478.76

1,350.77

5,127.99

6,220.59

4,887.42

1,333.17

11.66

1,069.81

24.76

2561

6,780.496,344.90

1,237.431,073.79

5,543.065,271.11

6,518.086,280.94

5,626.385,306.92

891.70974.02

2.153.30

719.67783.74

16.6618.14
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บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 5

สารบัญ
ข้อมลูทางการเงินโดยสรุป

รายงานของกรรมการผู้จดัการ

ข้อมลูทัว่ไป

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ

ปัจจยัความเสี่ยง

รายการท่ีเก่ียวโยงกนักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

ผู้ ถือหุ้น

การจดัการ

การก�ากบัดแูลกิจการ

รายงานของคณะกรรมการส�าหรับปี 2561

คา่ตอบแทนกรรมการ

รายช่ือผู้บริหารและกรรมการของบริษัท

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

โครงการในอนาคต

คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ

ค�าชีแ้จงของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค�าชีแ้จงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

งบแสดงฐานะการเงิน

งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น

งบกระแสเงินสด

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ยอดผลติ, จดัสง่ และจ�าหนา่ย

สรุปข้อมลูสถิติทางการเงินและการด�าเนินงาน เปรียบเทียบ 5 ปี

รายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม

นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Policy)

กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR After Process)
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นายทะคะอะกิ ทาเคะอจิุ 

กรรมการผู้จดัการ

รายงานของกรรมการผู้จดัการ

 แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยงัคงชะลอตวัเน่ืองจากสงครามการค้าสหรัฐกบัจีน ขณะเดียวกนัในชว่งสองสามปีท่ีผา่นมาอตัราการขยายตวั

ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศไทยกลบัยงัคงรักษาระดบัไว้ได้ท่ีร้อยละ 4 นอกจากนัน้ธรุกิจของอลคูอนยงัประสบความส�าเร็จในปี 2561

 ในปี 2561 และ 2562 จ�านวนเงินลงทนุของบริษัทจะยงัคงไม่เปลี่ยนแปลง บริษัทยงัคงด�าเนินแผนการปิดโรงงานส�าโรงเพ่ือควบ

รวมฐานการผลติไปอยูท่ี่ศรีราชาโดยจะท�าการย้ายสายการผลติหลอดอลมิูเนียมไปท่ีศรีราชาปีละ 1 สายการผลติ ปัจจบุนัโรงงานส�าโรงมีสาย

การผลิตหลอดอลมิูเนียมท่ียงัด�าเนินการผลิตอยู่ 3 สายการผลิต และบริษัทตัง้เป้าท่ีจะยตุิสายการผลิตท่ีโรงงานส�าโรงอย่างเป็นทางการใน 

เดือนตลุาคม ปี 2564 ซึง่เป็นการปิดหน้าประวตัศิาสตร์ 60 ปีแหง่การผลติท่ีโรงงานส�าโรง เป็นท่ีนา่เสยีดายท่ีโรงงานส�าโรงจ�าเป็นท่ีจะต้องปิดตวั

ลงเน่ืองจากปัจจบุนัท้องท่ีส�าโรงคอ่ยๆ แปรสภาพเป็นชมุชนส�าหรับอยูอ่าศยั เป็นสาเหตใุห้บริษัทไมส่ามารถด�าเนินการผลติท่ีส�าโรงได้อีกตอ่ไป

 ในปัจจบุนับรรจภุณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นท่ีต้องการสงู ในขณะท่ีบรรจภุณัฑ์พลาสติกก�าลงัประสบปัญหาในการเพ่ิมยอด

การผลิตเพราะได้รับผลกระทบจากกระแสรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน ผลจึงมีความภมิูใจกบับริษัท “อลคูอน” ซึง่ช่ือของบริษัท

นัน้มีท่ีมาจากบรรจภุณัฑ์อลมิูเนียม ซึง่ถือเป็นวตัถดุิบท่ีเป็นราชาแห่งการรีไซเคิล ดงันัน้อนาคตการด�าเนินธุรกิจของบริษัทจึงค่อนข้างสดใส  

ผมขอขอบคณุทกุทา่นและหวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่จะยงัคงให้การสนบัสนนุอลคูอนตอ่ไป

 บริษัทประสบความส�าเร็จในด้านผลประกอบการท่ีเพ่ิมขึน้มาโดยตลอด ดงัจะเห็นได้จากรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ติดต่อกนัมาแล้วถึง 9 ปี  

ผลก�าไรสทุธิลดลงไปร้อยละ 8 เน่ืองจากคร่ึงปีแรกผลก�าไรลดลงไปร้อยละ 36 แตใ่นคร่ึงปีหลงับริษัทได้ก�าไรร้อยละ 32

 บริษัทรู้สกึภมิูใจโรงงานศรีราชาท่ีมีอตัราการผลติกระป๋อง แทง่ปากกาอลมิูเนียม และหลอดอลมิูเนียมท่ีสงูท่ีสดุ อตัราการผลติดงักลา่ว

นบัวา่เป็นอนัดบัหนึง่ในเอเชีย นอกจากนัน้ยอดการผลติเหรียญอลมิูเนียมยงัสงูเป็นอนัดบั 1 ของโลกอีกด้วย

 • บริษัทมีรายรับเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.8 จากจ�านวน 6,281 ล้านบาท เป็น 6,518 ล้านบาท

 • ผลก�าไรสทุธิหลงัหกัภาษีลดลงร้อยละ 8.2 จาก 784 ล้านบาท เป็น 720 ล้านบาท

 • ผลผลติหลอดและกระป๋องอลมิูเนียมลดลงร้อยละ 0.1 จาก 767 ล้านชิน้ เป็น 766 ล้านชิน้

 • ในขณะท่ีผลผลติเหรียญอลมิูเนียมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.6 จาก 38,877 ตนั เป็น 41,037 ตนั 

 เหตผุล 3 ข้อท่ีท�าให้ก�าไรสทุธิลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีแล้วมีดงันี ้

 1. ราคาแทง่อลมีูเนียมแพงขึน้เม่ือเทียบกบัปีท่ีแล้วถงึร้อยละ 7 

 2. การแข็งตวัของคา่เงินบาทสง่ผลให้การสง่ออกของเราได้เงินลดลง

 3. ราคาก๊าซธรรมชาติสงูขึน้ร้อยละ 16
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ช่ือบริษัท 

เลขทะเบยีนบริษัท 

ที่ตัง้ส�านักงานใหญ่

สถานที่ตัง้โรงงานที่ 1

สถานที่ตัง้โรงงานที่ 2

สถานที่ตัง้โรงงานที่ 3

ทนุจดทะเบยีน 

หุ้นสามัญที่จ�าหน่ายแล้ว 

นิตบุิคคลที่บริษัทถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ  

10 ขึน้ไป

บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)

0107537001854 

เลขท่ี 500 หมูท่ี่ 1 ซอยศริิคาม ถนนสขุมุวิท ต�าบลส�าโรงเหนือ อ�าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270

โทรศพัท์ 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

โรงงานผลิตหลอดอลูมเินียม 

เลขท่ี 500 หมูท่ี่ 1 ซอยศริิคาม ถนนสขุมุวิท ต�าบลส�าโรงเหนือ อ�าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270

โทรศพัท์ 66 (0) 2398 0147 

โทรสาร 66 (0) 2398  3455

โรงงานผลิตกระป๋องอลูมเินียม, ขวดอลูมเินียม, หลอดปากกาเคมี,  

หลอดอลูมเินียมส�าหรับบรรจุยาเมด็

เลขท่ี 272/5 หมูท่ี่ 3 ถนนปากร่วม-อา่วอดุม ต�าบลบอ่วิน อ�าเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบรีุ 20230

โทรศพัท์ 66(0) 38 345 001-6 

โทรสาร 66(0) 38 345 000

โรงงานผลิตเหรียญอลูมเินียม, เมด็อลูมเินียม, แผ่นอลูมเินียม, คอลย์อลูมเินียม 

เลขท่ี 272/5 หมูท่ี่ 3 ถนนปากร่วม-อา่วอดุม ต�าบลบอ่วิน อ�าเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบรีุ 20230

โทรศพัท์ 66(0) 38 345 001-6 

โทรสาร 66(0) 38 345 000

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

43,199,986 หุ้นสามญั 

บริษัทมิได้ถือหุ้นใด ๆ ในบริษัทอ่ืนหรือธรุกิจอ่ืน

: 

: 

:

:

:

:

: 

: 

:

ข้อมูลทั่วไป
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บุคคลอ้างอิง:

นายทะเบยีนหลักทรัพย์

ผู้สอบบญัชี

ที่ปรึกษากฎหมาย

ประเภทธุรกจิ

ประเภทของผลิตภณัฑ์

หลอดอลูมเินียมชนิดน่ิม

ภาชนะอลูมเินียมชนิดผนังแขง็

ขวดอลูมเินียม

งานประดษิฐ์ทางเทคนิคป๊ัมขึน้รูป

เหรียญอลูมเินียม, เมด็อลูมเินียม  

คอยล์อลูมเินียม, แผ่นอลูมเินียม,  

เหรียญอัลลอยล์

ภาชนะส�าหรับบรรจุแก๊สและ

ผลิตภณัฑ์แอโรโซล

บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั

เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศพัท์ 66(0) 2009 9999

โทรสาร 66(0) 2009 9991

1. นายสเุมธ แจ้งสามสี ใบอนญุาตเลขท่ี 9362 และ/หรือ   

2. นายบณัฑิต ตัง้ภากรณ์  ใบอนญุาตเลขท่ี 8509 และ/หรือ

3. นางสาวอรวรรณ ชณุหกิจไพศาล    ใบอนญุาตเลขท่ี 6105 

บริษัท เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัชี จ�ากัด

ชัน้ 50-51 อาคาร เอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 66(0) 2677 2000

โทรสาร 66(0) 2677 2222

ส�านักงาน เภา แอนด์ แอสโซซเิอทส์ ลอว์ ออฟฟิซ 

เลขท่ี 956 อาคารอดุมวิทยา ชัน้ 7 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ 66(0) 2636 2541-3

โทรสาร 66(0) 2238 2574

ผลติภาชนะอลมิูเนียม

ผลติภาชนะอลมิูเนียม

ส�าหรับบรรจผุลติภณัฑ์สีผม, เวชภณัฑ์, ครีม, กาว และอ่ืน ๆ

หลอดอลมิูเนียมส�าหรับบรรจยุาเมด็, ตวัปากกาเคมีเมจิ, กระป๋องแปง้และอ่ืน ๆ

ส�าหรับบรรจเุคร่ืองส�าอาง ยาฆา่แมลง เป็นต้น

ได้แก่ภาชนะทรงกระบอกท่ีใช้บรรจชิุน้สว่นไฟฟา้ กระบอกคอนเดนเซอร์ เป็นต้น

ส�าหรับใช้ผลติหลอดและกระป๋องอลมิูเนียม กระป๋องอลัลอยล์

ส�าหรับบรรจเุคร่ืองส�าอาง, ผลติภณัฑ์บ�ารุงเส้นผม, น�า้หอม สเปรย์ ระงบักลิน่กาย สเปรย์

ปรับอากาศ ผลติภณัฑ์ท่ีใช้ในบ้านและอ่ืน ๆ

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

รายงานประจ�าปี 25618



โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของ 3 ปีที่ผ่านมา

การเปล่ียนแปลงในปีที่ผ่านมา

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

 บริษัทอลคูอนประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจ�าหน่ายภาชนะบรรจภุณัฑ์อลมิูเนียมขึน้รูป เช่น หลอดอลมิูเนียมชนิดน่ิม ใช้ส�าหรับ

บรรจผุลติภณัฑ์สผีม, ยาครีม, กาว เป็นต้น หลอดอลมิูเนียมชนิดผนงัแข็ง, กระป๋องอลมิูเนียม, ขวดอลมิูเนียม, หลอดบรรจยุาเมด็, หลอดปากกา

เคมี เป็นต้น รวมทัง้เหรียญอลมิูเนียมเพ่ือใช้ในการผลติภาชนะบรรจภุณัฑ์ดงักลา่ว ประมาณร้อยละ 56 ของรายได้มาจากการขายกระป๋องและ

หลอดอลมิูเนียม และร้อยละ 44 ได้จากการขายเหรียญอลมิูเนียม ในระหวา่งปี 2561 ยอดขายกระป๋องและหลอดอลมิูเนียมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.4 

สว่นยอดขายเหรียญอลมิูเนียมเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 5.9

 ในปีท่ีผา่นมาไมมี่การเปลี่ยนแปลงท่ีมีนยัส�าคญัตอ่ลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษัท

 บริษัทด�าเนินกิจการเป็นผู้ผลติและสง่ออกหลอดและกระป๋องอลมิูเนียมทัง้ทางตรงและทางอ้อมในปริมาณสงูอยา่งตอ่เน่ือง แม้จะเกิด

ภาวะผนัผวนในอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศในปี 2561 บริษัทก็สามารถผลติได้ถงึ 766 ล้านชิน้ ในขณะท่ีผลผลติทัว่โลกคดิเป็นปริมาณ

เกินกวา่ 22,000 ล้านชิน้ตอ่ปี ซึง่สะท้อนให้เหน็วา่ แม้บริษัทจะสามารถก้าวขึน้สูผู่้ผลติรายใหญ่ท่ีสดุในเอเซีย หากเม่ือเทียบกบัขนาดของตลาด

โลก จะพบวา่บริษัทมีสว่นแบง่การตลาดเพียง ร้อยละ 3 เทา่นัน้ แม้ศกัยภาพในการผลติจะเพ่ิมมากขึน้ ทวา่เม่ือเทียบกบัภาวะการแขง่ขนัใน

ตลาดโลกแล้ว บริษัทยงัคงต้องเผชิญกบัความผนัผวน และการตอ่สู้ทางการค้าท่ีทวีความรุนแรง

 ดงันัน้ บริษัทจงึมุง่เน้นสร้างจดุแขง็ขององค์กรโดยการคงไว้ซึง่การปรับปรุงคณุภาพ การปรับปรุงการผลติ ลดของเสยี การสง่มอบสนิค้า

ให้ทนัเวลา โดยเฉพาะด้านคณุภาพเม่ือน�าไปเปรียบเทียบกบัผู้ผลติท่ีสามารถผลติได้ในแถบยโุรป หรือสหรัฐอเมริกา พบวา่ราคาสนิค้าของบริษัท

ยงัคงถกูกวา่ ด้วยเหตนีุ ้หากพิจารณาท่ีปัจจยัทางด้านคณุภาพและราคา บริษัทยงัคงมีความสามารถในการแขง่ขนัได้

 ส�าหรับธุรกิจเหรียญอลมิูเนียมนัน้ แม้ว่าบริษัทจะพบกบัสภาวะการแข่งขนัรุนแรงเช่นเดียวกบัธุรกิจทางด้านการขายผลิตภณัฑ์อ่ืน  

แต ่ณ ปัจจบุนั บริษัทยงัคงมีความสามารถในการผลติเหรียญอลมีูเนียมได้เป็นรายใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย โดยขณะนีมี้สว่นแบง่ตลาดอยูท่ี่ประมาณ

ร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบัสว่นแบง่ตลาดโลก

 ในด้านค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าในต่างประเทศ พบว่าเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบเชิงลบให้กับบริษัทได้ และเป็น 

สิง่หนึง่ท่ีลดความสามารถและเป็นอปุสรรคในการสง่ออกของบริษัท แตก่ารท่ีบริษัทมีก�าลงัการผลติท่ีมุง่เน้นความหลากหลายของขนาด ท�าให้

สามารถประหยดัคา่ใช้จา่ยด้านนีไ้ด้เป็นอยา่งดี โดยเฉพาะขนาดเลก็ถงึขนาดกลาง ประกอบกบัปัญหาเร่ืองคา่เงินและความเสีย่งท่ีเกิดจากอตัรา 

แลกเปลี่ยน ทัง้สองปัจจยันีส้ง่ผลตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทอยา่งแท้จริง

2561 2560 2559

มลูคา่

3,524 3,47455.90 56.96 3,756 62.06

มลูคา่ มลูคา่ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
หนว่ย:ล้านบาท

กระป๋องและหลอดอลมิูเนียม

เหรียญอลมิูเนียม

รวม

2,780 2,62544.10 43.04 2,296 37.94

6,304 6,099100.00 100.00 6,052 100.00

ลักษณะการประกอบธุรกจิ

บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 9



ความเส่ียงด้านการตลาด

ความเส่ียงด้านวัตถุดบิหลักซึ่งใช้ในการผลิต 

 ในปีพ.ศ. 2561 เป็นปีท่ีเหรียญอลมิูเนียมมีการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะในตลาดอินเดียซึ่งถือว่าเป็นตลาดท่ีมีการผลิต 

กระป๋องอลมิูเนียมคอ่นข้างสงูซึง่ต้องใช้เหรียญอลมิูเนียมสงูตามไปด้วย แตค่ณุภาพของเหรียญในประเทศอินเดียไมดี่พอจงึท�าให้สง่เหรียญออก

ไปขายได้มากขึน้ นัน่ก็เป็นการท�าให้สว่นแบง่ตลาดของกระป๋องอลมิูเนียมสง่ไปยงัอินเดียลดน้อยลงไป อีกทัง้มีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงูจากผู้ผลติ

กระป๋องจากยโุรปท่ีเข้าไปผลติในอินเดีย ไมว่า่จะมีการเปิดโรงงานผลติสนิค้าส�าเร็จรูปและใช้กระป๋องท่ีผลติในประเทศอินเดียเอง และ/หรือเข้าไป

ตัง้โรงงานผลติกระป๋องเพ่ือปอ้นลกูค้าในอินเดีย ล้วนแตท่�าให้การสง่สนิค้าเข้าประเทศนีน้้อยลง

 ปลายปี 2560 ถงึไตรมาส 3 ของปี 2561 อลมิูเนียมแทง่ความบริสทุธ์ิ 99.7 เปอร์เซนต์ มีการปรับตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่ราคาอ้างอิง

กบัตลาดแลกเปลี่ยนโลหะในกรุงลอนดอน LME และการซือ้เป็นสกลุเงินดอลลา่ห์สหรัฐฯ ซึง่ออ่นคา่เม่ือเทียบกบัสกลุเงินบาท

 แตจ่ากการท่ีคณุภาพของบรรุภณัฑ์อลมิูเนียมหลอดและกระป๋องของเราอยูใ่นระดบัท่ีลกูค้ายอมรับได้ ยอดการสง่ออกไปขายยงัแหลง่

อ่ืนได้เพ่ิมมากขึน้ ท�าให้ยอดขายตา่งประเทศมีการขยายตวัเพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะกระป๋องและเหรียญอลมิูเนียม โดยยงัมุง่เน้นไปท่ีผลติภณัฑ์

แอโรโซลส�าหรับบรรจเุคร่ืองส�าอางค์ ผลติภณัฑ์ส�าหรับสีผม น�า้หอม สเปรย์ระงบักลิน่กาย เป็นต้น 

 สว่นยอดการขายภายในประเทศทัง้ขายให้ผู้ รับบรรจสุนิค้าเพ่ือการสง่ออก และขายโดยตรงให้เจ้าของสนิค้า ตลาดคอ่นข้างซบเซาจาก

การท่ีมีการย้ายฐานไปผลติเองท่ีประเทศอินเดีย (รายละเอียดข้างต้น) อีกทัง้สนิค้ามีการเปลีย่นรูปลกัษณ์ของตวัสนิค้าเดมิจงึมีการควบคมุสตอ็ค

ระหวา่งปีคอ่นข้างสงู มีผลท�าให้ยอดขายในประเทศต�่าลงทัง้หลอดและกระป๋องอลมิูเนียม

 บริษัทท�าการค้าส�าหรับบรรจภุณัฑ์ดงักล่าวข้างต้นทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึง่การส่งไปต่างประเทศมีทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อมมากกวา่ 40 ประเทศทัว่โลก บริษัทมุง่เน้นท�าการค้ากบัลกูค้าระดบัสากลท่ีท�าให้มีฐานลกูค้าใหญ่กระจายอยูใ่นหลายภมิูภาคของโลก 

และมีการซือ้ระดบั Globalization คือรวมการสัง่ซือ้อยูท่ี่เดียวกนัด้วยปริมาณท่ีสงูเพ่ือท�าให้มีอ�านาจการตอ่รองมากขึน้ เพ่ือให้ได้ราคาท่ีเหมาะ

สมท่ีสดุ และสนิค้าได้ถกูสง่ไปยงัประเทศตา่ง ๆ ท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนั ท�าให้เพ่ิมชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ย รวมทัง้มีโอกาสคอ่นข้างสงูท่ีจะได้เป็น 

ผู้จดัหาส�ารอง กรณีบริษัทในกลุม่ของลกูค้าเกิดภาวะขาดแคลนบรรจภุณัฑ์ ในขณะเดียวกนัมีการสง่ออกโดยตรงไปยงัลกูค้าตา่งประเทศรายยอ่ย

และการท�าธรุกิจผา่นตวัแทนรับบรรจเุพ่ือเป็นฐานในการสง่สนิค้าส�าเร็จรูปออกตา่งประเทศ ตามศกัยภาพของประเทศไทยท่ีมีความพร้อมด้าน 

บรรจภุณัฑ์ รวมทัง้วตัถดุิบอ่ืนท�าให้ตลาดมีการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง

 แนวทางการปอ้งกนัความเสี่ยง คือ รักษาคณุภาพของผลติภณัฑ์ให้ลกูค้าทัง้ทางตรงและผู้บริโภคมีความพอใจสงู จดัสง่สนิค้าท่ีดีให้

ทนัเวลา ราคาท่ีแขง่ขนัได้ เพ่ิมความหลากหลายของผลติภณัฑ์ โดยต้องมีก�าลงัการผลติท่ีเพียงพอ ปรับปรุงเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ใช้แรงงานน้อย

ลง เพ่ิมความสามารถในการผลติ ของเสียลดลง มุง่เน้นการลดต้นทนุอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ในด้านการใช้วตัถดุบิและเทคนิคกระบวนการผลติ อีกทัง้

ต้องค�านงึถงึความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม

บริษัทยงัคงด�าเนินธรุกิจเหมือนเดมิ คือผลติและจ�าหนา่ยบรรจภุณัฑ์อลมิูเนียม คือ

หลอดอลมิูเนียมชนิดน่ิม ส�าหรับบรรจผุลติภณัฑ์สีผม, เวชภณัฑ์, ครีม, กาว, และอ่ืน ๆ

ภาชนะอลมิูเนียมชนิดผนงัแข็ง ได้แก่ หลอดอลมิูเนียม ส�าหรับบรรจยุาเมด็, ตวัปากกาเคมีเมจิ, กระป๋องแปง้และอ่ืน ๆ 

งานประดษิฐ์ทางเทคนิคป๊ัมขึน้รูป ได้แก่ภาชนะทรงกระบอกท่ีใช้บรรจชิุน้สว่นไฟฟา้ กระบอกคอนเดนเซอร์ เป็นต้น

เหรียญอลมิูเนียม, เม็ดอลมิูเนียม คอยล์อลมิูเนียม, แผน่อลมิูเนียม, เหรียญอลัลอยล์ ส�าหรับใช้ผลติหลอดและกระป๋องอลมิูเนียม 

กระป๋องอลัลอยล์    

ขวดอลมิูเนียม ส�าหรับบรรจเุคร่ืองส�าอาง ยาฆา่แมลง เป็นต้น

ภาชนะส�าหรับบรรจแุก๊สและผลติภณัฑ์แอโรโซล ส�าหรับบรรจเุคร่ืองส�าอาง,ผลติภณัฑ์บ�ารุงเส้นผม, น�า้หอม, สเปรย์ระงบักลิน่กาย 

สเปร์ยปรับอากาศ, ผลติภณัฑ์ท่ีใช้ในบ้านและอ่ืน ๆ

•

•

•

•

•

•

ปัจจยัความเส่ียง

รายงานประจ�าปี 256110



ความเส่ียงจากเงนิตราต่างประเทศ

ความเส่ียงด้านสินเช่ือ

ความเส่ียงในการเปล่ียนวัตถุดบิบรรจุภณัฑ์เพื่อการทดแทน

 เน่ืองจากบริษัทมีการท�าธรุกรรมน�าเข้าจากการซือ้วตัถดุบิ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และสง่ออกจากการขายสนิค้า รวมทัง้เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 

ท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ ท�าให้การคาดการณ์ในเร่ืองอตัราแลกเปลี่ยนของคา่เงินไมส่ามารถควบคมุได้อยา่งแมน่ย�า

 บริษัทจ�าหน่ายสนิค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศสว่นใหญ่เป็นรูปแบบเงินเช่ือ โดยขายให้บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั บริษัทระดบัสากล 

บริษัทขนาดกลางและเล็กทัว่ไป ซึง่บางรายท�าการค้ากนัมายาวนานและเป็นลกูค้าท่ีดี แตก็่ยงัมีความเสี่ยงท่ีอาจไม่ได้รับช�าระเงิน หรือช�าระ

ลา่ช้าเพราะปัญหาของระบบการช�าระเงินหรืออาจเกิดสภาพเงินสดขาดมือได้

 เน่ืองจากเทคโนโลยีในการผลิตบรรจภุณัฑ์มีหลากหลายและปัจจบุนัก็มุ่งเน้นการเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมเป็นส�าคญั อลมิูเนียมซึง่มี

ราคาคอ่นข้างสงูและผนัผวนตลอดเวลา อาจถกูทดแทนด้วยวตัถดุิบอ่ืนท่ีมีราคาถกูหรือเหมาะสมกวา่ เช่นแผ่นเหลก็ พลาสติก หรือลามิเนท 

กระป๋องอลมิูเนียมแอโรโซลอาจเปลี่ยนเป็นพลาสติกแอโรโซลก็เป็นไปได้ หรือปากกาเคมีอลมิูเนียมเป็นปากกาเคมีพลาสติก เป็นต้น แตอ่ยา่ง

ก็ดีการค�านงึถงึสิง่แวดล้อมจากการสลายตวัของวตัถดุบิท่ีน�ามาผลติก็ถือวา่ส�าคญัท่ีสดุ ซึง่อลมิูเนียมจะเป็นวตัถดุบิท่ียอ่ยสลายได้ดีเร็วกวา่ลา

มิเนทและพลาสตกิแนน่อน นัน่หมายความวา่อลมิูเนียมเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ซึง่การจะน�าอยา่งอ่ืนมาทดแทนต้องไมค่�านงึถงึราคาอยา่งเดียว 

แตต้่องใสใ่จสิง่แวดล้อมด้วย

 แนวทางป้องกนัความเสี่ยง คือ บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินดี จึงมีการกระจายการซือ้กบัผู้ขายหลายรายจากหลายแหล่งและ

สามารถตอ่รองเร่ืองคา่พรีเม่ียมได้ในชว่งเวลาท่ีตา่งกนั ท�าให้มีการซือ้จ�านวนมากเพ่ือส�ารองไว้ในกรณีสนิค้าอาจปรับราคาเพ่ิมขึน้ สว่นเงินตรา

ตา่งประเทศท่ีสว่นใหญ่จา่ยด้วยสกลุเงินดอลลา่ห์สหรัฐได้มีการกนัเงินฝากในสกลุเดียวกนัซึง่ได้รับจากการช�าระคา่สนิค้าของลกูค้าตา่งประเทศ 

ส�าหรับช�าระคา่วตัถดุบิดงักลา่วนี ้

 แนวทางการป้องกันความเสี่ยง คือ บริษัทจดัการป้องกันความเสี่ยงดงักล่าวโดยการท�า Natural Hedge เม่ือมีการรับเงินตรา 

ตา่งประเทศจากการรับช�าระคา่สนิค้าจากลกูค้าน�าเข้าบญัชีเงินฝากสกลุหลกัเชน่ ดอลลา่ร์สหรัฐ เงินเยนญ่ีปุ่ น เป็นต้น วตัถปุระสงค์เพ่ือไว้จา่ย 

คา่สนิค้าและช�าระหนีเ้งินกู้  โดยการท�าให้สมดลุกนัมากท่ีสดุ ท�าให้ประหยดัคา่ใช้จา่ยในการซือ้เงินตราตา่งประเทศ นอกจากนัน้ยงัมีการขายเป็น

เงินสกลุอ่ืน ๆ เชน่ออสเตรเลียดอลลา่ร์ ฮอ่งกงดอลลา่ร์ เพ่ือกระจายความเสี่ยงอีกด้วย

 แนวทางการปอ้งกนัความเสี่ยง คือ บริษัทก�าหนดนโยบายการให้สินเช่ืออย่างระมดัระวงั กรณีเป็นลกูค้าในประเทศต้องมีการตรวจ

สอบฐานะทางการเงินและวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น และมีการช�าระเงินลว่งหน้าในชว่งเร่ิมท�าธรุกิจไประยะหนึง่ กรณีลกูค้ารายใหญ่อาจใช้ความ 

นา่เช่ือถือไประยะหนึง่ กรณีลกูค้าตา่งประเทศท่ีเป็นระดบัสากล ต้องใช้การพิจารณาจากช่ือเสยีงของบริษัท และมีการเซน็สญัญาก่อนเร่ิมธรุกรรม 

แตถ้่าเป็นลกูค้าทัว่ไปจะก�าหนดเง่ือนไขการช�าระเงินด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต ก�าหนดระยะเวลาท่ีตา่งกนั หรือการช�าระเงินด้วยเง่ือนไขช�าระ 

บางสว่น ณ วนัท�าสญัญาซือ้ขาย เป็นต้น

 แนวทางการป้องกันความเสี่ยงคือ ผลิตของให้มีคุณภาพ ปรับปรุงมาตรฐานและวิธีการผลิตท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดของเสียใน

กระบวนการผลติให้น้อยลง มีการพฒันาการผลติท่ีต้นทนุต�่าลงในด้านการใช้วตัถดุิบให้น้อยลง น�า้หนกัเบาลงแตป่ระสทิธิภาพเทา่เดิม เชน่การ

ผลติด้วยเหรียญอลัลอยด์ เป็นกระป๋องอลมิูเนียมอลัลอยด์เป็นต้น เพ่ือท�าให้ความสามารถในการแขง่ขนัด้านราคาดีขึน้ และเพ่ิมผลติภณัฑ์ให้

หลากหลายขึน้ เชน่ขวดอลมิูเนียมส�าหรับผลติภณัฑ์ยานยนต์ 

ความเส่ียงในด้านต้นทนุแรงงาน

 ในปี 2561 ปัญหาแรงงานฝีมือในประเทศขาดแคลน ไมมี่ผลกระทบตอ่การผลติ การเคลือ่นย้ายแรงงานก็คอ่นข้างต�่า เม่ือเปรียบเทียบ

กบัหลายปีท่ีผา่นมา แตต้่นทนุด้านแรงงานสงูขึน้ เพราะต้องปรับอตัราการวา่จ้างให้สอดคล้องกบัตลาดแรงงานและเป็นการสร้างขวญัและก�าลงั

ใจให้กบัพนกังาน

 แนวทางการปอ้งกนัความเสีย่ง คือ การด�าเนินการอบรมหลกัสตูรชา่งเทคนิคภายในอยา่งตอ่เน่ือง มีการปรับอตัราเงินเดือนจากพนกังาน

รายวนัเป็นชา่งเทคนิคเม่ือส�าเร็จหลกัสตูรพร้อมกบัได้รับประกาศนียบตัร นอกจากนัน้ได้มีการฝึกอบรมพนกังานทกุระดบัตลอดทัง้ปี เพ่ือเป็นการ

เพ่ิมพนูความรู้ให้พนกังาน และมีหลกัสตูรการสอนงานจากรุ่นพ่ีสูรุ่่นน้อง มีการตดิตัง้อปุกรณ์การท�างานเป็นแบบอตัโนมตัิมากขึน้
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รายการที่เก่ียวโยงกันกับกจิการที่เก่ียวข้องกัน

 ในระหวา่งปี 2561 บริษัทมีนโยบายในการท�ารายการระหวา่งกนักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องท่ีส�าคญัโดยรายการดงักลา่วจะต้องรายงานและ

ได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯก�าหนดไว้ และเม่ือได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทแล้วจะรายงาน

เร่ืองดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ทราบทกุครัง้ โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

ความจ�าเป็นและความสมเหตุ

สมผลในการท�ารายการ

มลูคา่

(ล้านบาท)

ลกัษณะ 

รายการ

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์

บริษัทท่ี 

เก่ียวข้องกนั

บริษัท ทาเคะอจิุ

เพรส อินดสัตรีส์้ 

จ�ากดั

บริษัท ทาเคะอจิุเพรส เพรส อินดสัตรีส์้ จ�ากดั 

ท�าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการจ�าหน่ายภาชนะ

บรรจภุณัฑ์อลมิูเนียมและเหรียญอลมิูเนียมของ

บริษัท ให้แก่กลุ่มลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ นท่ีไม่มี

ประสบการณ์ในการน�าเข้าสินค้าด้วยตนเอง

โดยตรงและพอใจท่ีจะสัง่สินค้าของบริษัทผ่าน

ทาง บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรีส์้ จ�ากัด 

ส�าหรับราคาขายนัน้เป็นราคาตลาดทัว่ไปหรือ

ราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษัทก�าหนด

โครงสร้างราคาขายสินค้าโดยค�านึงถึงต้นทุน

สินค้าท่ีเกิดขึน้จริงบวกด้วยอัตราก�าไรขัน้ต้น

รวมทัง้ยงัพิจารณาถงึขนาดของสนิค้าท่ีจ�าหนา่ย 

ปริมาณท่ีจ�าหน่าย ประเทศท่ีจ�าหน่ายและ 

คา่ขนสง่

เป็นธุรกรรมซือ้ขายท่ีสนับสนุนธุรกิจปกติของ

บริษัท โดยการซือ้วตัถุดิบและอะไหล่ดงักล่าว

ได้ในราคาท่ีต�่ากว่าผู้ จ�าหน่ายรายอ่ืนๆ ซึ่งไม่

สามารถหาซือ้ได้ในประเทศไทย

เป็นธุรกรรมซือ้ขายท่ีสนับสนุนธุรกิจปกติของ

บริษัท ในราคาท่ีต�่ากว่าผู้จ�าหน่ายรายอ่ืนๆ ซึง่

ไมส่ามารถหาซือ้ได้ในประเทศไทย

บริษัท ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส์้ จ�ากดั ได้ให้

บริษัทกู้ ยืมเงินระยะสัน้ ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 

1.25 – 1.79 ตอ่ปี ซึง่เป็นอตัราท่ีต�่ากวา่สถาบนั

การเงินโดยออกตัว๋สญัญาใช้เงินแบบ Roll Over 

และปราศจากการค�า้ประกนัใดๆ

1,345.3

14.0

0.03

2.1

ขายสนิค้า

ซือ้วตัถดุบิ

และอะไหล่

ซือ้เคร่ืองจกัร

และอปุกรณ์

ดอกเบีย้จา่ย

เป็นบริษัทใหญ่ 

ถือหุ้นร้อยละ 

66.91

รายงานประจ�าปี 256112



ความจ�าเป็นและความสมเหตุ

สมผลในการท�ารายการ

มลูคา่

(ล้านบาท)

ลกัษณะ 

รายการ

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์

บริษัทท่ี 

เก่ียวข้องกนั

บริษัทได้ท�าสัญญาสิทธิทางเทคนิคกับบริษัท 

ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส์้ จ�ากดั ภายใต้เง่ือนไข

ของสญัญา บริษัทจะได้รับความช่วยเหลือทาง

เทคนิครวมถึงข้อมูลทางเทคนิคและความรู้

ความช�านาญ อปุกรณ์ส�าหรับการผลิต การให้

สิทธิในการขายสินค้า โดยบริษัทจะต้องจ่ายคา่

ธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าในอตัราร้อยละ

ของยอดขาย เป็นการด�าเนินงานตามปกติท่ีมี

สญัญาท่ีได้ตกลงกนัตามราคาตลาดทัว่ไป

เป็นการจา่ยคา่นายหน้าในอตัราร้อยละของยอด

ขายท่ีเป็นการด�าเนินงานตามปกตท่ีิมีราคาและ

ผลตอบแทนท่ีเป็นการค้าปกติ

เป็นการด�าเนินงานตามปกติท่ีมีราคาและผล

ตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ

เง่ือนไขการช�าระเงินตามปกติทางธุรกิจท่ีบริษัท

ขายสนิค้าให้กบัลกูค้ารายอ่ืน

เง่ือนไขการช�าระเงินตามปกติทางธุรกิจท่ีบริษัท 

ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส้ จ�ากดั ขายสนิค้าให้กบั

ลกูค้ารายอ่ืน

เงินกู้ ยืมระยะสัน้ ท่ี  บริษัท ทาเคะอุจิเพรส  

อินดัสตรีส้ จ�ากัด ได้ให้บริษัทกู้ ยืม ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2561 อัตราดอกเบีย้ร้อยละ  

1.30 – 1.79 ตอ่ปี ซึง่เป็นอตัราท่ีต�่ากวา่สถาบนั 

การเงินโดยออกตัว๋สญัญาใช้เงินแบบ Roll Over  

และปราศจากการค�า้ประกนัใด ๆ 

เง่ือนไขการช�าระเงินตามปกตทิาง ธรุกิจท่ีบริษัท 

ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส์้ จ�ากดั ขายสนิค้าให้กบั

ลกูค้ารายอ่ืน

19.9

2.6

0.5

79.6

0.03

200

-

คา่ธรรมเนียม

สทิธิ

คา่นายหน้า

คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ 

ลกูหนีก้ารค้า

เจ้าหนีก้ารค้า

เงินกู้ ยืม 

ระยะสัน้

เจ้าหนีอ่ื้น
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ความจ�าเป็นและความสมเหตุ

สมผลในการท�ารายการ

มลูคา่

(ล้านบาท)

ลกัษณะ 

รายการ

ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์

บริษัทท่ี 

เก่ียวข้องกนั

เง่ือนไขการช�าระเงินตามปกตทิาง ธรุกิจท่ีบริษัท 

ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส์้ จ�ากดั ให้กบัลกูค้า 

รายอ่ืน

เง่ือนไขการช�าระเงินตามปกติทางธุรกิจท่ีบริษัท 

ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส้ จ�ากดั ให้กบัลกูค้า 

รายอ่ืน

เง่ือนไขการช�าระเงินตามปกติทางธุรกิจท่ีบริษัท 

ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส้ จ�ากดั ให้กบัลกูค้า 

รายอ่ืน

0.8

6.1

0.4

คา่นายหน้า 

ค้างจา่ย

คา่ธรรมเนียม

สทิธิค้างจา่ย

ดอกเบีย้ 

ค้างจา่ย

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท�ารายการระหว่างกัน

นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 คณะกรรมการของบริษัทได้จัดให้มีขัน้ตอนการอนุมัติในกรณีท่ีมีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ อยูภ่ายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี โดยจะต้องมีการจดัเสนอให้แก่ท่ีประชมุคณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัริายการระหวา่งกนั และต้อง

มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุเพ่ือพิจารณาดแูลให้รายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งยตุธิรรม สมเหตสุมผลและมีนโยบายการก�าหนด

ราคาท่ีเหมาะสม โดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั และดแูลให้การปฏิบตัเิป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ กรรมการผู้ มีสว่นได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงใน

รายการดงักลา่ว

 บริษัทยงัคงมีการท�ารายการระหวา่งกนักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัอยู่ ในรายการท่ีบริษัทต้องด�าเนินการเพ่ือประกอบธุรกิจและเป็นไป

ตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปตามปกต ิไมมี่การถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทกบักิจการท่ีเก่ียวข้อง ซึง่บริษัทจะด�าเนินการด้วยความโปร่งใสตาม

นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรือ

ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อยา่งเคร่งครัด นอกจากนี ้

บริษัทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ และการได้มาหรือจ�าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีส�าคญัของบริษัทไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับ

การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยปฏิบตัใิห้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป

รายงานประจ�าปี 256114



สิทธิของผู้ถอืหุ้น

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิและจะได้รับการปฏิบตัอิยา่งเทา่เทียมกนัทกุราย โดยนอกเหนือ

จากสทิธิในการลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทยงัได้ก�าหนดให้สทิธิในการได้รับสว่นแบง่ผลก�าไร หรือ เงินปันผล 

อย่างเท่าเทียมกนั รวมถึงสิทธิในการซือ้ หรือ ขายหุ้น การโอน และ การท�าธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้น และการให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมลู 

เก่ียวกบัการด�าเนินกิจการของบริษัทโดยผา่นหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investment Relations, IR) นางสาวกาญจนา ปิยะชาต ิทัง้นี ้เป็นไปตาม 

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อก�าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ค�าแนะน�าของตลาดหลกัทรัพย์ และ คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

*** (โดยบริษัท ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส้ จ�ากดั ถืออยูใ่นสามกองทนุรวมเทา่กบั 7,863,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.20 ของจ�านวนหุ้นทัง้หมด) 

บริษัท ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส้ จ�ากดั ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ด�าเนินธรุกิจประเภทเดียวกนักบับริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน)  

มีบริษัท ทาเคะอจิุ โชจิ จ�ากดั, นายชิเกคาส ึทาเคะอจิุและคนในตระกลูทาเคะอจิุ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส้ 

จ�ากดั โดยถือหุ้นรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 40 ของหุ้นทัง้หมด

ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผู้ถอืหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

จ�านวนหุ้น % ของจ�านวน

หุ้นทัง้หมด

1. บริษัท ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส้ จ�ากดั 48.7121,042,500

3. นางเมฆินทร์ เอือ้อนนัต์

5. มลูนิธิฮาร์มทุ และอิลซ่ี ชไนเดอร์เพ่ือเดก็

7. นางปรามิลา โรจน์ศีลธรรม

9. นางนลนิรัตน์ เอือ้อนนัต์

2. บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม เพ่ือผู้ลงทนุคนตา่งด้าว จ�ากดั ***

4. CREDIT SUISSE AG,

6. นายฮารกิชิน ทนัวานี

8. กองทนุเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคพ็

10. นายราเมศ โรจน์ศลิธรรม

22.37

4.30

3.11

2.86

2.78

2.32

1.07

0.98

0.85

9,663,850

1,856,025

1,345,300

1,236,975

1,200,000

1,002,375

462,200

424,500

366,375

บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 15



สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

การประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทตระหนกัถงึการดแูลรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทัว่ทกุกลุม่โดยถือเป็นนโยบายของบริษัท ท่ีจะพฒันาให้เกิดการสร้างผลประโยชน์

ร่วมกนัระหวา่ง บริษัท และ ผู้ มีสว่นได้เสีย ไมว่า่จะเป็นกลุม่ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น หุ้นสว่นทางธรุกิจ คูแ่ขง่ขนัทางธรุกิจ พนกังานของบริษัท เจ้าหนี ้และ 

กลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นสงัคม ชมุชนเดียวกบับริษัท

 ก่อนวนัประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 21 วนั (Best Practice) บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถงึวนัและเวลาของการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจ�าปี และรวมถึงจดัส่งเอกสารประกอบท่ีเก่ียวข้องในแต่ละวาระ ซึง่หมายรวมถึง ส�าเนารายงานการประชมุสามญัประจ�าปีในครัง้ก่อน  

รายละเอียดสถานท่ี และการเดินทางมายงัสถานท่ีจดัประชมุ ใบมอบอ�านาจพร้อมค�าอธิบาย พร้อมทัง้สง่รายงานผลประกอบการของบริษัท

และเสนอเร่ืองการสรรหาคณะกรรมการบริษัทท่ีครบก�าหนดตามวาระทกุครัง้ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ เป็นการปฏิบตัิตามบทบญัญตัิของ 

ข้อบงัคบัของบริษัท (Article of Association) และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานคณะกรรมการ

บริษัท จะท�าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และเสนอรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทในปีท่ีผ่านมาเพ่ือให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 

พิจารณา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม ในทุกวาระ พร้อมทัง้รับฟังค�าแนะน�าและความเห็นจากผู้ ถือหุ้น รวมถึงการบนัทึกค�าถาม  

และข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของบริษัท โดยกรรมการบริหารจะท�าหน้าท่ีตอบค�าถามผู้ ถือหุ้นตามขอบข่ายของงาน 

ท่ีรับผิดชอบในเร่ืองนัน้ๆ

 นอกจากมาตรฐานท่ีบริษัทได้รับมาข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้รับประกาศนียบตัร หนงัสือรับรอง โลห์ประกาศเกียรติคณุอีกมากมาย 

เพ่ือเป็นเคร่ืองหมายการันตีถงึคณุภาพสนิค้าเป็นท่ียอมรับในกลุม่ลกูค้าของบริษัทท่ีมีมากถงึ 300 รายทัว่โลก

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท ยงัได้จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพ่ือท�าหน้าท่ีตรวจสอบการประกอบกิจการ

ของบริษัทในสว่นท่ีส�าคญัๆ เช่น การตรวจสอบและจดัท�ารายงานทางการเงิน (Financial Report) การตรวจสอบภายใน (Internal Control  

System) การสรรหาผู้ตรวจสอบบญัชี (Company Auditor) การพิจารณาเร่ืองการขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ซึง่หมาย 

รวมถงึ การจดัการเร่ืองความเสี่ยงด้วย (Risk Management)

 อนึง่ บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการควบคมุคณุภาพ ซึง่ในปี 2560 บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ฉบบัลา่สดุ)   ซึง่เป็นมาตรฐาน

ท่ีก�าหนดระบบบริหารคณุภาพเวอร์ชัน่ลา่สดุ โดยมุ่งสร้างความพงึพอใจต่อลกูค้าอย่างเป็นระบบ และยงัได้รับมาตรฐาน ISO 22000:2005  

และ ISO/TS 22002-4:2013 เพ่ือรองรับมาตรฐานความปลอดภยัทางด้านอาหาร ส�าหรับการผลิตสินค้าให้กบัลกูค้าของบริษัท นอกจากนัน้

บริษัทยงัมีนโยบายทางด้านสิง่แวดล้อม นโยบายทางด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และ นโยบายในการ

ด�าเนินกิจการท่ีอยูภ่ายใต้กรอบของหลกัธรรมาภิบาล (Environmental Policy and Good Corporate Governance) โดยจดัท�าเป็นนโยบาย 

ให้กบัพนกังานของบริษัท น�าไปใช้ในการปฏิบตังิานอยา่งเคร่งครัด

รายงานประจ�าปี 256116



การจดัการ

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทัง้หมด 10 ทา่น โดยมีการประชมุคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา 4 ครัง้ 

ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ
ประชมุ

คณะกรรมการ

ประชมุ 

AGM 2018
ต�าแหนง่

1. นายสมชาย องัสนนัท์

5. นายศภุชยั หลอ่วณิชย์

10. นางสาวคาสมิุ ทาเคะอจิุ

3. นางเอือ้มพร ภมรบตุร

4/4

4/4

4/4

4/4

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ

กรรมการ, ผู้จดัการโรงงาน

กรรมการ

กรรมการ, ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการอาวโุส,

กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายทะคะอะกิ ทะเคะอจิุ

9. นายวิบลูย์ เอือ้อนนัต์

7. นายกฤษณ์ อินเทวฒัน์

4. นางสาวสาลนีิ มาตานี

4/4

4/4

4/4

3/4

4/4

กรรมการ, กรรมการผู้จดัการ

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ, ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ

6. นางสาววรินทร์พร เอือ้อนนัต์ 4/4กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

8. นายโทชิยกิู โคอิเกะ กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

อ�านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัท

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัทมีดงันี ้

กรรมการต้องปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความ

ซ่ือสตัย์สจุริตและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

กรรมการมีหน้าท่ีก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทและก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนินการให้เป็นตาม

นโยบายท่ีก�าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ ให้ความมัง่คัง่แก่ผู้ ถือหุ้น

กรรมการต้องเป็นบคุคลท่ีมีความซ่ือสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธรุกิจ

กรรมการต้องมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยสม�่าเสมอ ด�าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นมีการเปิดเผยตอ่ผู้ลงทนุ

อยา่งถกูต้องครบถ้วนมีมาตรฐานและโปร่งใส

กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การด�าเนินธรุกิจ และมีความสนใจในกิจการของ

บริษัทท่ีตนเองเป็นกรรมการอยา่งแท้จริง

มีความตัง้ใจท่ีจะด�าเนินธรุกิจอยา่งตอ่เน่ือง

เป็นประธานฯ ในท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ

การลงคะแนนเสียงชีข้าดในกรณีท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯมีการลงคะแนนเสียงและมีคะแนนเสียงเท่ากนัไม่สามารถ

ตดัสนิชีข้าดได้

เป็นผู้ เรียกประชมุคณะกรรมการของบริษัท

ท�าหน้าท่ีเป็นประธานฯในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

 

6.

1. 

2. 

 

3. 

4.
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รายงานการถอืครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

 บริษัท มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่ส�านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วนั

ท�าการนบัจากวนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ และให้น�าสง่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ (แบบ 59-2) ดงักลา่ว  

ให้แก่เลขานกุารบริษัท เพ่ือรวบรวม ท�าสรุป และน�าสง่ตอ่ ก.ล.ต. ทัง้นี ้รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเปรียบเทียบ

ส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีการเปลี่ยนแปลงโดยสรุปดงันี ้

* จ�านวนหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะรวมกนัทัง้หมดร้อยละ 2.12 ซึง่ไมเ่กินร้อยละ 25 ของจ�านวนหุ้นทัง้หมด

ท่ีบริษัทออก

รายช่ือ
จ�านวนหุ้น อตัราสว่น %

2560 2561 2560 2561

1. นายสมชาย องัสนนัท์

    คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ

3. นางเอือ้มพร ภมรบตุร

    คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 

5. นายศภุชยั หลอ่วณิชย์

    คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 

7. นายกฤษณ์ อินเทวฒัน์

    คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 

9. นายวิบลูย์ เอือ้อนนัต์

    คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 

11. นายมิลาน พริสโตฟเสค

    คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 

2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอจิุ

    คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 

4. นางสาวสาลนีิ มาตานี

    คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 

6. นางสาววรินทร์พร เอือ้อนนัต์     

    คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 

8. นายโทชิยกิู โคอิเกะ

    คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ

10. นางสาวคาสมิุ ทาเคะอจิุ

    คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอสิระ

 วธีิการคดัเลอืกบคุคลท่ีจะแตง่ตัง้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระนัน้ บริษัทได้ท�าการคดัเลอืกโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ

และประสบการณ์ซึง่สอดคล้องกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นส�าคญั รวมทัง้พิจารณาจากทกัษะท่ีจ�าเป็นและยงัขาดอยูใ่นคณะ

กรรมการ โดยอาจสรรหากรรมการจากบคุคลภายนอกท่ีทรงคณุวฒิุ หรือจากฐานข้อมลูกรรมการของสถาบนักรรมการไทย IOD แตท่ัง้นีต้้อง

เป็นบคุคลท่ีมีความเหมาะสมกบัการประกอบธรุกิจของบริษัท

 นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจตามท่ีก�าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก�ากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ดงัตอ่ไปนี ้

มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมายหรืออยู่ระหว่างถูกด�าเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการก�ากับดูแล 

ตลาดทนุ ได้แก่

มีประวตักิารบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวงฉ้อโกง หรือทจุริตเก่ียวกบัทรัพย์สนิ ได้แก่

มีเหตอุนัควรเช่ือวา่มีพฤตกิรรมในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นบริษัท หรือตลาดทนุโดยรวม ในเร่ืองท่ีมีนยัส�าคญั ได้แก่

เป็นบคุคลล้มละลาย หรือ

เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ

อยูร่ะหวา่งถกูกลา่วโทษโดยส�านกังาน ก.ล.ต. หรืออยูร่ะหวา่งถกูด�าเนินคดี เน่ืองจากกรณีท่ีส�านกังาน ก.ล.ต. กลา่วโทษ 

หรือเคยต้องค�าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ�าคกุไม่ว่าศาลจะมีค�าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจ�าคกุหรือพ้น

จากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทัง้นีเ้ฉพาะในความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ

กฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า

อยู่ระหวา่งถกูกลา่วโทษโดยหน่วยงานท่ีก�ากบัดแูลสถาบนัการเงินไม่วา่ในประเทศหรือตา่งประเทศ หรืออยู่ระหวา่งถกู

ด�าเนินคดีอนัเน่ืองจากกรณีท่ีหน่วยงานดงักลา่วกลา่วโทษ หรืออยูร่ะหวา่งถกูหน่วยงานดงักลา่วห้ามเป็นกรรมการหรือ

ผู้บริหารของสถาบนัการเงิน หรือเคยต้องค�าพิพากษาถงึท่ีสดุให้จ�าคกุไมว่า่ศาลจะมีค�าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม ่

และพ้นโทษจ�าคกุหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไมถ่งึสามปี ทัง้นีเ้ฉพาะในมลูเหตเุน่ืองจากการบริหารงานท่ีมีลกัษณะ

หลอกลวง ฉ้อโกง หรือทจุริตเก่ียวกบัทรัพย์สิน และท�าให้เกิดความเสียหายไม่วา่จะตอ่สถาบนัการเงินท่ีบคุคลนัน้เป็น

กรรมการหรือผู้บริหาร หรือตอ่ลกูค้า หรือ 

เคยต้องค�าพิพากษาถงึท่ีสดุให้จ�าคกุ ไมว่า่ศาลจะมีค�าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม ่ และพ้นโทษจ�าคกุหรือพ้นจาก

การรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทัง้นีใ้นความผิดอาญาแผ่นดินเก่ียวกบัการบริหารงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง 

หรือทจุริตเก่ียวกบัทรัพย์สนิ หรือ

เป็นผู้ ท่ีศาลมีค�าสัง่ให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผน่ดนิตามกฎหมายเก่ียวกบัการปอ้งกนั และปราบปรามการทจุริต กฎหมาย

วา่ด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอ่ืนในลกัษณะเดียวกนัและยงัไมพ้่นสามปีนบัแตว่นัท่ีศาล 

มีค�าสัง่ให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผน่ดนิ

มีพฤตกิรรมกระท�าการหรือละเว้นกระท�าการโดยไมส่จุริต หรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรงในการท�าธรุกรรมของบริษัท

หรือบริษัทยอ่ยและเป็นเหตใุห้บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นได้รับความเสยีหาย หรือเป็นเหตใุห้ตนหรือบคุคลอ่ืนได้รับประโยชน์โดย

มิชอบ หรือ 

มีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมลูหรือข้อความเก่ียวกบับริษัทหรือบริษัทย่อยอนัเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้ส�าคญั

ผิดหรือโดยปกปิดข้อความจริงท่ีควรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญั ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ 

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ไมว่า่จะโดยการสัง่การ การมีสว่นรับผิดชอบ หรือมีสว่นร่วมในการจดัท�าเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลูหรือ

ข้อความนัน้ หรือโดยการกระท�าหรือละเว้นการกระท�าอ่ืนใด ทัง้นีเ้ว้นแตพิ่สจูน์ได้วา่โดยต�าแหนง่ ฐานะ หรือหน้าท่ีของตน 

ไมอ่าจลว่งรู้ถงึความเป็นเทจ็ของข้อมลูหรือข้อความดงักลา่ว หรือการขาดข้อเทจ็จริงท่ีควรต้องแจ้งนัน้ หรือ 

มีพฤติกรรมท่ีเป็นการกระท�าอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทนุในการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายลว่ง

หน้า หรือมีหรือเคยมีสว่นร่วมหรือสนบัสนนุการกระท�าดงักลา่ว

1.

2.

3.

1.1 

1.2 

1.3

2.1 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

2.3

3.1 

 

 

3.2 

 

 

 

 

3.3

บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 19



ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัจ�านวนหุ้นท่ีตนถืออยูค่ณูด้วยจ�านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้

ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้กรณีท่ีเลอืกตัง้

บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้

บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่กบัจ�านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะ

พงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพงึมี

หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด

ตาย

ลาออก

ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชน จ�ากดั พ.ศ. 2535

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 18

ศาลมีค�าสัง่ให้ออก

(1) 

(2) 

 

(3)

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5)

การเลือกตัง้กรรมการ

จ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่งตดิต่อกันของกรรมการ

  คณะกรรมการของบริษัทแตง่ตัง้โดยมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ตามวิธีการท่ีบญัญตัไิว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่มีขัน้ตอนและรายละเอียด

ดงันี ้

 บริษัทเหน็วา่กรรมการทกุคนซึง่ได้รับการเลือกตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ล้วนแล้วแตเ่ป็นกรรมการท่ีทรงคณุวฒิุมีความรู้ความสามารถ

เป็นท่ียอมรับ และมีคณุธรรมและจริยธรรมตลอดจนปฏิบตัหิน้าท่ีได้เป็นอยา่งดีตลอดมา และหากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นยงัให้ความไว้วางใจ โดยเลอืก

ตัง้กรรมการดงักลา่วเป็นกรรมการของบริษัทอีก บริษัทก็ยอ่มจะต้องเคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้น จงึไมไ่ด้มีการก�าหนดจ�านวนวาระการด�ารงต�าแหนง่

ตดิตอ่กนัของกรรมการไว้อยา่งชดัเจน

 ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้

ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด

 ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหนง่ 1ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสาม

ไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหนง่ก่อน จะเป็นกรรมการคนท่ีอยูใ่นต�าแหนง่นานท่ีสดุและให้เรียงตามตวัอกัษร กรรมการซึง่พ้นจาก

ต�าแหนง่ อาจได้รับเลือกตัง้ใหมไ่ด้

 ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิและ

ไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการ 

คราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลือน้อยกวา่สองเดือน

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ�านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่ ท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจ�านวนผู้ ถือหุ้นซึง่

มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ�านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสียง

 นอกจากการพ้นต�าแหนง่ตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหนง่เม่ือ

 กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหนง่ ให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถงึบริษัท

 กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
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ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น 

รายใหญ่ หรือผู้ มีอ�านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้ มีอ�านาจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล�าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ�านาจควบคมุของบริษัท  

เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สอง (2) ปี ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถงึกรณีท่ีกรรมการ

อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ�านาจควบคมุของบริษัท

ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบดิามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง 

และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ�านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร

หรือผู้ มีอ�านาจควบคมุของผู้ขออนญุาต หรือบริษัทยอ่ย

ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ�านาจควบคมุของบริษัท 

และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ�านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส�านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ�านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว

ไมน้่อยกวา่สอง (2) ปี

ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ

คา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ�านาจควบคมุของ

บริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ�านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สอง (2) ปี

ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมี

นยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อย

ละหนึง่ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมี

นยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย

ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท�าให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด�าเนินงานของบริษัท

ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบัผู้ขออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ�านาจควบคมุ

ของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือ

ผู้ มีอ�านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ�านาจ

ควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สอง (2) ปี 

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(8)

(7)

(9)

(4)

กรรมการอสิระของบริษัท

 กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ 1 ถงึข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล�าดบัเดียวกนัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอ�านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบของ

องค์คณะ (Collective decision) ได้

 ในกรณีท่ีบคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง

วิชาชีพเกินมลูคา่ท่ีก�าหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจผอ่นผนัให้ได้ หากเหน็วา่การแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไมมี่ผลกระทบตอ่

การปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตัง้

กรรมการอิสระด้วย

 บริษัท ได้ก�าหนดค�านิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้มีความเข้มงวดกว่าข้อก�าหนดขัน้ต�่า ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากบั

ตลาดทนุเก่ียวกบัการถือหุ้นของบริษัทในข้อ 1 – 9
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ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีท�าให้บคุคลดงักล่าวมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี

ก�าหนด

เหตผุลและความจ�าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ

ความเหน็ของคณะกรรมการของผู้ขออนญุาตในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ

(ก)

(ข)

(ค)

การถ่วงดุลในการรวมอ�านาจและแยกต�าแหน่ง

ภาวะผู้น�าและวสัิยทศัน์

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการรวม 10 ทา่น ตามข้อบงัคบัของบริษัท กรรมการบริหารล้วนแตเ่ป็นผู้ มีประสบการณ์

ในการท�างานกบับริษัท และจะเป็นผู้ ถือหุ้นหรือไมก็่ได้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

 คณะกรรมการจะเป็นผู้น�าในการพิจารณาและอนมุตันิโยบายของบริษัท พร้อมทัง้ตดัสนิใจในเร่ืองการลงทนุและในเร่ืองตา่ง ๆ โดยมี

การประชมุอยา่งน้อยทกุ ๆ 3 เดือน กรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการด�าเนินงานและความคืบหน้าภายในบริษัทตอ่ท่ีประชมุ

 ผู้ ถือหุ้นและกรรมการทัง้หมดมีสิทธิในการออกเสียงในกิจการใดๆ ของบริษัท กรรมการบริษัทท่ีได้รับเลือกตัง้เข้ามาสามารถด�ารง

ต�าแหนง่ได้หลายต�าแหนง่ หากได้รับความเหน็ชอบจากกรรมการทา่นอ่ืนๆ แตก่ระนัน้ก็ไมส่ามารถใช้อ�านาจเกินขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายได้

 กรรมการเป็นผู้ พิจารณาและอนมุตัินโยบายการด�าเนินงานทางธุรกิจในบริษัท, อนมุตัิเงินลงทนุ และกิจการอ่ืนๆ โดยได้รับรายงาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบ การประชมุกรรมการมีการจดัประชมุกนัอยา่งน้อยทกุ 3 เดือน โดยมีการก�าหนดวนัประชมุส�าหรับคณะกรรมการ

ไว้ลว่งหน้า กรรมการบริหารจะรายงานผลการด�าเนินงานและการพฒันาการท�างานในสว่นท่ีตนรับผิดชอบ บริษัทไมมี่การก�าหนดระยะเวลาใน

การด�ารงต�าแหนง่ของกรรมการ อยา่งไรก็ตาม หนึง่ในสามของกรรมการจะต้องออกตามวาระ เม่ือครบก�าหนด 3 ปี และอาจได้รับเลือกตัง้เข้า

มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ในการประชมุสามญัประจ�าปี

 กรรมการบริหาร         4      ทา่น

 กรรมการอิสระ          5      ทา่น

 กรรมการท่ีมิใชก่รรมการบริหาร 1      ทา่น
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นโยบายเก่ียวกับการก�ากับดแูลกจิการ

 กรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคญัต่อการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย  

โดยได้ปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ซึง่เป็นทิศทางเดียวกบัท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก�าหนดเร่ืองการปฏิบตัิตาม

หลกัการก�ากบัดแูลกิจการ แบง่หมวดหมูเ่ป็น 5 หมวด ครอบคลมุหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

การก�ากับดแูลกจิการ

 คณะกรรมการบริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการของบริษัท โดยมีหลกัการและแนวปฏิบตัท่ีิ

สอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อแนะน�าของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  และได้มีการ

พฒันานโยบายการก�ากบัดแูลกิจการอยา่งตอ่เน่ือง โดยได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีซึง่จะท�าให้บริษัทเตบิโตอยา่ง

ยัง่ยืน รวมทัง้ยงัมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนกังานรับทราบและถือปฏิบตัมิาอยา่งตอ่เน่ืองผา่นหลายชอ่งทาง เชน่ การปฐมนิเทศน์ส�าหรับ

พนกังานใหม ่บอร์ดประกาศ และการสื่อสารในทกุรูปแบบ

 บริษัทมีการบริหารงานโดยยดึแนวปฏิบตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยตระหนกัถงึความส�าคญัและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่

ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุง่มัน่ ทุม่เท และความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีของทกุฝ่าย ทัง้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานทกุคน โดยการประเมินการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีบริษัทได้รับจากองค์กรและหนว่ยงานตา่ง ๆ สรุปได้ดงันี ้

 โดยบริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) ได้ทราบและยดึถือนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ ดงันี ้

การบริหารงาน และด�าเนินการจะยดึหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยค�านงึถงึโครงสร้าง บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบและ

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

การประเมินการก�ากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance) ประจ�าปี 2560 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั

กรรมการไทย (IOD) บริษัทได้อยูใ่นระดบั “ดี” ด้วยคะแนน 79 จาก 100

การประเมินคณุภาพการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2561 จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย อยู่ในระดบั “ดี” ด้วย

คะแนน 98 จาก 100

สทิธิของผู้ ถือหุ้น (Right of Shareholders)

การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

การค�านงึถงึบทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย (Role of Stakeholders)

การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท (Board of Responsibilities)

สง่เสริมและสนบัสนนุให้ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัรวมถึงเคารพสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน ๆ ด้วยความเป็น

ธรรมและรับผิดชอบ

ให้ความมัน่ใจวา่มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งถกูต้อง โปร่งใส และขจดัความขดัแย้งของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ

สง่เสริมและก�ากบัดแูลกิจการโดยจดัให้มีการควบคมุและบริหารความเสี่ยงอยา่งมีประสทิธิภาพและทัว่ถงึ

มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบิตตามคูมื่อจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพงึปฏิบตัิในการท�างานอย่างสม�่าเสมอ ให้เป็นองค์กรท่ีมีการก�ากบัดแูล

กิจการท่ีดี
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•
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บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 23



 ในปี 2561 คณะกรรมการได้ทบทวนการน�าหลกัปฏิบตัติาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธรุกิจของบริษัทแล้ว ในหลกัปฏิบตัท่ีิ

ยงัมิได้น�าไปปรับใช้ ได้มีการบนัทกึเหตผุลไว้เป็นสว่นหนึง่ของมตคิณะกรรมการแล้ว โดยไมไ่ด้เปิดเผยรายละเอียดดงักลา่ว

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

การประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทให้ความส�าคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท โดยสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ไมว่า่จะเป็นนกัลงทนุรายยอ่ยหรือนกั

ลงทนุสถาบนัได้ใช้สทิธิของตนตามสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น อาทิเชน่ การซือ้ขายหรือการโอนหุ้น การมีสว่นแบง่ในก�าไรของกิจการ การได้รับ

ข้อมลูสารสนเทศของกิจการอยา่งเพียงพอ ไมว่า่จะผา่นทางเวบ็ไซต์ตลาดหลกัทรัพย์ เวบ็ไซด์ของบริษัท หรือชอ่งทางอ่ืน ๆ การเข้าร่วมประชมุ

ผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับทราบผลการด�าเนินงานประจ�าปีและการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีส�าคญัตามท่ี

กฎหมายก�าหนด ไมว่า่จะเป็นการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ การก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและ

พิจารณาคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี การจา่ยเงินปันผล ตลอดจนการซกัถามหรือแสดงความเหน็ในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้รายงาน

ให้ทราบหรือได้ขอความเหน็ชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ข้อมลูในหนงัสือเชิญประชมุ ได้ระบวุนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีต้องตดัสนิใจใน

ท่ีประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า อาทิเช่น วาระการแตง่ตัง้กรรมการ วาระการพิจารณาคา่ตอบแทน วาระการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี

และก�าหนดจ�านวนเงินคา่สอบบญัชี วาระการจา่ยเงินปันผล ซึง่ได้มีการน�าเสนอข้อเทจ็จริงและเหตผุลประกอบกบัมีความเหน็ของคณะ

กรรมการในแตล่ะวาระเพ่ือการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น อีกทัง้กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทได้เสนอช่ือกรรมการ

อิสระ 2 ทา่น เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นโดยแบบมอบฉนัทะจะเป็นแบบมาตรฐานซึง่มีรูปแบบให้ระบคุวามเห็นในการลงคะแนน

เสียงในแตล่ะวาระได้

การจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลูลว่งหน้าทัง้ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ (ส�าหรับ

ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ) บริษัทได้แจ้งผ่านข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ให้ทราบว่า ผู้ ถือหุ้นสามารถศกึษาข้อมลูดงักลา่วทางเว็บเพจของบริษัท 

ลว่งหน้าได้ไมน้่อยกวา่ 1 เดือน โดยจะเป็นข้อมลูชดุเดียวกบัข้อมลูท่ีบริษัทได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ในสว่นหนงัสอืเชิญประชมุ

และเอกสารประกอบได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนลว่งหน้าก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย 21 วนั

เวบ็เพจของบริษัท (www.alucon.th.com) ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมลูตา่ง ๆ  ได้แก่ข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูของบริษัท รวม

ถงึข้อมลูของการประชมุซึง่จะอ�านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีสนใจจะศกึษาสารสนเทศของบริษัทได้อีกทัง้ยงัสามารถสอบถาม

ข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ท่ี นกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัท (kanjana_p@alucon.th.com) 

บริษัทมีนโยบายอ�านวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทัง้บคุคลธรรมดา นิติบคุคล และนกัลงทนุประเภทสถาบนัตา่ง ๆ เข้าร่วม

ประชมุโดยเทา่เทียมกนั

การประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 จ�านวน 1 ครัง้ เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561

ก�าหนดวนัประชมุ (วนัองัคาร) ซึง่ไมใ่ชว่นัหยดุตอ่เน่ืองหรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ก�าหนดเวลาประชมุไมเ่ช้าหรือเยน็เกินไป (ก�าหนด

นดัประชมุเวลา 10.00 น.) และมีการคมนาคมท่ีสะดวกเพราะใกล้ทางดว่น และตดิกบัสถานีรถไฟฟา้บางนา และสถานท่ีประชมุ

อยูห่า่งจากส�านกังานใหญ่ของบริษัทไมเ่กิน 2 กม.

ใช้เกณฑ์วนัก�าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น Record Date เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารการประชมุหรือข้อมลูก่อนเข้าร่วม

ประชมุมากขึน้

การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุและช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเพ่ือรับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็น 

การลว่งหน้า ก่อนประชมุประมาณ 4 เดือน โดยแจ้งให้ทราบผา่นขา่วของตลาดหลกัทรัพย์วา่สามารถศกึษาข้อมลูดงักลา่วทางเวบ็เพจ

ของบริษัท พร้อมกบัระบหุลกัเกณฑ์และวิธีการเชน่ ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั โดยต้องถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 2,160,000 หุ้น 

หรือ 5% ของทนุจดทะเบียน มีรายละเอียดของข้อมลูประกอบการพิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจ/ุไม่บรรจท่ีุชดัเจน มีช่องทาง 

รับเร่ืองและชว่งเวลาท่ีเปิดรับเร่ือง โดยสามารถแจ้งเร่ืองอยา่งไมเ่ป็นทางการได้ทางจดหมายอิเลค็ทรอนิคส์ และจดัสง่ต้นฉบบัทางไปรษณีย์ 

ลงทะเบียนมาท่ีเลขานุการบริษัท ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากลัน่กรองตามกระบวนการ  

อยา่งไรก็ดี ท่ีผา่นมาไมมี่ผู้ใดเสนอวาระการประชมุเพ่ิมเตมิ
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รายงานประจ�าปี 256124



บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทไว้อยา่งชดัเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้

ในการประชมุสามญัประจ�าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 58 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 บริษัทได้มีมตอินมุตักิารจดัสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงาน

ของบริษัท ส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพ่ือจา่ยให้กบัผู้ ถือหุ้นเป็นจ�านวนรวมทัง้สิน้ 475,199,846 บาท

บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด Barcode ชว่ยในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพ่ือให้สะดวกและรวดเร็วในการประชมุ

จดัเจ้าหน้าท่ีอ�านวยความสะดวก ให้ค�าแนะน�า และเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชมุ 2 ชัว่โมง โดยเร่ิมลงทะเบียนตัง้แต่ 

เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทได้จดัให้มีผู้สอบบญัชีเป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้ง ตลอดการประชมุ ตลอดจนเปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยสง่ตวัแทนเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน

ภาษาท่ีใช้ในการสือ่สารระหวา่งการประชมุคือ ภาษาไทยและภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจอนัดีระหวา่งผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นทัง้

ชาวไทยและชาวตา่งชาตท่ีิเข้าร่วมประชมุ

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนได้ 3 ทา่น แตเ่ข้าร่วมประชมุได้เพียงทา่นเดียว 

หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระโดยมีให้เลือกจ�านวน 2 ทา่น เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น และบริษัทได้สนบัสนนุให้ผู้ ถือ

หุ้นใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก�าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั

ก่อนเร่ิมประชมุ ประธานในท่ีประชมุได้แนะน�าคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ผู้สอบบญัชี 

เลขานกุารและนกัลงทนุสมัพนัธ์ให้ท่ีประชมุทราบ และมอบหมายให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการประชมุและวิธี

การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเหน็และซกัถามในแตล่ะวาระ และเสนอแนะข้อคดิเหน็หรือสอบถามเพ่ิมเตมิในวาระ 

อ่ืน ๆ  และได้จดัสรรเวลาการประชมุอยา่งเพียงพอ และให้กรรมการบริษัทรวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบชีแ้จงในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง

และให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นอยา่งครบถ้วน รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค�าถามหรือข้อมลูอ่ืนท่ีส�าคญัของบริษัท ได้ตัง้แตว่นัท่ีมี 

ค�าบอกกลา่วเรียกประชมุมายงับริษัทได้ท่ี pitipong@alucon.th.com หรือโทรสารหมายเลข 02-3983455 หรือสง่ตามท่ีอยู ่

ของบริษัท

การลงคะแนนเสียง ได้ใช้บตัรลงคะแนนทกุวาระเพ่ือให้กระบวนการนบัคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และ

ได้เก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทกุคน และทกุวาระการประชมุ แตใ่นการนบัคะแนนจะนบัเฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียงและเพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิท่ีดีในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น สว่นในวาระการแตง่ตัง้กรรมการรายบคุคลนัน้  

จะให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบคุคล และตรวจนบัคะแนนทกุบตัรลงคะแนนไม่วา่ผู้ ถือหุ้นจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียงก็ตาม

บริษัทไมมี่นโยบายลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยไมมี่การแจกเอกสารท่ีมีข้อมลูส�าคญัเพ่ิมเติมอยา่งกระทนัหนั ไมเ่พ่ิมวาระการ

ประชมุหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส�าคญัไปจากท่ีได้น�าสง่ตอ่ผู้ ถือหุ้น ไมจ่�ากดัสทิธิการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้นท่ีมาสาย โดยให้สทิธิ

ออกเสยีงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไมไ่ด้ลงมต ิพร้อมทัง้ได้มีการบนัทกึภาพและเสยีงของ

การประชมุเพ่ือสามารถตรวจสอบได้

รายงานการประชมุ มีการแสดงรายช่ือกรรมการท่ีเข้า/ไมเ่ข้าร่วมประชมุ โดยจากการประชมุผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ท่ีผา่นมา ประธาน

คณะกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ  

ได้เข้าร่วมประชมุด้วย เพ่ือพบปะและตอบค�าถามของผู้ถือหุ้น มีค�าชีแ้จงท่ีเป็นสาระส�าคญั มีค�าถามและค�าตอบ หรือข้อคดิเหน็โดย

สรุปวิธีลงคะแนนและวิธีนบัคะแนน และในกรณีท่ีมีคะแนนท่ีไมเ่หน็ด้วยกบัมตท่ีิประชมุ จะระบคุะแนนท่ีเหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรือ 

งดออกเสียง โดยบนัทกึในรายงานการประชมุอยา่งถกูต้องครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชมุผา่นทางเวบ็เพจของบริษัท 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

1.7

1.8
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•

•
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หมวดที่ 2 การปฎบิตัต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

 ผู้ ถือหุ้นทุกรายทัง้ท่ีเป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายเล็กและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการ

ปฏิบตัแิละปกปอ้งสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม  บริษัทจะสื่อสารกบัผู้ ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆ ของบริษัทผา่นชอ่งทางตา่งๆ ของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและทางเวบ็ไซต์ของบริษัท รวมถงึสือ่อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนได้รับข้อมลูขา่วสารตา่งๆ 

ของบริษัทโดยเทา่เทียมกนั

บริษัทได้จดัสง่หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารข้อมลูประกอบการประชมุโดยมีรายละเอียดท่ีถกูต้อง ครบถ้วน รวมทัง้ความเหน็

ของคณะกรรมการในแตล่ะวาระอยา่งเพียงพอ และมอบหมายให้บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่เป็นนายทะเบียน

หุ้นของบริษัทเป็นผู้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 21 วนั เอกสารดงักล่าวจะมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

นอกจากนีบ้ริษัทจะเผยแพร่หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารข้อมลูประกอบการประชมุ ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัททัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย 30 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระท่ีส�าคญัตา่งๆ

บริษัทจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นตามล�าดบัวาระท่ีแจ้งไว้ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะไมเ่พ่ิมวาระท่ีไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

ลว่งหน้า โดยเฉพาะวาระส�าคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเองสามารถใช้สทิธิออกเสยีงโดยมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนหรือกรรมการอิสระท่ีบริษัท

มอบหมายเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ มาประชมุและออกเสียงลงมติแทน โดยมีการจดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.ให้กบัผู้ ถือหุ้น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยส่งรายช่ือผู้ ท่ีเห็นว่าควรเสนอช่ือให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาตาม

หลกัปฏิบตัแิละวิธีการท่ีบริษัทก�าหนดไว้ผา่นเวบ็ไซต์ของบริษัท รวมถงึประกาศการใช้สทิธิดงักลา่วผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถงึสง่ค�าถามลว่งหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ

ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้นตามระเบียบปฏิบตัท่ีิก�าหนด โดยวาระการประชมุท่ีเสนอต้องไมมี่ลกัษณะเข้าขา่ยดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท�าข้อมลูภายใน เปิดเผยข้อมลูดงักล่าวแก่บคุคล

ภายนอกหรือบคุคลท่ีไมมี่หน้าท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้ห้ามบคุคลข้างต้นท�าการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน

ตอ่สาธารณชน 1 เดือน

บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทให้เลขานกุารบริษัททราบ  

เพ่ือด�าเนินการรายงานให้ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามท่ีกฎหมายก�าหนด

บริษัทก�าหนดให้มีกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของทัง้คณะ แตไ่มน้่อยกวา่ 3 คน เพ่ือชว่ยคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้นใดๆ

บริษัทก�าหนดให้สทิธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามจ�านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู ่โดยหนึง่หุ้นมีสทิธิเทา่กบัหนึง่เสียง

2.1

2.2

2.3

2.5

2.6

2.8

2.9

2.7

2.4

เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ�านาจบริษัทจะด�าเนินการได้

เร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งมีนยัส�าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม

เร่ืองท่ีบริษัทได้ด�าเนินการแล้ว

เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลโดยเฉพาะ

เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎ และระเบียบตา่งๆของหนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ีก�ากบัดแูลบริษัท หรือไม่

เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด�าเนินธุรกิจปกติและข้อกล่าวอ้างของผู้ เสนอเพ่ิมวาระการประชุมไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตอุนัควรสงสยั 

เก่ียวกบัความไมป่กตขิองเร่ืองดงักลา่ว

เร่ืองท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องบรรจเุป็นวาระ ซึง่คณะกรรมการต้องมีเหตผุลสมควรและ

สามารถอธิบายให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจได้
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•

•

•

•

•

•
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หมวดที่ 3 การค�านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

 บริษัทได้ให้ความส�าคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มต่าง ๆ ภายในบริษัท เช่น พนกังานและผู้บริหาร และภายนอกบริษัท  

เช่น ลกูค้า พนกังาน ผู้ ถือหุ้น คูค้่า เจ้าหนี ้ สภาพแวดล้อม ชมุชน สงัคม เป็นต้น เพ่ือเกิดความร่วมมือกนัระหว่างบริษัทและผู้ มีสว่นได้เสีย 

ดงักลา่ว อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด�าเนินงานและสร้างเช่ือมัน่ให้เกิดผลดีตอ่บริษัท เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพให้บริษัทมีความมัน่คง รวมทัง้เพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัและสร้างความส�าเร็จในระยะยาว

บริษัทก�าหนดให้น�าการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีถือครองโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงั

ไมบ่รรลนิุตภิาวะของกรรมการและผู้บริหาร เปิดเผยอยูใ่นรายงานประจ�าปี

บริษัทก�าหนดให้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในวาระใดแจ้งการมีสว่นได้เสียให้ท่ีประชมุทราบก่อนการพิจารณาในวาระนัน้ๆ  พร้อมทัง้ให้

บนัทกึรายละเอียดไว้ในรายงานการประชมุ  ในกรณีมีการมีสว่นได้เสีย มีนยัส�าคญัในลกัษณะท่ีอาจท�าให้กรรมการดงักลา่วไมส่ามารถ

ให้ความเหน็ได้อยา่งอิสระ  ให้กรรมการทา่นนัน้งดเว้นจากการเข้าร่วมประชมุพิจารณาในวาระนัน้

บริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่รวมรายการ

ท่ีกรรมการมีสว่นได้เสยีให้มีความถกูต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  รวมทัง้เปิดเผยข้อมลู

ในการเข้าท�ารายการดงักลา่วอยา่งถกูต้องครบถ้วน  ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท

บริษัทไมเ่ลอืกปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นกลุม่ใดกลุม่หนึง่เป็นพิเศษ โดยผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเข้าถงึข้อมลูของบริษัทซึง่เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหุ้นและประชาชน

อย่างเท่าเทียมกนัผ่านเว็บไซด์ของบริษัทท่ี www.alucon.th.com หรือสามารถติดตอ่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ท่ีหมายเลข 02-3980147  

ตอ่ 371 หรือ อีเมล์ kanjana_p@alucon.th.com
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 การปฏบิตัต่ิอผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 

	 ผูถื้อหุน้	

	 พนกังาน

	 ชมุชนและสงัคม

 บริษัทมุง่มัน่ให้มีการด�าเนินธรุกิจ ซึง่มีผลการด�าเนินงานท่ีดี มีการเจริญเตบิโตอยา่งมัน่คง มีความสามารถในการแขง่ขนัโดยค�านงึถงึ

สภาวะความเสี่ยงในปัจจบุนัและอนาคต เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าท่ีในการด�าเนินงาน เปิดเผยข้อมลูให้

เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการปกปอ้งทรัพย์สนิ และธ�ารงไว้ซึง่ช่ือเสียงของบริษัท

 บริษัท เช่ือวา่พนกังานเป็นปัจจยัหลกัและเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ในการด�าเนินธรุกิจ บริษัทจงึให้ความส�าคญัตอ่พนกังานอยา่งมาก 

โดยให้ความเป็นธรรมตอ่พนกังานทกุระดบัโดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ เคารพสทิธิของพนกังานตามสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานตามหลกัสากล และตาม

กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ  รวมทัง้ยงัให้ความส�าคญัตอ่สขุภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิ และสภาพแวดล้อม

ในการท�างานของพนกังาน ตลอดจนเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท�างานท่ีดี และสง่เสริมการท�างานเป็นทีม นอกจากนี ้บริษัทยงัได้

มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการท�างานให้แก่พนกังานทกุคนโดยเทา่เทียมกนั และเห็นความส�าคญัในเร่ืองศกัยภาพของพนกังาน  

จงึมุ่งเน้นการพฒันาบคุลากร มีการฝึกอบรมพนกังาน ทัง้ในเชิงการท�างานและเชิงคณุภาพชีวิตอย่างตอ่เน่ืองทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

รวมทัง้มีการจดักิจกรรมเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในองค์กร ทัง้ระหวา่งพนกังานกนัเองและพนกังานกบัผู้บริหาร (สามารถดรูายละเอียดใน

หวัข้อ 8.5 บคุลากร)

 บริษัทให้ความส�าคญัตอ่คณุภาพชีวิตและสิง่แวดล้อมของชมุชน เพ่ือให้การด�าเนินงานของบริษัทเป็นท่ียอมรับ และสามารถอยูร่่วมใน

สงัคมอยา่งยัง่ยืนตลอดไป ดงัเหน็ได้จากการท่ีบริษัทได้ปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบียบของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

กระทรวงอตุสาหกรรม กองควบคมุมลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด บริษัทมีระเบียบท่ีเข้มงวดในการให้พนกังานในโรงงานสวมอปุกรณ์ป้องกนั 

ตา่ง ๆ  มีการจดัการเร่ืองสิง่แวดล้อมตา่ง ๆ  อยา่งเป็นระบบ รวมทัง้การบริจาคและสนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ให้กบัชมุชนรอบข้าง

และสงัคมมาอยา่งตอ่เน่ือง โดยในปีท่ีผา่นได้มีการจดักิจกรรมร่วมกบัโรงเรียน หนว่ยงานราชการ และชมุชน และยงัมีการจดัท�ามวลชนสมัพนัธ์ 

รับฟังและแก้ไขปัญหาจากชมุชนโดยรอบ และสนบัสนนุทนุการศกึษาและร่วมท�ากิจกรรมกบันกัเรียนและสถาบนัการศกึษา

บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 27



	 ชมุชนและสงัคม

	 เจ้าหนี้

	 คู่แข่ง

	 คู่คา้

	 นโยบายเกีย่วกบัจริยธรรมทางธรุกิจ

	 การละเมิดสิทธิมนษุยชน

	 การต่อตา้นการคอร์รปัชัน่

 บริษัทให้ความส�าคญักบัลกูค้า โดยมุง่มัน่สร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจกบัลกูค้า ซึง่เป็นสว่นส�าคญัท่ีจะท�าให้ธรุกิจของบริษัท

ประสบความส�าเร็จ บริษัทจงึมีแนวปฏิบตัิท่ีจะน�าเสนอและให้บริการท่ีมีคณุภาพ ตรงตามหรือสงูกวา่ความคาดหมายของลกูค้า อีกทัง้พฒันา

คณุภาพและรูปแบบของสินค้า เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยา่งตอ่เน่ืองและสม�่าเสมอ โดยบริษัทได้ท�าการส�ารวจความพงึพอใจ

ของลกูค้า เพ่ือรับฟังความคดิเหน็หรือข้อร้องเรียนและน�ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดีขึน้

 บริษัทเน้นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่เจ้าหนีข้องบริษัท โดยเน้นความสจุริตและยดึมัน่ตามเง่ือนไขและสญัญาท่ีท�าไว้กบัเจ้าหนีอ้ยา่ง

เคร่งครัด บริษัทจะช�าระเงินกู้และดอกเบีย้อย่างถกูต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วน รวมทัง้ไม่น�าเงินท่ีกู้ ยืมมาใช้ในทางท่ีขดัต่อวตัถปุระสงค์ 

การกู้ ยืม นอกจากนัน้บริษัทจะไมป่กปิดข้อมลูหรือข้อเทจ็จริงอนัท�าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนีข้องบริษัทอีกด้วย

 บริษัทจะปฏิบตัติอ่คูแ่ขง่ทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าท่ีดี โดยจะเน้นท่ีการแขง่ขนัท่ีสจุริต ไมท่�าลายช่ือเสยีง

ของคูแ่ขง่ด้วยการกลา่วหาในทางไมดี่ รวมทัง้ไมแ่สวงหาข้อมลูหรือความลบัของคูแ่ขง่ด้วยวิธีการไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม บริษัทจะด�าเนินธรุกิจ

ด้วยความซ่ือตรงและเป็นมืออาชีพ นอกจากนีบ้ริษัทยงัสนบัสนนุและสง่เสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไมผ่กูขาด หรือก�าหนดให้ลกูค้าของบริษัทต้อง

ท�าการค้ากบับริษัทเทา่นัน้

 บริษัทค�านงึถงึความส�าคญัของคูค้่าในฐานท่ีเป็นผู้ ท่ีมีความส�าคญัในการร่วมสร้างการเตมิโตให้กบับริษัท ซึง่รวมถงึการสร้างมลูคา่ให้

กบัลกูค้าและผู้ ถือหุ้น การด�าเนินธรุกิจกบัคูค้่าใด ๆ  บริษัทจงึคดัเลอืกคูค้่าด้วยความเป็นธรรม โดยค�านงึถงึช่ือเสยีง ความสามารถ ความถกูต้อง

ตามกฎหมาย  และระเบียบข้อบงัคบัเป็นส�าคญั ตลอดจนยดึหลกัการปฏิบตัทีิเสมอภาค เน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการด�าเนิน

ธรุกิจ และจะปฏิบตัติอ่คูค้่าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสญัญาและจรรยาบรรณของบริษัท อยา่งเคร่งครัด ซึง่หากไมส่ามารถปฏิบตัติามข้อตกลง

ข้อใดได้ บริษัทจะรีบด�าเนินการแจ้งคูค้่า เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

 บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัจริยธรรมทางธรุกิจ ซึง่เป็นนโยบายท่ีสง่เสริมการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท อนัได้แก่นโยบายและแนว

ปฎิบตัเิก่ียวกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน  นโยบายและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตและการตดิสนิบนนโยบายและแนวปฏิบตัเิก่ียว

กบัการไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ นโยบายและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร โดยสามารถ

สรุปได้ดงันี ้

 บริษัทมีนโยบายท่ีจะให้ความเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับพนักงาน 

หลกัการเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไมแ่บง่แยกถ่ินก�าเนิด เชือ้ชาต ิเพศ อาย ุสีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติ

ตระกลู สถานศกึษา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิได้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ ์ศรีของ

ความเป็นมนษุย์

 บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ และมีนโยบายท่ีจะสนบัสนนุให้พนกังานด�ารงตนให้ถกูต้องตามกฎหมาย เป็นพลเมืองท่ีดี

ของสงัคมและประเทศชาติ โดยมีเปา้หมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสงัคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยัง่ยืน ตามท่ีบริษัทได้ประกาศ

เจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ (Collective Anti-Corruption: CAC)

 อนึ่ง บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิในการรักษาความลบัของลูกค้าและไม่น�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืนใด 

โดยมิชอบ เว้นแตเ่ป็นข้อมลูซึง่ลกูค้าอนญุาตให้เปิดเผย และ/หรือมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

รายงานประจ�าปี 256128



	 การใหแ้ละการรบัของขวญั

	 การบริจาคเพือ่การกศุล

 การให้ มอบ หรือรับ ของก�านลั การเลีย้งรับรอง ให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดในจรรยาบรรณทางธรุกิจ

 การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถกูต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจว่าเงินบริจาค หรือเงิน

สนบัสนนุไมไ่ด้ถกูน�าไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการตดิสนิบน

 ดงันัน้เพ่ือแสดงจดุยืนของบริษัทในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ รวมถงึเพ่ือก�าหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตัิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานในบริษัทยดึถือปฏิบตัิ บริษัทจงึได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่เป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในคูมื่อ

การก�ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธรุกิจของบริษัทรวมถงึระเบียบและแนวปฏิบตัิซึง่ได้มีเผยแพร่ให้พนกังานและบคุคลทัว่ไปทราบแล้วในชอ่ง

ทางการสื่อสารตา่ง ๆ ของบริษัท ดงันี ้

 นอกจากการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ผา่นทางชอ่งทางการสื่อสารตา่ง ๆ ของบริษัทแล้ว บริษัท

ยงัได้จดัการอบรมพนกังานใหม ่ตัง้แตต่อนปฐมนิเทศน์ และจดัอบรมทบทวนนโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ให้กบัผู้บริหารและพนกังานปัจจบุนั

เป็นประจ�าทกุปี

 บริษัทมีนโยบายปกป้องพนกังานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระท�าความผิด รวมทัง้มีกระบวนการในการจดัการกบัเร่ืองท่ีพนกังาน 

ร้องเรียนวา่อาจเป็นการกระท�าผิด และจดัให้มีชอ่งทางส�าหรับผู้ มีสว่นได้เสยีในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีท่ีถกูละเมิดสทิธิพร้อมให้ข้อมลูในการ

ตดิตอ่อยา่งชดัเจน

 นอกจากนี ้บริษัทฯได้วางนโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่และมาตรการในการ ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสตอ่คณะกรรมการของ

บริษัท ดงันัน้ หากผู้ ใดพบเห็นการกระท�าท่ีอาจท�าให้เกิดความสงสยัได้ว่าเป็นการคอร์รัปปชัน่ สามารถแจ้งเบาะแส หรือย่ืนข้อร้องเรียนได้ท่ี  

pitipong@alucon.th.com หรือในส่งเร่ืองผ่านกล่องแดงท่ีติดตัง้ไว้เพ่ือรับเร่ืองร้องเรียน โดยเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสนัน้จะส่งตรงถึงคณะ

กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทตามล�าดบั และผู้ ร้องเรียนมัน่ใจได้วา่ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนจะเก็บข้อมลูของผู้ ร้องเรียนไว้เป็นความ

ลบัและมีกระบวนการคุ้มครองและปกปอ้งสทิธิของผู้ ร้องเรียนไมใ่ห้ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนดงักลา่วตอ่บริษัท รวมทัง้จะ

แตง่ตัง้บคุคลหรือผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบตดิตามทกุเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามระเบียบและวิธีการท่ีก�าหนดไว้ ทัง้นีบ้ริษัทจะด�าเนิน

การประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องหรือสุม่เสี่ยงตอ่การคอร์รัปชัน่อยา่งสม�่าเสมอ

 เพ่ือเป็นการสง่เสริมให้ผู้ มีสว่นได้เสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กรสามารถมีสว่นร่วมในกระบวนการก�ากบัดแูลกิจการ ดงันัน้ ในกรณี

ท่ีพนกังาน และผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ มีข้อสงสยั หรือพบเหน็การกระท�าท่ีสงสยัวา่มีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 

จรรยาบรรณ หรือนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมสง่รายละเอียดหลกัฐานตา่งๆ ถงึบริษัท หรือหนว่ยงาน

ท่ีเก่ียวข้องในชอ่งทางการติดตอ่ ดงันี ้

 บริษัทฯ ได้จดัให้ผู้ตรวจสอบภายในด�าเนินการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเร่ืองการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ทกุปี

 1. การแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน

ตดิตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ

โทรศพัท์  (02) 3980147 ตอ่ 381

อีเมล์  Pitipong@alucon.th.com 

ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ส�านกังานเลขานกุารบริษัท

  บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 

  500 หมูท่ี่ 1 ซอยศริิคาม (สขุมุวิท 72) 

  ถนนสขุมุวิท ต�าบลส�าโรงเหนือ อ�าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10270

1.1

บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 29



ตดิตอ่กรรมการผู้จดัการ

รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชดัเจน หรือพอท่ีจะน�าสืบหาข้อเท็จจริง เพ่ือด�าเนินการ 

ตอ่ไปได้

ข้อมลูท่ีได้รับจะถือเป็นความลบั และไมมี่การเปิดเผยช่ือผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียนตอ่สาธารณชนหากไมไ่ด้รับความยินยอม

ผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสทิธิ ไมว่า่จะเป็นพนกังานบริษัท หรือบคุคลภายนอก

ผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสม และเป็นธรรม

ผู้ ท่ีแจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน สามารถเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ หากเหน็วา่การเปิดเผยนัน้

จะท�าให้เกิดความไมป่ลอดภยั หรือเกิดความเสียหายใดๆ แตห่ากมีการเปิดเผยตนเอง จะท�าให้สามารถรายงานความคืบหน้า 

สอบถามข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์เพ่ิมเตมิ ชีแ้จงข้อเทจ็จริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึน้

ระยะเวลาในการด�าเนินการเร่ืองร้องเรียนขึน้กบัความสลบัซบัซ้อนของเร่ือง ความเพียงพอของเอกสารหลกัฐานท่ีได้รับจาก 

ผู้ ร้องเรียน รวมถงึเอกสารหลกัฐานและค�าชีแ้จงของผู้ถกูร้องเรียน

ผู้ รับข้อร้องเรียนและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเป็นความลับ  

จะเปิดเผยเทา่ท่ีจ�าเป็น โดยค�านงึถงึความปลอดภยั และความเสียหายของผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ข้อเทจ็จริง แหลง่ท่ีมาของข้อมลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง

กรณีท่ีผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง เหน็วา่ตนอาจได้รับความไมป่ลอดภยั หรืออาจเกิดความ

เดือดร้อนเสียหาย ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทก�าหนดมาตรการ

คุ้มครองท่ีเหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจก�าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็

จริงไมต้่องร้องขอก็ได้ หากเหน็วา่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไมป่ลอดภยั

ให้ข้อมลู ให้ความร่วมมือ หรือให้ความชว่ยเหลือไมว่า่ด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หนว่ยงานของรัฐ หรือหนว่ยงาน

ก�ากบัดแูล ในกรณีท่ีบคุคลเหล่านัน้มีเหตอุนัควรเช่ือโดยสจุริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั  

จรรยาบรรณ หรือนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ

ให้ถ้อยค�า ย่ืนเอกสารหลกัฐาน หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือ 

หน่วยงานก�ากบัดแูล เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบกรณีมีเหตสุงสยัว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย 

ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ

ไปรษณีย์ : กรรมการผู้จดัการ 

  บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 

  500 หมูท่ี่ 1 ซอยศริิคาม (สขุมุวิท 72) 

  ถนนสขุมุวิท ต�าบลส�าโรงเหนือ อ�าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10270
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 2. เง่ือนไขและการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน

 3. การคุ้มครองสทิธิพนกังาน ลกูจ้าง หรือบคุคลอ่ืนท่ีรับจ้างท�างานให้แก่บริษัท

 การไม่ล่วงละเมิดทรพัย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ

 บริษัทจะไมก่ระท�าการใดอนัไมเ่ป็นธรรมตอ่พนกังาน ลกูจ้าง หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีรับจ้างท�างานให้แก่บริษัท ไมว่า่จะโดยการเปลีย่นแปลง

ต�าแหนง่งาน ลกัษณะงาน หรือสถานท่ีท�างาน สัง่พกังาน ขม่ขู ่รบกวนการปฏิบตังิาน เลกิจ้าง หรือกระท�าการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิ

อยา่งไมเ่ป็นธรรมตอ่บคุคลดงักลา่ว ด้วยเหตท่ีุบคุคลนัน้

 บริษัทมีนโยบายไมใ่ช้และไมส่นบัสนนุการลว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคนต้องไมล่ะเมิด

ลิขสิทธ์ิในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยการดาวน์โหลด และ/หรือติดตัง้โปรแกรมใด ๆ ซึง่ไม่ได้ด�าเนินการโดยแผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ของบริษัท ทัง้นี ้ยงัก�าหนดให้แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบเป็นประจ�า เพ่ือปอ้งกนัการละเมิดลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

รายงานประจ�าปี 256130



เปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ รายงานประจ�าปี และข่าวสารสนเทศท่ีส�าคญัของบริษัท ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และเวบ็ไซด์ของบริษัท ในรอบปีท่ีผา่นมาบริษัทไมเ่คยถกูส�านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ด�าเนินการเน่ือง

มาจากการเปิดเผยข้อมลูไมเ่ป็นไปตามข้อก�าหนด

บริษัทจดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกบัรายงานของผู้สอบบญัชีใน

รายงานประจ�าปี ซึง่มีเนือ้หารับรองการปฏิบตัติามหลกัการบญัชี และมีการรายงานทางการเงินท่ีมีข้อมลูถกูต้องครบถ้วน เป็น

จริงตามมาตรฐานการบญัชี โดยรายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จดัการ

โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วย 3 ชดุ คือคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ซึง่ในปีท่ี 2561 กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในแตล่ะคณะกรรมการ สรุปได้ดงันี ้

บริษัทได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้ลงทนุได้รับทราบข้อมลูท่ีถกูต้อง โปร่งใส และทัว่ถงึ 

โดยจดัให้มีผู้ รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมลู คือนกัลงทนุสมัพนัธ์และเลขานกุารบริษัท เพ่ือเป็นตวัแทนในการสื่อสารบริการ

ข้อมลู ข่าวสารกิจกรรมตา่ง ๆ ของบริษัทกบัสถาบนั ผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ ประชาชน และภาครัฐ โดยข้อมลูตา่ง ๆ  

เก่ียวกบับริษัท ผลการด�าเนินงาน งบการเงิน รวมถงึรายงานสารสนเทศตา่ง ๆ ท่ีบริษัทแจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้ข้อมลูท่ีเป็น

ปัจจบุนัและข้อมลูในอดีต โดยผู้สนใจสามารถอา่นและ/หรือดาวน์โหลดได้ทาง www.alucon.th.com ซึง่จะมีข้อมลูปัจจบุนัทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ กรณีท่ีนกัลงทนุและผู้ เก่ียวข้องมีข้อสงสยัและต้องการสอบถาม สามารถตดิตอ่ได้ท่ีนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

4.1

4.2

4.3

4.4

 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

 บริษัทให้ความส�าคญักบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยก�าหนดมาตรการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูข่าวสาร  

เพ่ือปอ้งกนัและลดโอกาสท่ีข้อมลูส�าคญัหรือเป็นความลบัถกูเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือโดยความประมาท โดยก�าหนดแนวปฏิบตัิ

ด้านการดแูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 นอกจากนีบ้ริษัทได้ให้แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศจดัเก็บข้อมลูการใช้งานของพนกังานไว้ ตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิวา่

ด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่ืองหลกัเกณฑ์การเก็บ

รักษาข้อมลูจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

 ส�าหรับเอกสารและข้อมลูท่ีถือเป็นความลบัของบริษัท จะจดัเก็บโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไว้ในระบบงานของหน่วยงาน และมีการ

แสดงสญัลกัษณ์ “ข้อมลูความลบั” รวมทัง้จ�ากดับคุคลท่ีเก่ียวข้องในการใช้ข้อมลูท่ีเป็นความลบัด้วยความระมดัระวงั

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

 บริษัทให้ความส�าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศของบริษัท ทัง้ท่ีเป็นข้อมลูทางการเงินและท่ีไมใ่ช่ อยา่งเป็นจริง ครบถ้วน 

เพียงพอ สม�่าเสมอ ทนัเวลา โปร่งใส เข้าถงึข้อมลูได้งา่ย เทา่เทียมกนัและมีความนา่เช่ือถือ ดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง

1.  นายสมชาย องัสนนัท์

3.  นางเอือ้มพร ภมรบตุร

5.  นางสาวสาลนีิ มาตานี

7.  นายกฤษณ์ อินเทวฒัน์

9.  นายวิบลูย์ เอือ้อนนัต์ 

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

-

-

-

4/4

-

-

1/1

-

-

1/1

2.  นายทะคะอะกิ ทาเคะอจิุ

4.  นายศุภชัย หล่อวณิชย์

6.  นางสาววรินทร์พร เอือ้อนนัต์

8.  นายโทชิยูกิ โคอิเกะ

10. นางสาวคาสมิุ ทาเคะอจิุ

4/4

4/4

4/4

3/4

4/4

-

-

4/4

3/4

-

-

-

-

1/1

-
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นางสาวกาญจนา ปิยะชาต ิ 

หมายเลขโทรศพัท์ 02-3980147 ตอ่ 371

อีเมล์  kanjana_p@alucon.th.com

•

บริษัทได้เปิดเผยขอบเขตและอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลู

ประจ�าปี

รายงานการซือ้หลกัทรัพย์

รายงานบริหารความเสี่ยง

4.5

4.6

4.7

 บริษัทมีนโยบายในจรรยาบรรณของบริษัทให้หลีกเลี่ยง/งดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในชว่งระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผย

ข้อมลูแก่สาธารณชน พร้อมทัง้ได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารทกุทา่นทราบถงึประกาศของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์

ของตน คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะตอ่ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันบัตัง้แตไ่ด้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ

ทกุครัง้ท่ีมีการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ดงักลา่ว ต้องรายงานภายใน 3 วนัท�าการ ซึง่ต้องน�าสง่ส�าเนารายงานดงักลา่ว ตอ่เลขานกุารบริษัท

เพ่ือเป็นหลกัฐาน และท่ีผา่นมาบริษัทไมเ่คยเกิดกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนใน

ทางมิชอบแตอ่ยา่งใด

 กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่ส�านกังานก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 

ทกุครัง้ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ท�าหน้าท่ีรวบรวมข้อมลูและแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทราบทกุครัง้

 ในปี 2561 ได้มีการประเมินความเสี่ยงจากการท�างานของทกุแผนกท่ีเก่ียวข้องร่วมกนั และได้รวบรวมความเสี่ยงและแนวทางการ

แก้ไขปอ้งกนัเอาไว้เป็นรายงานบริหารความเสี่ยง มีความเสี่ยงในระดบัสงูจ�านวน 13 รายการ และความเสี่ยงในระดบักลางจ�านวน 66 ซึง่จะมี

การประชมุประเมินความเสี่ยงอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ทกุปี

 กรรมการทัง้ 10 ทา่น เป็นผู้ทรงคณุวฒิุมีความรู้หลากหลายทัง้ด้านการบริหารธรุกิจ วิศวกรรม การบญัชีและการเงิน การตลาด และมี

ประสบการณ์เฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมผลติบรรจภุณัฑ์อลมิูเนียม

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

ตามข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทมีกรรมการจ�านวน 10 ท่าน (ตามข้อบงัคบัก�าหนดไว้มีอย่างน้อย 5 ท่านแต่ไม่เกิน 15 ท่าน)  

ซึง่เป็นบคุคลท่ีมีคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายก�าหนดและมีความรู้ ความสามารถ และเพศ โดยในจ�านวนกรรมการทัง้ 10 ทา่นนัน้ 

มีรายละเอียดดงันี ้

5.1

แบ่งตามเพศ

กรรมการหญิง

จ�านวน (ท่าน)

4 4

แบ่งตามลักษณะ

กรรมการบริหาร

จ�านวน (ท่าน)

กรรมการชาย 6 5

1

กรรมการอิสระ

กรรมการท่ีมิใชก่รรมการบริหาร

รายงานประจ�าปี 256132



ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ บริษัทฯได้ให้กรรมการจ�านวนหนึง่ในสาม (1/3) ออกจากต�าแหนง่ ถ้าจ�านวนกรรมการจะ

แบง่ออกให้ตรงเป็นสาม (3) สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) สิน้สดุวาระการด�ารงต�าแหน่ง  

โดยก�าหนดวาระไว้คราวละ 3 ปี

บริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการชดุย่อย 2 คณะ คือคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยได้มีการ

ก�าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าท่ี สมาชิกสว่นใหญ่ในคณะกรรมการชดุย่อย

จะเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนีเ้พ่ือให้การท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะ

กรรมการไมไ่ด้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ย

คณะกรรมการบริษัทมีสว่นร่วมในการก�าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เปา้หมาย แผนธรุกิจของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระ

และก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด�าเนินการให้เป็นตามแผนธรุกิจภายใต้งบประมาณท่ีก�าหนดไว้ เพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุให้องค์กร 

ผู้ มีสว่นได้เสยี และผู้ ถือหุ้นนอกจากนี ้คณะกรรมการยงัได้จดัให้มีระบบควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริการ

ความเสี่ยงท่ีมีประสทิธิผล รวมทัง้มีการตดิตามการด�าเนินการภายในเร่ืองดงักลา่วอยา่งสม�่าเสมอในการประชมุคณะกรรมการ

บริษัทได้ก�าหนดระบบประเมินผลงานโดยแบง่เป็น 2 สว่น สว่นแรกคือ ดชันีชีว้ดั (Key Performance Indicators) สว่นท่ีสองคือ 

ทกัษะการปฏิบตังิาน (Competency) ซึง่จะชว่ยให้พนกังานมองเหน็และเข้าใจ กลยทุธ์การด�าเนินงานและแนวทางในการปฏิบตัิ

เพ่ือให้บรรลถุงึเปา้หมายของกลยทุธ์ขององค์กร เชน่ เปา้หมาย ภารกิจ และการวดัผลการด�าเนินงานขององค์กร

บริษัทได้จดัท�าและรักษาไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้ด�าเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคมุ

ภายในอย่างสม�่าเสมอ โดยครอบคลมุการควบคมุทางการเงิน การด�าเนินการ การก�ากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตาม

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง การปอ้งกนัรักษาทรัพย์สนิ และการบริหารความเสีย่งโดยบริษัทได้วา่จ้างบริษัท ตรวจสอบภายใน 

ธรรมนิต ิจ�ากดั มาด�าเนินการตรวจสอบการปฏิบตังิานของหนว่ยงานตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีได้ก�าหนดไว้ ตามแผนการ

ตรวจสอบประจ�าปีท่ีได้รับอนมุตั ิและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบจากรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในปี 2561 ซึง่จดัท�าโดยบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจ�ากดั ไมพ่บประเดน็ความผิดพลาดท่ีเป็นนยัส�าคญั บริษัทมีระบบ

การควบคมุภายในท่ีรัดกมุเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบตัิตามระเบียบ และกฎหมายของหน่วยงานราชการตา่ง ๆ เป็นไปอยา่ง 

ถกูต้องและได้มีการปอ้งกนัทรัพย์สนิไมใ่ห้ผู้บริหารและพนกังานน�าไปใช้โดยมิชอบ

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

 โดยรายนามคณะกรรมการและจ�านวนปีท่ีกรรมการด�ารงต�าแหนง่มีรายละเอียดดงันี ้

หมายเหต ุ:  ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

รายช่ือคณะกรรมการ

1. นายสมชาย องัสนนัท์ 

3. นางเอือ้มพร ภมรบตุร

5. นายศภุชยั หลอ่วณิชย์

9. นายวิบลูย์ เอือ้อนนัต์ 

7. นายกฤษณ์ อินเทวฒัน์

2533 / 29

2533 / 29

2541 / 21

2556 / 5

2543 / 19

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ

กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ต�าแหนง่ ปีท่ีได้รับแตง่ตัง้ / 

จ�านวนปีด�ารงต�าแหนง่

2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอจิุ

4. นางสาวสาลนีิ มาตานี

6. นางสาววรินทร์พร เอือ้อนนัต์

10. นางสาวคาสมิุ ทาเคะอจิุ

8. นายโทชิยกิู โคอิเกะ

2538 / 24

2541 / 21

2537 / 25

2560 / 2

2553 / 9

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบริหารความเสี่ยง
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ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้กรรมการจดัท�ารายงานการมีสว่นได้เสียของตนและของบคุคลท่ีมี

ความเก่ียวข้องให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และแจ้งให้บริษัททราบภายใน 15 วนัในครัง้แรกและทกุ ๆ  ครัง้

ท่ีมีการเปลีย่นแปลงเพ่ือใช้เป็นข้อมลูและเคร่ืองมือให้เลขานกุารบริษัทใช้ตดิตามให้กรรมการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต 

โดยเลขานกุารบริษัทได้สง่ส�าเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย

บริษัทได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการ และได้ท�าการแจ้งลว่งหน้าให้กรรมการแตล่ะทา่นทราบ โดยในปี 2561 มีการประชมุ

ทัง้สิน้ 4 ครัง้ ในการประชมุแตล่ะครัง้ คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้จดัการและเลขานกุารร่วมกนัพิจารณา

วาระการประชมุ ให้แนใ่จวา่เร่ืองท่ีส�าคญัได้น�าเข้ารวมไว้แล้ว และกรรมการแตล่ะทา่นมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระ

การประชมุ

เร่ืองการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ มีการเสนอขออนมุตัจิากผู้ ถือหุ้นทกุปี โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของความโปร่งใส อิงจาก

ฐานข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ สามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจงูใจและรักษากรรมการ

ท่ีมีคณุภาพตามท่ีต้องการ

นโยบายการด�ารงต�าแหนง่กรรมการในบริษัทอ่ืน บริษัทไมไ่ด้มีข้อก�าหนดใด ๆ  ในกรณีท่ีกรรมการแตล่ะทา่นจะไปด�ารงต�าแหนง่ใน

บริษัทอ่ืน เน่ืองจากเหน็วา่ไมไ่ด้กระทบตอ่ความสามารถและความเช่ียวชาญของกรรมการ หากกรรมการยงัสามารถอทิุศเวลาให้

กบับริษัทได้อยา่งเตม็ท่ี กลา่วคือ สามารถก�าหนดนโยบายให้ค�าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ  ในการด�าเนินธรุกิจในขอบเขต

อ�านาจหน้าท่ีของกรรมการบริษัทได้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนัไมมี่กรรมการทา่นใดด�ารงต�าแหนง่ในบริษัทอ่ืนไมว่า่จะเป็นบริษัท

จ�ากดัหรือบริษัทจดทะเบียนรวมแล้วเกินกวา่ 5 บริษัท

กรณีมีกรรมการเข้าใหม่ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้จดัท�าเอกสารสรุปลกัษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร การด�าเนินงาน ข้อบงัคบั

ระเบียบ นโยบายท่ีส�าคญั รวมทัง้ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัข้อพงึปฏิบตัขิองกรรมการตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส�านกังาน 

กลต. เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อยา่งครบถ้วน

บริษัทตระหนกัถึงความส�าคญัในการพฒันาความรู้ของกรรมการ ได้สนบัสนนุและอ�านวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการ

ฝึกอบรมและเพ่ิมเตมิความรู้ตา่ง ๆ โดยมอบให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ประสานงานกบักรรมการเพ่ือแจ้งหลกัสตูรการฝึกอบรม 

ตา่ง ๆ และท่ีผา่นมากรรมการได้เข้าร่วมหลกัสตูรตา่ง ๆ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยอยา่งสม�่าเสมอ

บทบาทหน้าท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบของต�าแหนง่เลขานกุารบริษัทได้แสดงรายละเอียดในหวัข้อเร่ืองโครงสร้างการจดัการ

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

 เลขานกุารบริษัทได้จดัสง่เอกสารประกอบการประชมุให้แก่กรรมการลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 วนั ซึง่มีรายละเอียดของวาระการประชมุ 

เอกสารประกอบท่ีส�าคญั ในเร่ืองท่ีไมส่ามารถเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเปิดเผยลว่งหน้าแล้วจะสง่ผลกระทบตอ่บริษัท คณะกรรมการ

บริษัทสามารถน�าเร่ืองมาอภิปรายในท่ีประชมุได้ในระหวา่งการประชมุ ประธานกรรมการได้จดัสรรเวลาไว้อยา่งเพียงพอ กรรมการได้ให้ความ

สนใจกบัประเดน็ทกุเร่ืองท่ีน�าเข้าสูท่ี่ประชมุรวมถงึประเดน็การก�ากบัดแูลกิจการ ในบางประเดน็ท่ีมีข้อมลูไมเ่พียงพอ กรรมการบริษัทสามารถ

ตดิตอ่ขอข้อมลูเพ่ิมเตมิผา่นเลขานกุารของบริษัทได้ตลอดเวลา

 รายงานการประชมุของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสาระส�าคญั เชน่ วนัเวลาท่ีเร่ิมและเลกิประชมุ รายช่ือกรรมการท่ีเข้าประชมุ 

และไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ สรุปสาระส�าคญัของเร่ืองท่ีเสนอ สรุปประเดน็การอภิปรายและข้อสงัเกต มตคิณะกรรมการและความเหน็ของกรรมการ 

ช่ือผู้บนัทกึรายงาน และช่ือผู้ รับรองรายงาน ซึง่บริษัทได้จดัเก็บรายงานการประชมุของคณะกรรมการบริษัทเป็นอยา่งดี สามารถสืบค้นได้งา่ย  

แตไ่มส่ามารถแก้ไขโดยไมผ่า่นท่ีประชมุคณะกรรมการ

รายงานประจ�าปี 256134



คณะกรรมการเสนองบดลุ งบก�าไรขาดทนุและก�าไรสะสม งบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

การลงทนุในสนิทรัพย์ถาวรระหวา่งปีเป็นจ�านวนเงิน 316 ล้านบาท

บริษัทมีรายได้รวมเป็นจ�านวนเงิน 6,518 ล้านบาท โดยเป็นยอดขาย 6,304 ล้านบาท

ก�าไรประจ�าปีก่อนหกัต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้เป็นเงิน 894 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.2

บริษัทมีหนีส้นิระยะสัน้ถงึระยะยาวประมาณ 1,237 ล้านบาท และอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุตอนปลายปีเทา่กบั 0.22:1

คณะกรรมการเสนอให้จา่ยเงินปันผลส�าหรับปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 10 บาทและการจดัสรรก�าไร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัตอ่ไปนี ้

ก�าไรสะสมต้นปี

475,199,846

431,999,860

4,541,912,024

747,145,460

4,813,857,638

4,381,857,778

-

ก�าไรสะสมสิน้ปี

ก�าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส�าหรับปี 2561

จดัสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย

ก�าไรสะสมเพ่ือการจดัสรร

ก�าหนดจา่ยเงินปันผลประจ�าปี 2561 หุ้นละ 10 บาท

จ�านวน 43,199,986 หุ้น

ปันผลประจ�าปี 2560 หุ้นละ 11.00 บาท

จา่ยเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561

รายงานของคณะกรรมการส�าหรับปี 2561

งบการเงนิที่ตรวจสอบแล้ว

การลงทนุ

รายได้

ก�าไร

การเงนิ

การจดัสรรก�าไร

บาท บาท
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 นางสาวสาลนีิ มาตานี นางสาววรินทร์พร เอือ้อนนัต์ นางสาวคาสมิุ ทาเคะอจิุ และนายกฤษณ์ อินเทวฒัน์ เป็นกรรมการท่ีครบก�าหนด

ออกตามวาระ แตก่รรมการท่ีครบก�าหนดออกตามวาระทัง้สีท่า่น เป็นบคุคลท่ีมีความสามารถและเหมาะสมตอ่การประกอบธรุกิจ จงึเสนอตวัเอง

ให้แตง่ตัง้กลบัเข้ารับต�าแหนง่อีกวาระหนึง่

 คณะกรรมการได้ขอให้ท่ีประชุมสามัญประจ�าปีผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการจ่ายเงินบ�าเหน็จกรรมการส�าหรับปี 2562 รวมเป็นเงิน  

5,160,000 บาท ซึง่แยกเป็น

การเลือกตัง้กรรมการ

เงนิบ�าเหน็จกรรมการ

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี

 คณะกรรมการได้เสนอให้แตง่ตัง้ 

 1. นายสเุมธ แจ้งสามสี   9362 และ/หรือ

 2. นางสาวสริินชุ วิมลสถิตย์   8413 และ/หรือ 

 3. นายยทุธศกัดิ์ สนุทรินคะ   10604

 แหง่บริษัท เคพีเอม็จี  ภมิูไชย  สอบบญัชี จ�ากดั เป็นผู้สอบบญัชีส�าหรับปี 2562 ของบริษัทและเสนอให้อนมุตักิารจา่ยคา่ตอบแทน 

ผู้สอบบญัชีรายปีเป็นจ�านวนเงิน 1,190,000 บาท

 1.  คณะกรรมการของบริษัท

 2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

 3.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• ประธานคณะกรรมการบริษัท  650,000 บาท/คน/ปี

• กรรมการของบริษัท   400,000 บาท/คน/ปี

• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  300,000 บาท/คน/ปี

• คณะกรรมการตรวจสอบ   250,000 บาท/คน/ปี

• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  50,000 บาท/ครัง้ประชมุ

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  30,000 บาท/ครัง้ประชมุ

ในนามของคณะกรรมการ

นายสมชาย องัสนนัท์

ประธานคณะกรรมการ

18 กมุภาพนัธ์ 2562

รายงานประจ�าปี 256136



•  คา่ตอบแทนท่ีเป็นเงิน :  

 คา่ตอบแทนกรรมการท่ีเป็นเงิน ซึง่ได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 58 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 สามารถแสดงรายละเอียด

เปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ�าปีพ.ศ. 2560 และ 2561 ดงันี ้

     รายละเอียด  2559  2560

   ประธานคณะกรรมการบริษัท  650,000/คน 650,000/คน

   กรรมการบริษัท    400,000/คน 400,000/คน

   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  300,000/คน 300,000/คน

   กรรมการตรวจสอบ   250,000/คน 250,000/คน

   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 50,000/ครัง้ 50,000/ครัง้

   กรรมการบริหารความเสี่ยง   30,000/ครัง้ 30,000/ครัง้

 บริษัทได้ก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยใช้ฐานข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนใน

ปี 2561 ซึง่จดัท�าโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นฐานข้อมลูอ้างอิงในการพิจารณาก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ โดยค�านงึถงึความ

เหมาะสมเก่ียวกบัประเภทธุรกิจ ความเหมาะสมกบัประสบการณ์ บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบ และสงูเพียงพอท่ีจะดงึดดูและรักษา

กรรมการท่ีมีคณุสมบตัท่ีิต้องการไว้ โดยเปรียบเทียบจากกลุม่อตุสาหกรรมท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั ส�าหรับกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้มีหน้า

ท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึน้ (เชน่ เป็นคณะอนกุรรมการในบริษัท) จะได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายเพ่ิมขึน้

 สว่นคา่ตอบแทนผู้บริหาร ขึน้อยูก่บัต�าแหนง่และหน้าท่ีความรับผิดชอบรวมถงึระดบัความอาวโุส ซึง่เช่ือมโยงกบัผลการด�าเนินงานของ

บริษัทและผลการด�าเนินงานของผู้บริหารแตล่ะบคุคล โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาและอนมุตัขิัน้สดุท้าย

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ

คา่ตอบแทน

คา่ตอบแทน

650,000.00

เบีย้ประชมุ

-

คา่เดนิทาง

84,000.00

รวม

734,000.00

รายช่ือกรรมการ

1. นายสมชาย องัสนนัท์

5. นายศภุชยั หลอ่วณิชย์

9. นายวิบลูย์ เอือ้อนนัต์

3. นางเอือ้มพร ภมรบตุร

7. นายกฤษณ์ อินเทวฒัน์

2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอจิุ

6. นางสาววรินทร์พร เอือ้อนนัต์

10. นางสาวคาสมิุ ทาเคะอจิุ

4. นางสาวสาลนีิ มาตานี

8. นายโทชิยกิู โคอิเกะ

400,000.00

430,000.00

400,000.00

400,000.00

668,342.39

650,000.00

711,657.61

450,000.00

400,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84,000.00

84,000.00

84,000.00

60,000.00

60,000.00

400,000.00

430,000.00

400,000.00

400,000.00

752,342.39

734,000.00

795,657.61

510,000.00

460,000.00
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•  คา่ตอบแทนพิเศษ

 ในปีพ.ศ. 2561 บริษัท คณะกรรมการและ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้มีการอนมุตัใิห้จา่ยคา่ตอบแทนพิเศษใด ๆ ให้แก่คณะกรรมการ หรือ

คณะกรรมการชดุยอ่ยแตอ่ยา่งใด

•  คา่ตอบแทนอ่ืนท่ีไมไ่ด้เป็นตวัเงิน

 ในปี พ.ศ. 2561 ไมมี่การจา่ยคา่ตอบแทนท่ีไมไ่ด้เป็นตวัเงินให้แก่คณะกรรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชดุยอ่ยแตอ่ยา่งใด

 คา่ตอบแทนผู้บริหาร ซึง่ไมร่วมคา่ตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยคา่ตอบแทนเงินเดือนและโบนสั ซึง่ได้แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบ

คา่ตอบแทนผู้บริหารจ�านวน 3 ปี ตัง้แตปี่พ.ศ. 2559 – 2561 ดงันี ้

 ตามข้อบงัคบัของบริษัทในเร่ืองเงินปันผลก�าหนดวา่ ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินเประเภทอ่ืนนอกจากเงินก�าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงั

มียอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้แบง่เงินปันผล เงินปันผลให้แบง่ตามจ�านวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั  นโยบายเงินปันผล 50 – 70 % ของก�าไรสทุธิ

หลงัหกัภาษีเงินได้

 การจา่ยเงินปันผลให้กระท�าใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตหิรือวนัท่ีคณะกรรมการมีมตแิล้วแตก่รณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสอื

ไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาค�าบอกกลา่วการจา่ยเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ด้วย

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล

ตารางแสดงรายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทระหว่างปี 2556-2561 มีดงันี ้

2561

จ�านวนราย (คน) 5 6 6

2560 2559

ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 52.84 57.90 58.46

ปี
จ�านวน

ทนุเรือนหุ้น

(1000)

จ�านวน

เงินปันผล

(บาท/หุ้น)

จ�านวน

หุ้นปันผล

(หุ้นสามญั/หุ้น)

จ�านวนเงิน

ปันผลทัง้หมด

(บาท/หุ้น)

ก�าไรสทุธิ

(1000)

ร้อยละของ

ก�าไรสทุธิ

2557

2559

43,200

43,200

750,728

1,069,812

10.00

15.00

-

-

10.00

15.00

57.54

60.58

2556

2558

2560

2561

43,200

43,200

43,200

43,200

679,244

775,067

783,739

719,666

8.00

10.00

11.00

10.00

-

-

-

-

8.00

10.00

11.00

10.00

50.88

55.74

60.63

60.03

รายงานประจ�าปี 256138



1.    ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม มีทัง้หมด 10 ท่าน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) นายสมชาย อังสนันท์ (65)

รายช่ือผู้บริหารและกรรมการของบริษัท

ต�าแหนง่    

คณุวฒิุทางการศกึษา

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกนั

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561

ประวตักิารท�างาน

 

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอ่ืน

- กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการท่ีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน

 

- กิจการอ่ืน ๆ

 

- กิจการอ่ืนท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัท

การเข้าร่วมประชมุ   

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหนง่ /เร่ิมเม่ือ

การมีสว่นได้เสียกบับริษัท

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ

- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ WEST Texas State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไมมี่

 

ไมมี่

87,750 หุ้น = 0.20% (ไมมี่การเปลี่ยนแปลง)

(คูส่มรสถือหุ้นจ�านวน 600 หุ้น = 0.0001% และไมมี่บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ)

2539 – ปัจจบุนั กรรมการ 

  บริษัท โพเดียมโฮม เซน็เตอร์ จ�ากดั 

 

 

ไมมี่

1 รายคือ  กรรมการ 

  บริษัท โพเดียมโฮม เซน็เตอร์ จ�ากดั

ไมมี่การด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือท่ีปรึกษาอ่ืนใด ในกิจการอ่ืน เชน่ สมาคม 

หรือมลูนิธิ เป็นต้น

ไมมี่การด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว

 

4/4 ครัง้

29 ปี / 2533

- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงานท่ีได้รับเงินเดือนประจ�า

- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัส�าคญัอนัอาจมีผลท�าให้ไมส่ามารถท�าหน้าท่ีได้ 

อยา่งเป็นอิสระ

: 

: 

 

: 

 

: 

: 

 

: 

 

 

 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

: 

:

(2) นายทะคะอะก ิทาเคะอุจ ิ(59)

ต�าแหนง่    

คณุวฒิุทางการศกึษา

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกนั

กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

(กรรมการผู้ มีอ�านาจลงนามผกูพนับริษัท)

Master of Science in Packaging, Michigan State University, USA.

ไมมี่

 

นางสาวคาสมิุ ทาเคะอจิุ - หลานสาว 

: 

: 

: 

 

:

บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 39



(3) นางเอือ้มพร ภมรบุตร (69)

ต�าแหนง่    

คณุวฒิุทางการศกึษา

 

 

 

 

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกนั

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 

ประวตักิารท�างาน 

 

 

 

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอ่ืน

- กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการท่ีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ, ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการอาวโุส และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

(กรรมการผู้ มีอ�านาจลงนามผกูพนับริษัท)

- ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี วิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก

- วฒิุบตัรพฒันาผู้บริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

- วฒิุบตัรการเงินเพ่ือการบริหาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- หลกัสตูรอบรมจากสมาคมวิชาชีพบญัชี 

 - หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program ปี 2549 

 - หลกัสตูรการบริหารความเสี่ยงส�าหรับผู้บริหารจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546 

- หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors ปี 2548

- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee ปี 2555

ไมมี่

58,500 หุ้น = 0.14 % (ไมมี่การเปลี่ยนแปลง)

(คูส่มรส – ไมมี่การถือหุ้น และไมมี่บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ) 

ปี 2559 – ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการอาวโุส 

  บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 

ปี 2546 – 2559 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

  บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 

 

 

ไมมี่

1 ราย ได้แก่  กรรมการ - บริษัท ชไนเดอร์ ฮ.ว จ�ากดั

: 

: 

 

 

 

 

 

: 

 

: 

: 

 

:

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561

ประวตักิารท�างาน

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอ่ืน

- กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการท่ีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการอ่ืน ๆ

- กิจการอ่ืนท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัท

การเข้าร่วมประชมุ   

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหนง่ /เร่ิมเม่ือ

การมีสว่นได้เสียกบับริษัท

90,000 หุ้น = 0.21% (ไมมี่การเปลี่ยนแปลง) 

(คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - ไมมี่การถือหุ้น)

ปี 2538 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ 

  บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน)

ไมมี่

ไมมี่

1 รายคือ กรรมการ - สมาคมชาวญ่ีปุ่ นในประเทศไทย

1 รายคือ กรรมการ - บริษัท ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส้ จ�ากดั

4/4 ครัง้

24 ปี / 2538

- เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ 

เงินเดือนประจ�า

- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัส�าคญัอนัอาจมีผลท�าให้ไมส่ามารถท�าหน้าท่ีได้ 

อยา่งเป็นอิสระ

: 

: 

 

 

 

: 

: 

: 

:

:

:

:

รายงานประจ�าปี 256140



(4) นางสาวสาลินี มาตานี (53)

- กิจการอ่ืน ๆ 

 

 

- กิจการอ่ืนท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัท

การเข้าร่วมประชมุ   

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหนง่ /เร่ิมเม่ือ

การมีสว่นได้เสียกบับริษัท

ต�าแหนง่    

คณุวฒิุทางการศกึษา

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกนั

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561

ประวตักิารท�างาน

 

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอ่ืน

- กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการท่ีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

- กิจการอ่ืน ๆ 

 

- กิจการอ่ืนท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัท

การเข้าร่วมประชมุ   

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหนง่ /เร่ิมเม่ือ

การมีสว่นได้เสียกบับริษัท

2 ราย ได้แก่ 

1. กรรมการ - มลูนิธิฮาร์ทมทุและอิลซ่ีเพ่ือเดก็, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

2. ประธาน - มลูนิธิฮาร์ทมทุและอิลซ่ีเพ่ือเดก็, ประเทศไทย

ไมมี่การด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว

4/4 ครัง้

29 ปี / 2533

- เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงานท่ีได้รับเงินเดือนประจ�า

- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัส�าคญัอนัอาจมีผลท�าให้ไมส่ามารถท�าหน้าท่ีได้ 

อยา่งเป็นอิสระ

กรรมการ, ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ

ปริญญาโท การค้าระหวา่งประเทศ KOBE University ประเทศญ่ีปุ่ น

- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546

- หลกัสตูร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2549

ไมมี่

245,000 หุ้น = 0.56% (ไมมี่การเปลี่ยนแปลง)

(คูส่มรส – ไมมี่การถือหุ้น และไมมี่บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ)

ปี 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ - ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

  บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน)

ปี 2541 – 2559 กรรมการ - ผู้จดัการทัว่ไป  

  บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 

 

 

ไมมี่

ไมมี่

ไมมี่การด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือท่ีปรึกษาอ่ืนใด ในกิจการอ่ืน (เชน่ 

สมาคมหรือมลูนิธิ เป็นต้น)

ไมมี่การด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว

 

4/4 ครัง้

21 ปี / 2541

- เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงานท่ีได้รับเงินเดือนประจ�า

- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัส�าคญัอนัอาจมีผลท�าให้ไมส่ามารถท�าหน้าท่ีได้ 

อยา่งเป็นอิสระ

: 

: 

: 

: 

:

: 

: 

 

 

: 

: 

: 

 

: 

 

 

 

: 

: 

: 

 

: 

: 

: 

:

บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 41



(6) นางสาววรินทร์พร เอือ้อนันต์ (69)

ต�าแหนง่    

คณุวฒิุทางการศกึษา

 

 

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกนั

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ Utah State University, USA

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

- หลกัสตูรนกัจิตบ�าบดั มาสเตอร์ NLP Coach  

ได้รับการรับรองโดย American Board of NLP และ NLP University

- หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547

- หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director  ปี 2550

นายวิบลูย์ เอือ้อนนัต์ - น้องชาย

: 

: 

 

 

 

: 

 

:

(5) นายศุภชัย หล่อวณิชย์ (77)

ต�าแหนง่    

คณุวฒิุทางการศกึษา

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกนั 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561

ประวตักิารท�างาน

 

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอ่ืน

- กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการท่ีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

- กิจการอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

- กิจการอ่ืนท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัท

การเข้าร่วมประชมุ   

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหนง่ /เร่ิมเม่ือ

การมีสว่นได้เสียกบับริษัท

กรรมการ, ผู้จดัการโรงงงาน

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ได้รับทนุจากรัฐบาลเยอรมนัไปศกึษาตอ่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เบอร์ลนิ เยอรมนัตะวนั

ตกเป็นเวลา 2 ปี

หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546 

หลกัสตูร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2549 

ไมมี่ 

59,400 หุ้น = 0.13% (ไมมี่การเปลี่ยนแปลง)

(คูส่มรส – ไมมี่การถือหุ้น และไมมี่บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ)

ปี 2541 - ปัจจบุนั กรรมการ – ผู้จดัการโรงงาน

  บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 

 

 

ไมมี่

ไมมี่

4 ราย ได้แก่ 

1. รองประธาน - สมาคมนายจ้างอตุสาหกรรมเหลก็และโลหะ 

2. กรรมการ - สภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอตุสาหกรรมไทย

3. กรรมการ - สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

4. กรรมการ - สภาอตุสาหกรรม จงัหวดัสมทุรปราการ 

ไมมี่การด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว

 

4/4 ครัง้

21 ปี / พ.ศ. 2541

- เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงานท่ีได้รับเงินเดือนประจ�า

- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัส�าคญัอนัอาจมีผลท�าให้ไมส่ามารถท�าหน้าท่ีได้ 

อยา่งเป็นอิสระ

: 

: 

: 

:

: 

: 

 

 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 

 

รายงานประจ�าปี 256142



การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561

ประวตักิารท�างาน

 

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอ่ืน

- กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการท่ีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

- กิจการอ่ืน ๆ

- กิจการอ่ืนท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัท

การเข้าร่วมประชมุ   

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหนง่ /เร่ิมเม่ือ

การมีสว่นได้เสียกบับริษัท

154,300 หุ้น = 0.36% (ไมมี่การเปลี่ยนแปลง)

(ไมมี่คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ)

2544 - ปัจจบุนั ผู้ช�านาญการ การให้ค�าปรึกษาระบบบริการคณุภาพ

2549 – 2556 อาจารย์ประจ�า คณะบริหารธรุกิจและเศรษฐศาสตร์ 

  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั

 

 

ไมมี่

2 รายได้แก่ กรรมการ - บริษัท ชาวเกษตรจงเจริญ จ�ากดั

  กรรมการ - บริษัท มนูไล้ท์เบย์ จ�ากดั

ไมมี่การด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือท่ีปรึกษาอ่ืนใด ในกิจการอ่ืน  

(เชน่ สมาคมหรือมลูนิธิ เป็นต้น)

ไมมี่การด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว

4/4 ครัง้

25 ปี / 2537 

- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ 

เงินเดือนประจ�า

- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัส�าคญัอนัอาจมีผลท�าให้ไมส่ามารถท�าหน้าท่ีได้ 

อยา่งเป็นอิสระ

: 

 

: 

 

 

 

: 

: 

:

: 

 

: 

: 

:

(7) นายกฤษณ์ อนิเทวัฒน์ (78)

ต�าแหนง่    

คณุวฒิุทางการศกึษา

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกนั

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561

ประวตักิารท�างาน

 

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอ่ืน

- กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการท่ีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

 

- กิจการอ่ืน ๆ 

- กิจการอ่ืนท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัท

กรรมการอิสระ - คณะกรรมการตรวจสอบ

ปริญญาตรีจาก London University ประเทศองักฤษ

ไมมี่

 

ไมมี่

155,250 หุ้น = 0.36% (ไมมี่การเปลี่ยนแปลง)

(คูส่มรสถือหุ้นจ�านวน 9,000 หุ้น = 0.02% และไมมี่บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ)

หุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการ - บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอด็ จ�ากดั

  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ - บริษัท โกดนัมลั จ�ากดั 

 

 

ไมมี่

2 รายได้แก่ กรรมการ - บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอด็ จ�ากดั

  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ - บริษัท โกดนัมลั จ�ากดั

กรรมการ - Rotary Club of Bangkapi Foundation

ไมมี่การด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว

: 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

 

 

 

: 

: 

 

: 

:

บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 43



(8) นายโทชยิูก ิโคอเิกะ (46)

ต�าแหนง่    

คณุวฒิุทางการศกึษา

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกนั

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561

ประวตักิารท�างาน

 

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอ่ืน

- กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการท่ีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

- กิจการอ่ืน ๆ 

- กิจการอ่ืนท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัท

การเข้าร่วมประชมุ   

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหนง่ /เร่ิมเม่ือ

การมีสว่นได้เสียกบับริษัท

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปริญญาโท ทางด้านการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล ประเทศไทย

ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ และวรรณกรรม) 

มหาวิทยาลยั  โอยามา เกกอิุน ประเทศญ่ีปุ่ น

ไมมี่ 

ไมมี่

ไมมี่การถือหุ้นใด ๆ 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ 

  บริษัท เอสบีเอ จ�ากดั

2560 – 2561 กรรมการผู้จดัการ 

  บริษัท เอน็โซ ่อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั

2555 – 2560 กรรมการผู้จดัการ 

  บริษัท เอน็โซ ่อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั

2553 – 2555 กรรมการผู้จดัการ 

  บริษัท โอเอสดี เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จ�ากดั 

 

ไมมี่

1 รายได้แก่ กรรมการ – บริษัท เอสบีเอ จ�ากดั

ไมมี่การด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือท่ีปรึกษาอ่ืนใด ในกิจการอ่ืน (เชน่ 

สมาคมหรือมลูนิธิ เป็นต้น)

ไมมี่การด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว

3/4 ครัง้

9 ปี / 2553 

- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ 

เงินเดือนประจ�า

- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัส�าคญัอนัอาจมีผลท�าให้ไมส่ามารถท�าหน้าท่ีได้ 

อยา่งเป็นอิสระ

: 

: 

: 

:

: 

:

:

:

:

:

:

:

:

การเข้าร่วมประชมุ   

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหนง่ /เร่ิมเม่ือ

การมีสว่นได้เสียกบับริษัท

4/4 ครัง้

19 ปี / 2543

- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงานท่ีได้รับเงินเดือนประจ�า

- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัส�าคญัอนัอาจมีผลท�าให้ไมส่ามารถท�าหน้าท่ีได้ 

อยา่งเป็นอิสระ

: 

: 

:

รายงานประจ�าปี 256144



(9) นายวบิลูย์ เอือ้อนันต์ (63)

ต�าแหนง่    

คณุวฒิุทางการศกึษา

 

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกนั

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561

ประวตักิารท�างาน 

 

 

 

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอ่ืน :

- กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน :

- กิจการท่ีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน

 

 

- กิจการอ่ืน ๆ

 

- กิจการอ่ืนท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัท

การเข้าร่วมประชมุ   

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหนง่ /เร่ิมเม่ือ

การมีสว่นได้เสียกบับริษัท

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปริญญาโท M.P.A California State University, Fullerton

ปริญญาตรี ทางด้านจลุชีวะ จาก Weber State College

ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธรุกิจ จาก Chapman Coolege

ไมมี่ 

นางสาววรินทร์พร เอือ้อนนัต์ – พ่ีสาว 

10,000 หุ้น = 0.02% (ไมเ่ปลี่ยนแปลง)

(คูส่มรสถือหุ้นจ�านวน 4,000 หุ้น = 0.009% และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ - ไมมี่การถือหุ้น)

ปี 2544 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ 

  บริษัท วรธน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จ�ากดั

ปี 2545 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ 

  บริษัท สมัมาบซิ จ�ากดั 

 

 

ไมมี่ 

2 รายได้แก่ 

กรรมการผู้จดัการ - บริษัท วรธน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จ�ากดั

กรรมการผู้จดัการ - บริษัท สมัมาบซิ จ�ากดั

ไมมี่การด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือท่ีปรึกษาอ่ืนใด ในกิจการอ่ืน  

(เชน่ สมาคมหรือมลูนิธิ เป็นต้น)

ไมมี่การด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดงักลา่ว

 

4/4 ครัง้

5 ปี / 11 พฤศจิกายน 2556 

- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ 

เงินเดือนประจ�า

- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัส�าคญัอนัอาจมีผลท�าให้ไมส่ามารถท�าหน้าท่ีได้ 

อยา่งเป็นอิสระ

: 

: 

 

 

: 

 

: 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

:

บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 45



(10) นางสาวคาสุม ิทาเคะอุจ ิ(30)

ต�าแหนง่    

คณุวฒิุทางการศกึษา

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกนั

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561

ประวตักิารท�างาน

 

การด�ารงต�าแหนง่กรรมการ / ผู้บริหารใน

กิจการอ่ืน

- กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการท่ีไมเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

 

- กิจการอ่ืน ๆ 

- กิจการอ่ืนท่ีอาจท�าให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัท

การเข้าร่วมประชมุ   

จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหนง่ /เร่ิมเม่ือ

การมีสว่นได้เสียกบับริษัท

กรรมการท่ีมิใชก่รรมการบริหาร

- ปริญญาตรีนิตศิาสตร์บณัฑิต, University of Tokyo, Japan

- Master of Public Policy, National Graduate Institute for Policy Studies, Japan

- MBA with High Distinction – University of Michigan, USA 

ไมมี่

นายทาคะอะกิ ทาเคะอจิุ – อา

ไมมี่ 

(สามี และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ – ไมมี่การถือหุ้น)

2560 – ปัจจบุนั รองผู้จดัการ แผนกบริหารทัว่ไป 

  รองประธาน คณะกรรมการสายงานระหวา่งประเทศ 

  Takeuchi Press Industries Co., Ltd.     

2557 – 2560 ผู้จดัการสว่น แผนกวางแผน 

  Takeuchi Press Industries Co., Ltd.     

2555 – 2557 พนกังานระดบั Junior, สว่นงานสวสัดกิารพลเมืองอาวโุส

  Chiba Prefectural Government

ไมมี่

ไมมี่

ไมมี่การด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือท่ีปรึกษาอ่ืนใด ในกิจการอ่ืน (เชน่ 

สมาคมหรือมลูนิธิ เป็นต้น)

1 ราย คือ รองผู้จดัการแผนกบริหารทัว่ไป และ

  รองประธานคณะกรรมการสายงานระหวา่งประเทศ

  บริษัท ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส้ จ�ากดั  

4/4 ครัง้

2 ปี / 20 เมษายน 2560 

- ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ 

เงินเดือนประจ�า

- ไมเ่ป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- มีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจท่ีมีนยัส�าคญัอนัอาจมีผลท�าให้ไมส่ามารถท�าหน้าท่ีได้ 

อยา่งเป็นอิสระ

: 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

 

 

 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

: 

:

รายงานประจ�าปี 256146



ค�าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงาน

 ในปี 2561 ก�าไรของบริษัทลดลง 8.2% สว่นรายได้รวมของบริษัทเพ่ิมขึน้ 3.8% สว่นใหญ่มาจากการสง่ออกเหรียญอลมิูเนียมท่ีอตัรา

ก�าไรต�่าเพ่ิมขึน้ ในขณะท่ีรายได้จากการขายหลอดและกระป๋องอลมิูเนียมเพ่ิมขึน้เลก็น้อย สาเหตหุลกัเน่ืองจากสภาวะทางการตลาดด้านบรรจุ

ภณัฑ์ท่ีมีการแขง่ขนัสงูขึน้ มีคูแ่ขง่รายใหม ่การแขง่ขนัด้านราคา และสนิค้าทดแทนประเภทบรรจภุณัฑ์พลาสตกิ นอกจากนัน้ลกูค้าท่ีเป็นบริษัท

ข้ามชาตบิางรายมีนโยบายในการสัง่ซือ้จากแหลง่ภายในประเทศเน่ืองจากต้นทนุต�่ากวา่และใช้เวลาในการสัง่ซือ้น้อยกวา่

 สว่นต้นทนุวตัถดุิบหลกัอลมิูเนียมแทง่เป็นสนิค้า Commodity ท่ีมีราคาผนัผวนตามราคาตลาดโลก มีราคาเพ่ิมขึน้ เม่ือเทียบกบัชว่ง

เวลาเดียวกนัของปีก่อน ประกอบกบัราคาพลงังานท่ีเพ่ิมขึน้ เป็นปัจจยัหลกัท่ีท�าให้ต้นทนุการผลิตเพ่ิมขึน้ สว่นการรวมฐานการผลิตระหว่าง

โรงงานส�าโรงและโรงงานศรีราชาชว่ยให้พฒันาประสทิธิภาพการผลติได้ดีขึน้

 โดยสรุปในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 6,518 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 3.8% จาก 6,281 ล้านบาท ในปี 2560 และก�าไรสทุธิ 720 ล้านบาท 

ลดลง 8.2% จาก 784 ล้านบาท ในปี 2560 (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 2561 แบบ 56-1 สว่นท่ี 3 ฐานะ

การเงินและผลการด�าเนินงาน)

 ไมมี่การเปลี่ยนแปลงรายการในการด�าเนินงานหรืออตัราสว่นท่ีส�าคญัทางการเงิน

 ไมมี่ความแตกตา่งระหวา่งการด�าเนินงานของปีก่อนเปรียบเทียบกบัปีลา่สดุ

 ไมมี่การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัซึง่มีผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

 ไมมี่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

 บริษัทมิได้มีพนัธะผกูพนัหรือเง่ือนไขใด ๆ ในอนัท่ีจะเสนอขายหุ้นใหมใ่นปัจจบุนั

 ดหูมายเหต ุ4 หน้า 79 และหมายเหต ุ30 หน้า 107

 บริษัทมิได้ถือและมิได้ออกหุ้นกู้หรือตัว๋เงินใด ๆ

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีคดีฟอ้งร้องจ�านวน 2 คดี เป็นคดีแรงงานจ�านวน 1 คดี และคดีอาญาจ�านวน 1 คดี

 ในสว่นของคดีแรงงาน ศาลแรงงานกลางได้พิพากษาให้บริษัทจ่ายค่าชดเชยจากการเลิกจ้างพนกังานดงักลา่วเป็นค่าจ้างพนกังาน

จ�านวน 1 เดือน ซึง่บริษัทได้ปฏิบตัติามค�าพิพากษาของศาล โดยวางเงินคา่ชดเชยตอ่ศาลแรงงานกลางเรียบร้อยแล้ว

 สว่นคดีอาญานัน้ คดีอยูใ่นชัน้ไตส่ว่นมลูฟอ้ง ซึง่เม่ือศาลแขวงสมทุรปราการได้ไตส่วนพยานหลกัฐานแล้วพบวา่คดีอาญาท่ีฟอ้งร้องมา

นัน้ไมมี่มลู จงึไมรั่บฟอ้ง และยกฟอ้งคดีตอ่บริษัท

 ไมมี่รายการพิเศษหรือรายการท่ีมิได้เกิดจากการด�าเนินงานตามปกตท่ีิมีผลตอ่ฐานะทางการเงิน

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงรายการหรืออัตราส่วนที่ส�าคัญ

สาเหตุที่ผลการด�าเนินงานปีล่าสุดแตกต่างจากปีก่อน

การเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญ

ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทในกลุ่ม

พนัธะผูกพนัในการออกหุ้นในอนาคต

การค�า้ประกันให้บุคคลอ่ืน หนีส้ินที่อาจเกดิขึน้ การผูกพนัการลงทนุในโครงการหรือภาระผูกพนัอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน

ข้อมูลเก่ียวกับหุ้นกู้หรือตั๋วเงนิ

ปัจจยัอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทนุ

ข้อพพิาททางกฎหมาย

รายการพิเศษหรือรายการที่มิได้เกิดจากการด�าเนินงานตามปกติและมีผลต่อฐานะทางการเงิน และผลการด�าเนินงานอย่างมี 

สาระส�าคัญ
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โครงการในอนาคต

 ในปี 2562 บริษัทได้มีการพฒันาโครงการตา่ง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับรองรับการประกอบธรุกิจของบริษัทในอนาคต ดงันี ้

• 

• 

• 

 

• 

•

บริษัทยงัคงด�าเนินแผนการรวมฐานการผลติท่ีโรงงานส�าโรงและศรีราชา เพ่ือท่ีโรงงานส�าโรงนัน้จะยตุสิายการผลติอยา่งเป็น

ทางการภายใน 3 ปีข้างหน้า ปัจจบุนัยงัมีสายการผลติหลอดอลมิูเนียมจ�านวน 3 สายการผลติท่ียงัด�าเนินการผลติอยู ่ใน

ไตรมาสท่ี 4 ของปีนี ้บริษัทจะย้ายสายการผลติไปท่ีโรงงานศรีราชาทีละ 1 สายการผลติตอ่ปี 

ระบบตรวจสอบด้วยกล้องถ่ายภาพ (Visual Camera Inspecting System) ถกูน�ามาใช้กบัระบบบรรจอุตัโนมตัเิพ่ิมมากขึน้ 

เพ่ือลดจ�านวนคนงานในแตล่ะสายการผลติ

บริษัทมีการพฒันาโลหะผสมอลัลอยด์ส�าหรับการผลติกระป๋องอลัลอยด์ซึง่อยูร่ะหวา่งการพฒันาให้สามารถผลติกระป๋องท่ีมี

น�า้หนกัเบาลง

บริษัทพฒันาคณุภาพ ประสทิธิภาพและความสามารถในการผลติในโรงงานผลติเหรียญอลมิูเนียม

บริษัทยงัคงพฒันาการผลติกระป๋องในรูปทรงขวดเพ่ือการขยายตลาดอยา่งตอ่เน่ือง

 คณะกรรมการให้ความส�าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทัว่ถงึ รวมทัง้รายงานข้อมลูทางการเงินและ

ข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูส�าคญัท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตา่งๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุและ 

ผู้ เก่ียวข้องได้รับทราบ โดยสง่ผา่นระบบ SET Client Portal (SCP) และ www.setportal.set.or.th ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและทาง

เว๊ปไซต์ของบริษัท ทัง้นีผู้้ลงทนุสามารถตดิตอ่รับทราบข้อมลูบริษัททางเว๊ปไซต์ www.alucon.th.com หรือตดิตอ่ทางอีเมล์ alucon@kscth.com 

นางสาวกาญจนา ปิยะชาต ินกัลงทนุสมัพนัธ์

 บริษัทมีนโยบายในจรรยาบรรณของบริษัทให้หลีกเลี่ยง/งดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในชว่งระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผย

ข้อมลูแก่สาธารณชน พร้อมทัง้ได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารทกุทา่นทราบถงึประกาศของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์

ของตน คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะตอ่ ก.ล.ต. ภายใน 30 วนันบัตัง้แตไ่ด้รับการเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และ

ทกุครัง้ท่ีมีการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ดงักลา่ว ต้องรายงานภายใน 3 วนัท�าการ ซึง่ต้องน�าสง่ส�าเนารายงานดงักลา่ว ตอ่เลขานกุารบริษัท

เพ่ือเป็นหลกัฐาน และท่ีผา่นมาบริษัทไมเ่คยเกิดกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนใน

ทางมิชอบแตอ่ยา่งใด

 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมลูภายในของบริษัทให้กบัผู้บริหารเพียงบางรายท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้ ซึง่ท่ีผ่านมาผู้บริหารเหลา่นีมิ้ได้น�าข้อมลู

ภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนในการซือ้หุ้น รวมทัง้มิได้เปิดเผยข้อมลูภายในตอ่บคุคลอ่ืน

 กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่ส�านกังานก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 

ทกุครัง้ กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ท�าหน้าท่ีรวบรวมข้อมลูและแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์ ฯ ทราบทกุครัง้

ความสัมพนัธ์กับผู้ลงทนุ

การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทได้ประเมินระบบการควบคมุภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้วา่จากการประเมินระบบ

ควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่ง ๆ   5 องค์ประกอบคือ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบตังิาน ระบบ

สารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการตดิตามคณะกรรมการเหน็วา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในในเร่ืองการท�าธรุกรรมกบัผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วอยา่งเพียงพอแล้ว ส�าหรับการควบมุภายในในหวัข้ออ่ืน คณะกรรมการเหน็วา่

บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอแล้วเชน่กนั

การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง

 •  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
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 คณะกรรมการตรวจสอบมิได้มีความเหน็ตา่งไปจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบญัชี

 สว่นหวัหน้างานก�ากบัดแูลการปฏิบตังิานของบริษัทได้มอบหมายให้ผู้จดัการแผนกกฎหมายเป็นผู้ รับผิดชอบ

 บริษัทได้ว่าจ้างนิติบุคคลจากภายนอกองค์การเป็นหน่วยตรวจสอบภายใน กล่าวคือ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ�ากัด  

ทะเบียนเลขท่ี 0105559084734 ตัง้อยูเ่ลขท่ี 178 ซอยเพ่ิมทรัพย์ (ประชาช่ืน 20) ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมตแิตง่ตัง้ นายปิตพิงศ์ อาชามงคล ผู้จดัการแผนกกฎหมาย เป็นเลขานกุารบริษัทอีกต�าแหนง่หนึง่

เม่ือวนัท่ี 6 สงิหาคม 2553

 • ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

 • หวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก�ากับดแูลการปฏบิตังิานของบริษัท

ข้อมลูและหน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานกุารมีดงันี ้

ช่ือ       นายปิตพิงศ์ อาชามงคล

อาย ุ      45 ปี

ต�าแหนง่      ผู้จดัการแผนกกฎหมาย และเลขานกุารบริษัท

ได้รับแตง่ตัง้     6 สงิหาคม 2553

คณุวฒิุทางการศกึษา    ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

      ปริญญาโท สาขากฎหมายธรุกิจ นิติศาสตร์มหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

      ประกาศนียบตัร กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ประวตักิารอบรมโดยสมาคมสถาบนักรรมการบริษัท 

      - Company Secretary Program (CSP) ปี 2554

      - Board Reporting Program (BRP) ปี 2554 

      - Anti-Corruption : The Practical Guide (ATPG) ปี 2559

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท     100 หุ้น = 0.0002% 

ประวตักิารท�างาน        2553 – ปัจจบุนั  ผู้จดัการแผนกกฎหมายและเลขานกุารบริษัท 

        บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน)

      2547 – 2553  ผู้จดัการแผนกกฎหมาย 

        บริษัท สยามนิสสนั ออโตโมบลิ จ�ากดั

      2539 – 2547 Senior Associate 

        บริษัท จอห์นสนั สโต๊ค แอนด์ มาสเตอร์ จ�ากดั

บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 49



หน้าท่ีรับผิดชอบและด�าเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี ้

จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง

กบับริษัท

ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการด�ารงสถานะการเป็น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้ข้อกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ  

ท่ีเก่ียวกบัการด�าเนินธรุกิจของบริษัท

ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และหน่วยงานก�ากบัดแูลท่ี

เก่ียวข้อง ตลอดจนหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี

จดัท�าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

ด�าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ี คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุประกาศก�าหนด หรือท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทะเบียนกรรมการ

หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท

หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น

1.

4.

5.

2.

3.

6.

ก.

ข.

ค.
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คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

 บริษัทได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการชดุย่อยจ�านวน 2 ชดุ คือคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี 

รายละเอียดดงันี ้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

 บริษัทได้จดัตัง้ขึน้เพ่ือให้มีการตรวจสอบและถ่วงดลุอย่างเหมาะสม และเพ่ือให้การบริหารและด�าเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย

การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ทา่นเป็นกรรมการตรวจสอบ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. นางสาววรินทร์พร เอือ้อนันต์

2. นายกฤษณ์  อนิเทวัฒน์

3. นายโทชยูิก ิโคอเิกะ

อาย ุ   69 ปี  

ต�าแหนง่                        กรรมการตรวจสอบ 

คณุวฒิุการศกึษา              ปริญญาโทบริหารธรุกิจ จาก Utah State University, USA

   ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   หลกัสตูรนกัจิตบ�าบดั มาสเตอร์ NLP Coach ได้รับการรับรองโดย NLP Board และ NLP University

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท 154,300 หุ้น = 0.36%

ประวตักิารท�างาน           2549 – 2556 อาจารย์ประจ�าคณะบริหารธรุกิจและ

     เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

   2556 – ปัจจบุนั ผู้ช�านาญการ การให้การปรึกษาระบบบริการคณุภาพ

อาย ุ   78 ปี

ต�าแหนง่                      กรรมการตรวจสอบ

คณุวฒิุการศกึษา          ปริญญาตรีจาก London University, ประเทศองักฤษ

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท 155,250 หุ้น = 0.36%        

ประวตักิารท�างาน       กรรมการ – บริษัท แอด็วานซ์ เอด็ จ�ากดั 

   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ – บริษัท โกดนัมลั จ�ากดั

อาย ุ   45 ปี 

ต�าแหนง่                      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณุวฒิุการศกึษา          ปริญญาโททางด้านการจดัการ มหาวิทยาลยั มหิดล ประเทศไทย

   ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์และวรรณกรรม) 

   มหาวิทยาลยั โอยามา เกกอิุน ประเทศญ่ีปุ่ น 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท  ไมมี่ 

ประวตักิารท�างาน  2561 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ 

     บริษัท เอสบีเอ จ�ากดั

   2555 – 2561 กรรมการผู้จดัการ 

     บริษัท เอน็โซ ่อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั

   2553 – 2555 กรรมการผู้จดัการ

                          บริษัท เอสโอดี เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จ�ากดั
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หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงันี ้

สอบทานให้บริษัทให้มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและพอเพียง

ปฏิบตักิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

สอบทานให้บริษัทมีการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมี

ประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยก

ย้าย เลกิจ้างหวัหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน

สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท

พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจ้างบคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอค่า

ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้

พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่ รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท

จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบท่ีเก่ียวโยงกนั โดยประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง เพียงพอ เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท

ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัท

ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี

ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น

ความเหน็หรือข้อสงัเกตโุดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกฎหมาย (Charter)

1.

7.

2.

3.

4.

5.

6.

•

•

•

•

•

•

•

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่นต�าแหนง่คราวละ 3 ปี โดยมติของคณะกรรมการ เว้นแตบ่คุคลซึง่คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็น

กรรมการตรวจสอบแทนต�าแหนง่ท่ีวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ จะอยูใ่นต�าแหนง่กรรมการตรวจสอบได้เพียงเทา่วาระท่ี

เหลืออยู ่ของกรรมการตรวจสอบท่ีตนแทน

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 336 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่งดงักลา่วประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสีย่งจ�านวน 

3 ทา่นดงันี ้

1. นายวบิลูย์ เอือ้อนันต์

อาย ุ   63 ปี 

ต�าแหนง่                   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณุวฒิุการศกึษา          ปริญญาตรี ทางด้านจลุชีวะ จาก Weber State College

   ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธรุกิจ จาก Chapman College

   ปริญญาโท M.P.A จาก California State University, Fullerton  

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท  10,000 หุ้น = 0.02%

ประวตักิารท�างาน  ปี 2544 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ 

     บริษัท วรธน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จ�ากดั

   ปี 2545 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ

     บริษัท สมัมาบซิ จ�ากดั

รายงานประจ�าปี 256152



2. นายโทชยูิก ิโคอเิกะ

3. นางเอือ้มพร ภมรบุตร

อาย ุ   46 ปี 

ต�าแหนง่                   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณุวฒิุการศกึษา          ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์และวรรณกรรม) 

   มหาวิทยาลยั โอยามา เกกอิุน ประเทศญ่ีปุ่ น 

   ปริญญาโททางด้านการจดัการ มหาวิทยาลยั มหิดล ประเทศไทย

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท  ไมมี่ 

ประวตักิารท�างาน  2561 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ 

     บริษัท เอสบีเอ จ�ากดั

   2555 – 2561  กรรมการผู้จดัการ 

     บริษัท เอน็โซ ่อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั

   2553 – 2555 กรรมการผู้จดัการ

                          บริษัท เอสโอดี เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จ�ากดั

อาย ุ   69 ปี  

ต�าแหนง่                        กรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณุวฒิุการศกึษา              ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี วิทยาลยั

   เซาท์อีสท์บางกอก

   วฒิุบตัรพฒันาผู้บริหาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

   วฒิุบตัรการเงินเพ่ือการบริหาร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

   หลกัสตูรอบรมจากสมาคมวิชาชีพบญัชี

   - หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program ปี 2549

   - หลกัสตูรบริหารความเสี่ยงส�าหรับผู้บริหารจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท 58,500 หุ้น = 0.14 %

ประวตักิารท�างาน           ปี 2559 - ปัจจบุนั  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการอาวโุส 

      บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน)

   ปี 2546 – 2559     ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ

      บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 

บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 53



หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีดงันี ้

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหารความเส่ียง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฎิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

 กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยูใ่นต�าแหนง่คราวละ 3 ปี โดยมติของคณะกรรมการ เว้นแตบ่คุคลซึง่คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้

ให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนต�าแหนง่ท่ีวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ จะอยูใ่นต�าแหนง่กรรมการบริหารความ

เสี่ยงได้เพียงเทา่วาระท่ีเหลืออยู ่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีตนด�ารงต�าแหนง่แทน

พิจารณาสอบทานและน�าเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัความเสี่ยงและและการจดัการความเสี่ยงท่ีส�าคญัอยา่งสม�่าเสมอ

พิจารณาสอบทานและให้ความเหน็ชอบความเสี่ยงท่ียอมรับได้และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ

ปฏิบตักิารอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ก�ากบัดแูลกิจการการพฒันาและการปฏิบตัิตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บริษัทมีระบบ

บริหารความเสี่ยงท่ีมีประสทิธิภาพทัว่ทัง้องค์กรและมีการปฏิบตัติามอยา่งตอ่เน่ือง

สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่งเพ่ือตดิตามความเสีย่งท่ีมีสาระส�าคญั และด�าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจวา่องค์กรมีการจดัการ

ความเสี่ยงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม

ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเสี่ยงท่ีส�าคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพ่ือให้

มัน่ใจวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมตอ่การจดัการความเสีย่ง รวมทัง้การน�าระบบการบริหารความเสีย่งมาปรับ

ใช้อยา่งเหมาะสมและมีการปฏิบตัติามทัง้องค์กร

1.

6.

2.

7.

3.

4.

5.
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สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายงานทางการเงินของบริษัทได้จดัท�าขึน้อยา่งถกูต้องและเช่ือถือ

ได้ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีวา่ งบการเงินดงักลา่วมีความถกูต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตาม

มาตรฐานการบญัชี หลกัการบญัชี และวิธีปฏิบตัทิางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กบัการด�าเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องท่ีมีสาระส�าคญัในเร่ืองของการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก�าหนดท่ี

เก่ียวข้อง

พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี และคา่ตอบแทน เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนมุตัิตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่คณะกรรมการตรวจ

สอบได้พิจารณาผลการปฏิบตังิานของผู้สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมา รวมทัง้ความรู้ ความเช่ียวชาญและความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะ

กรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นให้แตง่ตัง้ บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ�ากดั โดยมี นายสเุมธ แจ้งสามสี และ/หรือ  

นางสาวสริินชุ วิมลสถิตย์ และ/หรือ นายประยทุธ สนุทรินคะ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ�าปี 2562 โดยมีคา่ตอบแทนเป็นจ�านวนเงิน 

1,190,000 บาท

สอบทานให้ความเหน็ตอ่การเข้าท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ไมพ่บรายการท่ีก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วอยา่งถกูต้องครบถ้วน

สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ  และมีประสิทธิภาพโดยว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญการตรวจสอบภายในมา

ด�าเนินการตรวจสอบ อีกทัง้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าท่ีตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจ�าปีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาและอนมุตั ิซึง่ครอบคลมุระบบงานท่ีส�าคญั รวมทัง้ได้มอบหมายให้ตดิตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการ

ตรวจสอบด้วย เหน็วา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกบัลกัษณะของกิจการ และไมพ่บข้อบกพร่อง หรือจดุออ่น

เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระส�าคญั มีการดแูลรักษาทรัพย์สนิอยา่งเหมาะสม รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วน

1.

3.

5.

4.

2.

ค�าชีแ้จงของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ทา่น ซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม

กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์ฯ ซึง่มีรายนามดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่ง

สอดคล้องกบัประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบทกุคนเข้าร่วมประชมุทกุครัง้ โดยได้มีการร่วม

ประชมุกบัผู้บริหารระดบัสงู ผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีสาระส�าคญัสรุปได้ดงันี ้

 นอกจากนี ้ ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายในโดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตัิงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ อตัราก�าลงั 

และความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน โดยก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

และรายงานด้านการบริหารตอ่กรรมการผู้จดัการ มีความเหน็วา่การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอยา่งอิสระ เพียงพอและมีประสทิธิผล

 โดยมี นายปิตพิงศ์ อาชามงคล เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ประสานงาน

 1. นางสาววรินทร์พร เอือ้อนนัต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 2. นายกฤษณ์ อินเทวฒัน์  กรรมการตรวจสอบ 

 3. นายโทชิยกิู โคอิเกะ  กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 55



 โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัท และมีความเหน็วา่ บริษัทมีการรายงานข้อมลูทางการเงิน และการด�าเนินงานอยา่งถกูต้องครบถ้วนมีระบบการควบคมุ

ภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และมีประสทิธิผล มีการปฏิบตัติามกฎหมายข้อก�าหนดและข้อผกูพนัตา่ง 

ๆ มีการปฏิบตักิบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งถกูต้อง มีการปฏิบตังิานท่ีสอดคล้องกบัระบบการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ โปร่งใส และ

เช่ือถือได้ รวมทัง้มีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีเพ่ือแตง่ตัง้ และเสนอคา่ตอบแทนการสอบบญัชี

 กรรมการอิสระได้พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีแสดงในรายงานประจ�าปีหน้า 12 – 14 อย่างรอบคอบแล้ว ลกูค้าของบริษัทใน 

ประเทศญ่ีปุ่ นต้องการการดแูลและบริการอยา่งดีเย่ียมจากบริษัท ความชว่ยเหลอืของบริษัท ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส้ จ�ากดั จงึเป็นการเหมาะ

สมท่ีสดุท่ีจะเพ่ิมยอดขายของบริษัทในประเทศญ่ีปุ่ น บริษัทมิได้รับผลเสยีจากการมีคนกลางแตอ่ยา่งใด ในทางตรงกนัข้ามยงัท�าให้บริษัทสามารถ

รักษาระดบัยอดขายของลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ นได้ดี ดงันัน้กรรมการอิสระพิจารณาแล้วและลงความเหน็วา่รายการท่ีเก่ียวโยงกนันัน้เป็นประโยชน์

กบับริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน)

 กรรมการอิสระได้พิจารณาแล้วเหน็วา่ ผลการด�าเนินงานของโรงงานตา่ง ๆ  ของบริษัทอยูใ่นระดบันา่พอใจ แตอ่ยา่งไรก็ตาม กรรมการ

อิสระได้เสนอแนะวา่ การเพ่ิมประสทิธิภาพจะน�ามาสูก่�าไรท่ีเพ่ิมขึน้ของบริษัท

วรินทร์พร เอือ้อนนัต์ 

   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเหน็ของกรรมการอสิระ

นายสมชาย องัสนนัท์

นายโทชิยกิู โคอิเกะ

นายกฤษณ์  อินเทวฒัน์

นางสาววรินทร์พร เอือ้อนนัต์

นายวิบลูย์ เอือ้อนนัต์ 
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นายวิบลูย์ เอือ้อนนัต์ 

   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ค�าชีแ้จงของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 2 ทา่น และกรรมการบริหารจ�านวน 1 ทา่น ซึง่มีคณุสมบตัิครบ

ถ้วนตามกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึง่สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์ฯ ซึง่มีรายนามดงันี ้

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ซึง่สอดคล้องกบัประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชมุ 1 ครัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทกุคนเข้าร่วมประชมุ โดยได้มีการ

ร่วมประชมุกบัผู้บริหารระดบัสงู ผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส�าคญัดงันี ้

 โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้ปฏิบตัหิน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ตามท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท และมีความเหน็วา่ บริษัทมีการรายงานความเสี่ยงท่ีเหมาะสม และมีประสทิธิผล มีการปฏิบตัติาม

กฎหมายข้อก�าหนดอยา่งถกูต้อง มีการปฏิบตังิานท่ีสอดคล้องกบัระบบการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้แตง่ตัง้คณะท�างานบริหารความเสีย่งเม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 ซึง่ในปี 2561 ได้มีการประเมินความเสีย่ง

จากการท�างานของทกุแผนกท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของ ISO 9001:2015 ซึง่มีหลกัเกณฑ์ท่ีเข้มงวด และได้ผา่นการพิจารณา

จากคณะท�างานบริหารความเสี่ยงแล้ว โดยมีการปรับเปลี่ยนแผนกและความเสี่ยง สรุปได้ว่ามีความเสี่ยงระดบัสงูจ�านวน 13 รายการ และ 

ความเสี่ยงระดบักลางจ�านวน 66 โดยจะมีการประชมุประเมินความเสี่ยงอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ทกุปี

 บริษัทได้จดัท�ากิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน (Operational Risk) โดยหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้บ่งชีค้วามเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยงทัง้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก จดัการความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าของแตล่ะหน่วยงาน เพ่ือให้มัน่ใจวา่

สามารถปฏิบตัิงานได้ตามเปา้หมายท่ีก�าหนดไว้ และหากเกิดเหตกุารณ์ท่ีอาจมีผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร สามารถจดัการความ

เสี่ยงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้อยา่งทนักาล ซึง่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นวา่บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

เพียงพอ และมีประสทิธิผล

 โดยมี นายปิตพิงศ์ อาชามงคล เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ประสานงาน

 1. นายวิบลูย์ เอือ้อนนัต์   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 2. นายโทชิยกิู โคอิเกะ  กรรมการบริหารความเสี่ยง

 3. นางเอือ้มพร ภมรบตุร  กรรมการบริหารความเสี่ยง 
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บริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน) 

งบการเงินส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

และ

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถอืหุ้นบริษัท อลูคอน จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี

ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี

ท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีท่ีในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ 

อ่ืนๆ ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนดเหลา่นี ้ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเหน็ของข้าพเจ้า

เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส�าคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน

ส�าหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า  

ทัง้นีข้้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเหน็แยกตา่งหากส�าหรับเร่ืองเหลา่นี ้

ข้าพเจ้าเหน็วา่ งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด�าเนินงาน และ  กระแสเงินสดส�าหรับปี 

สิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) (บริษัท) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถงึหมายเหตซุึง่ประกอบ

ด้วยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส�าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ

การวดัมลูค่าของโครงการผลประโยชน์พนกังานท่ีก�าหนดไว้ต้องใช้

ดุลยพินิจอย่างมีนัยส�าคญัของบริษัท เน่ืองจากบริษัทมีพนักงาน

จ�านวนมากท่ีมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะเข้าเง่ือนไขตามโครงการ 

ผลประโยชน์พนกังานท่ีก�าหนดไว้ และบริษัทมีอตัราการหมนุเวียน

ของพนักงานท่ีต�่า ซึ่งสมมติฐานในการประมาณดังกล่าวต้องใช้

ดุลยพินิจ และมีความไม่แน่นอนท่ีเกิดขึน้จากการประมาณการ 

แนวโน้มในระยะยาวและสภาวการณ์ตลาดเพ่ือใช้ในการก�าหนด

มลูคา่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ข้าพเจ้าจงึเห็นวา่เร่ือง

ดงักลา่วเป็นเร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงการสุ่มทดสอบข้อมลูท่ีบริษัท

ให้กบันกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัเพ่ือใช้ในการค�านวณภาระผกูพนั 

ผลประโยชน์พนักงาน ข้าพเจ้าได้ประเมินความสามารถ และ

ความเป็นอิสระของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีบริษัทใช้ ทดสอบ

สมมติฐานหลกักบัผลท่ีเกิดขึน้จริงในปีก่อน นอกจากนีข้้าพเจ้าใช้ 

ผู้ เช่ียวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกนัภยัของเคพีเอ็มจี ช่วยข้าพเจ้า

ในการประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานและทดสอบการ

ค�านวณมูลค่าของโครงการผลประโยชน์พนักงานท่ีก�าหนดไว้  

โดยการพิจารณารายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และ 

เปรียบเทียบสมมติฐานหลกักบัข้อมลูท่ีได้จากภายนอก วิเคราะห์

ความอ่อนไหวของสมมติฐานหลกัโดยการประเมินผลกระทบของ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเป็นไปได้อยา่งสมเหตสุมผล

การวดัมลูคา่ของโครงการผลประโยชน์พนกังานท่ีก�าหนดไว้

อ้างถงึหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3 (ญ) และข้อ 16

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร

นอกจากนี ้  ข้าพเจ้าได้ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมในการ

เปิดเผยข้อมลูตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอ่ืน ข้อมลูอ่ืนประกอบด้วยข้อมลูซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ 

ผู้สอบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนัน้ ซึง่คาดวา่รายงานประจ�าปีจะถกูจดัเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ทีใ่นการก�ากบัดูแลต่องบการเงิน

ขอ้มูลอืน่

ความเหน็ของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินไมค่รอบคลมุถงึข้อมลูอ่ืนและข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ความเช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูอ่ืน

ผู้ มีหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลมีหน้าท่ีในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านข้อมลูอ่ืนตามท่ีระบขุ้างต้นเม่ือจดัท�าแล้ว และพิจารณาวา่

ข้อมลูอ่ืนมีความขดัแย้งท่ีมีสาระส�าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏวา่ข้อมลูอ่ืนมีการแสดง

ข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัหรือไม่

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเร่ือง 

ดงักลา่วกบัผู้ มีหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลและขอให้ท�าการแก้ไข

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับ 

ผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาวา่จ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริง

อนัเป็นสาระส�าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงิน  ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ 

ด�าเนินงานตอ่เน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส�าหรับการด�าเนินงานตอ่เน่ืองเว้นแตผู่้บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลกิบริษัท 

หรือหยดุด�าเนินงานหรือไมส่ามารถด�าเนินงานตอ่เน่ืองตอ่ไปได้

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ 

ตรวจสอบ การปฏิบตังิานของข้าพเจ้ารวมถงึ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อ 

ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระส�าคญัหรือไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้า

อยูด้่วย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแตไ่มไ่ด้เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญัท่ีมีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อ 

ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมี 

ผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ้

•

•

•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อ 

ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอ่ความเสี่ยงเหลา่นัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ

และเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็น

ผลมาจากการทจุริตจะสงูกวา่ความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาดเน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร 

หลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไมต่รงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน

ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ช่

เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุภายในของบริษัท

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยข้อมลูท่ี

เก่ียวข้องซึง่จดัท�าขึน้โดยผู้บริหาร

รายงานประจ�าปี 256160



•

•

สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชี 

ท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัส�าคญัตอ่

ความสามารถของบริษัทในการด�าเนินงานตอ่เน่ืองหรือไม ่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มีความไมแ่นน่อนท่ีมีสาระส�าคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้ใน

รายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดงักลา่วไมเ่พียงพอ ความเหน็ของข้าพเจ้า

จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถงึวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อยา่งไร

ก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้บริษัทต้องหยดุการด�าเนินงานตอ่เน่ือง

ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบท่ี

ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามท่ีควร

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลเก่ียวกบัขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเดน็ท่ีมีนยัส�าคญัท่ีพบ

จากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องท่ีมีนยัส�าคญัในระบบการควบคมุภายในซึง่ข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลวา่ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็นอิสระและได้สือ่สาร

กบัผู้ มีหน้าท่ีในการก�ากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึง่ข้าพเจ้าเช่ือวา่มีเหตผุลท่ีบคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบ

ตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองท่ีสือ่สารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการก�ากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ  ท่ีมีนยัส�าคญัท่ีสดุในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจบุนัและ

ก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหลา่นีใ้นรายงานของผู้สอบบญัชีเว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัไมใ่ห้เปิดเผยตอ่

สาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไม่ควรสื่อสารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้า

เพราะการกระท�าดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตผุลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ตอ่สว่นได้เสียสาธารณะจาก

การสื่อสารดงักลา่ว 

(สเุมธ แจ้งสามสี)

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

เลขทะเบียน 9362

บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จ�ากดั

กรุงเทพมหานคร

18 กมุภาพนัธ์ 2562
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สินทรัพย์ หมายเหตุ

5

8

4,6

9

7

10

2561

248,869,588

3,548,477,285

201,906,664

3,767,201,529

1,079,093,568

10,167,760

1,033,227,678

11,427,834

1,809,132,459

38,784,052

1,243,788,294

42,576,393

33,283,300

311,676

32,687,004

361,087

12,369,549 11,728,682

 3,182,748,464 

 3,597,740,773 

 6,780,489,237 

 2,523,338,322 

 3,821,566,843 

 6,344,905,165 

31 ธนัวาคม

(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์

ลกูหนีก้ารค้า

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

สนิค้าคงเหลือ

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอเรียกคืน

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

2560

งบแสดงฐานะการเงนิ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ

11

4,12

4,11

13

15

16

14

2561

161,288  2,677,142 

 246,223,182  266,812,239 

 211,990,222  66,337,256 

 148,707,634  120,972,345 

 5,785,810 

 101,550,267 

 24,956,399 

 29,473,140 

 5,785,810 

 73,961,033 

 27,477,588 

 25,132,966 

 768,847,942 

 468,583,797 

 1,237,431,739 

 589,156,379 

 484,636,902 

 1,073,793,281 

31 ธนัวาคม

(บาท)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบกิเกินบญัชี

เจ้าหนีก้ารค้า

เจ้าหนีอ่ื้นและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

เจ้าหนีอ่ื้น

รายได้รอตดับญัชี

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย

ประมาณการหนีส้นิหมนุเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนกังาน

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน

รวมหนีส้ินหมุนเวียน

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน

รวมหนีส้ิน

2560

งบแสดงฐานะการเงนิ

15

16

 459,694  6,245,504 

 468,124,103  478,391,398 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

รายได้รอตดับญัชี

ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนกังาน

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ

17

17

18

2561

 432,000,000 

 254,000,000 

 43,200,000 

 4,813,857,638 

 5,543,057,498 

 6,780,489,237 

 431,999,860 

 432,000,000 

 254,000,000 

 43,200,000 

 4,541,912,024 

 5,271,111,884 

 6,344,905,165 

 431,999,860 

31 ธนัวาคม

(บาท)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ก�าไรสะสม

สว่นเกินมลูคา่หุ้น

    ทนุจดทะเบียน

    สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั

    จดัสรรแล้ว

    ยงัไมไ่ด้จดัสรร

        ทนุส�ารองตามกฎหมาย

    ทนุท่ีออกและช�าระแล้ว

2560

งบแสดงฐานะการเงนิ

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

หมายเหตุ

4, 19

4, 7

26

16

26

27

4, 21

22

4, 25

20

2561

 6,304,455,655 

 5,305,278,165 

 172,035,446 

 34,349,699 

 (6,869,940)

 27,479,759 

 747,145,460 

16.66

 158,806,057 

 160,146,628 

-

 2,145,899 

 5,626,376,749 

 891,701,147 

 719,665,701 

 197,861,319 

 6,518,077,896 

 15,760,922 

 6,098,576,337 

 4,958,244,696 

 190,285,982 

 9,038,490 

 (1,807,698)

 7,230,792 

 790,969,674 

18.14

 143,812,825 

 168,735,776 

 32,828,119 

 3,295,746 

 5,306,917,162 

 974,024,864 

 783,738,882 

 182,365,689 

 6,280,942,026 

-

ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

รายได้

ค่าใช้จ่าย

ก�าไรก่อนภาษีเงนิได้

ก�าไรส�าหรับปี

ก�าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

ก�าไรเบด็เสร็จอ่ืนส�าหรับปี- สุทธิจากภาษีเงนิได้

ก�าไรเบด็เสร็จรวมส�าหรับปี

ก�าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)

ผลก�าไรจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน

ภาษีเงินได้ของรายการท่ีจะไมถ่กูจดัประเภทใหม่

รายได้จากการขาย

ต้นทนุขาย

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

    ท่ีก�าหนดไว้

    ไว้ในก�าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ต้นทนุในการจดัจ�าหนา่ย

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ

ต้นทนุทางการเงิน

รวมค่าใช้จ่าย

รายได้อ่ืน

รวมรายได้

ก�าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ

2560

งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 65



หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี
้

 

หมายเหตุ

28

ทนุเรือนหุ้น 

ที่ออกและ 

ช�าระแล้ว
ทนุส� ารอง 

ตามกฎหมาย

รวมสว่น 

ของผู้ถือหุ้น

431,999,860

----

431,999,860

--

----

254,000,000

--

----

43,200,000

--

(647,849,790)

783,738,882

7,230,792

790,969,674

4,541,912,024

(647,849,790)

(647,849,790)

(647,849,790)

783,738,882

7,230,792

790,969,674

5,271,111,884

(647,849,790)

(647,849,790)

254,000,000
43,200,000

4,398,792,140
5,127,992,000

ก� าไรสะสม

(บาท)

ส�าห
รับ

ปี
สิน้

สุดวัน
ท

ี่ 31 ธัน
วาคม

 2560

รายการกับ
ผู้ถอืห

ุ้น
ท

ี่บ
นั

ท
กึโดยตรงเข้าส่วน

ของผู้ถือห
ุ้น

รวม
รายการกับ

ผู้ถือห
ุ้น

ท
ี่บ

นั
ท

กึโดยตรงเข้าส่วน
ของผู้ถือห

ุ้น

    การจัดสรรส่วน
ท

นุ
ให้

ผู้ถอืห
ุ้น

    ก�าไรส�าหรับปี

    ก�าไรเบด็เสร็จอื่น

ก�าไรขาดท
นุ

เบ
ด็เสร็จส� าห

รับ
ปี

รวม
ก� าไรขาดท

นุ
เบ

ด็เสร็จรวม
ส�าห

รับ
ปี

ยอดคงเห
ลือ ณ

 วัน
ท

ี่ 31 ธัน
วาคม

 2560

    รวม
การจดัสรรส่วน

ท
นุ

ให้
ผู้ถือห

ุ้น

        เงินปันผล

ยอดคงเห
ลือ ณ

 วัน
ท

ี่ 1 ม
กราคม

 2560

สว่นเกิน 

มลูคา่หุ้น

ยงัไมไ่ด้ 

จดัสรร

งบ
แสดงการเป

ลี่ยน
แป

ลงส่วน
ของผู้ถือห

ุ้น

รายงานประจ�าปี 256166



หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี
้

 

หมายเหตุ

28

ทนุเรือนหุ้น 

ที่ออกและ 

ช�าระแล้ว
ทนุส� ารอง 

ตามกฎหมาย

รวมสว่น 

ของผู้ถือหุ้น

 431,999,860 

----

 431,999,860 

--

----

 254,000,000 

--

----

 43,200,000 

--

(475,199,846)

719,665,701 

27,479,759 

747,145,460 

 4,813,857,638 

(475,199,846)

 (475,199,846)

(475,199,846)

719,665,701 

27,479,759 

747,145,460 

 5,543,057,498 

(475,199,846)

 (475,199,846)

 254,000,000 
43,200,000

 4,541,912,024 
 5,271,111,884 

ก� าไรสะสม

(บาท)

ส� าห
รับ

ปี
สิน้

สุดวัน
ท

ี่ 31 ธัน
วาคม

 2561

รายการกับ
ผู้ถอืห

ุ้น
ท

ี่บ
นั

ท
กึโดยตรงเข้าส่วน

ของผู้ถือห
ุ้น

รวม
รายการกับ

ผู้ถือห
ุ้น

ท
ี่บ

นั
ท

กึโดยตรงเข้าส่วน
ของผู้ถือห

ุ้น

    การจัดสรรส่วน
ท

นุ
ให้

ผู้ถอืห
ุ้น

    ก�าไรส�าหรับปี

    ก�าไรเบด็เสร็จอื่น

ก�า ไรขาดท
นุ

เบ
ด็เสร็จส�า ห

รับ
ปี

รวม
ก�า ไรขาดท

นุ
เบ

ด็เสร็จรวม
ส�า ห

รับ
ปี

ยอดคงเห
ลือ ณ

 วัน
ท

ี่ 31 ธัน
วาคม

 2561

    รวม
การจดัสรรส่วน

ท
นุ

ให้
ผู้ถือห

ุ้น

        เงินปันผล

ยอดคงเห
ลือ ณ

 วัน
ท

ี่ 1 ม
กราคม

 2561

สว่นเกิน 

มลูคา่หุ้น

ยงัไมไ่ด้ 

จดัสรร

งบ
แสดงการเป

ลี่ยน
แป

ลงส่วน
ของผู้ถือห

ุ้น

บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 67



หมายเหตุ

26

25

8

9

16

15

7

2561

 719,665,701 783,738,882

172,035,446 190,285,982

 (52,969,067) (62,379,794)

 (596,296) (5,845,808)

 (647,204) 780,343

 49,411 (60,537)

 (20,014,702) (5,378,584)

 1,695,731 (281,040)

 8,960,735 2,122,635

 4,340,174 (812,867)

 (34,087,761) (35,268,441)

817,201,972 1,424,656,970

 (147,523,811) (239,602,624)

669,678,161 1,185,054,346

 (566,053,069) (38,591,794)

 2,145,899 3,295,746

 531,820,590 539,588,742

 2,123,353 2,436,595

 55,648,976 54,085,061

 (5,785,810) (5,785,810)

 6,519,356 3,426,432

 708,904 1,957,098

 (8,009,561) (1,943,136)

 (348,834) (712,735)

1,476,524,020 1,570,372,857

ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรส�าหรับปี

ภาษีเงินได้

ลกูหนีก้ารค้า

ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอเรียกคืน

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน

เจ้าหนีก้ารค้า

เจ้าหนีอ่ื้นแก่บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

เจ้าหนีอ่ื้น

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน

จา่ยประมาณการหนีส้นิส�าหรับผลประโยชน์พนกังาน

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการด�าเนินงาน

ภาษีเงินได้จา่ยออก

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด�าเนินงาน

สนิค้าคงเหลือ

ต้นทนุทางการเงิน

คา่เสื่อมราคา

คา่ตดัจ�าหนา่ย

ประมาณการหนีส้นิส�าหรับผลประโยชน์พนกังาน

รับรู้รายได้รอตดับญัชี

ขาดทนุจากการปรับมลูคา่สนิค้า

ก�าไรจากการจ�าหนา่ยอาคารและอปุกรณ์

ดอกเบีย้รับ

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียงัไมเ่กิดขึน้

ปรบัรายการทีก่ระทบก�าไรเป็นเงินสดรบั	(จ่าย)

การเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนีสิ้นด�าเนินงาน

2560

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

รายงานประจ�าปี 256168



หมายเหตุ

28

5

2561

 9,821,537 2,335,792

 (2,515,854) 2,417,144

 201,906,664 241,783,740

 250,000,000 400,000,000

 (106,000,000) (624,000,000)

 - 370,000,000

 - (370,000,000)

 (475,199,846) (647,849,790)

 (2,188,664) (4,149,139)

 (296,293,302) (349,960,309)

 (694,279) (4,435,690)

 355,171 710,570

(286,810,873) (351,349,637)

(335,904,364) (873,581,785)

46,962,924 (39,877,076)

248,869,588 201,906,664

ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการขายอาคารและอปุกรณ์

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

เงินสดจา่ยเพ่ือช�าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน

เงินสดจา่ยเพ่ือช�าระเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน

เงินปันผลจา่ยให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท

ดอกเบีย้จา่ย

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้อาคารและอปุกรณ์

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

ดอกเบีย้รับ

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

ในระหว่างปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ซือ้อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นจ�านวนเงินรวม 316   

ล้านบาท (2560:	346	ลา้นบาท) และจา่ยช�าระคา่ซือ้อาคารและอปุกรณ์และสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนเป็นเงินสดจ�านวนเงิน 297 ล้านบาท  

(2560:	354	ลา้นบาท)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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ส�าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

1

2

3

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31

สารบญั

ข้อมลูทัว่ไป

เกณฑ์การจดัท�างบการเงิน

นโยบายการบญัชีท่ีส�าคญั

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

ลกูหนีก้ารค้า

สนิค้าคงเหลือ

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้

เจ้าหนีก้ารค้า

เจ้าหนีอ่ื้น

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน

รายได้รอตดับญัชี

ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนกังาน

ทนุเรือนหุ้น

ส�ารอง

สว่นงานด�าเนินงาน

รายได้อ่ืน

ต้นทนุในการจดัจ�าหนา่ย

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ของพนกังาน

คา่ใช้จา่ยตามลกัษณะ

ต้นทนุทางการเงิน

ภาษีเงินได้

ก�าไรตอ่หุ้น

เงินปันผล

เคร่ืองมือทางการเงิน

ภาระผกูพนักบับคุคลหรือกิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั

เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

รายงานประจ�าปี 256170



ส�าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัใิห้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562

1

2

(ก)

ข้อมูลทั่วไป

เกณฑ์การจดัท�างบการเงนิ

เกณฑ์การถอืปฏบัิติ

บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมีส�านกังานใหญ่จดทะเบียนตัง้อยู่ 

เลขท่ี 500 หมู ่1 ซอยศริิคาม ถนนสขุมุวิท 72 ต�าบลส�าโรงเหนือ อ�าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ และโรงงานท่ีจงัหวดัชลบรีุ

ตัง้อยูเ่ลขท่ี 272/5 หมู ่3 ต�าบลบอ่วิน อ�าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ

บริษัทจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2532 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท

มหาชนจ�ากดัเม่ือเดือนพฤษภาคม 2537

บริษัทใหญ่ในระหวา่งปีได้แก่ บริษัท ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส์้ จ�ากดั ซึง่บริษัทดงักลา่วเป็นนิตบิคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ในประเทศ

ญ่ีปุ่ น โดยถือหุ้นบริษัทมีจ�านวนร้อยละ 66.91 ของจ�านวนทนุท่ีช�าระแล้ว

บริษัทด�าเนินธรุกิจหลกัเก่ียวกบั การผลติ และจ�าหนา่ยอลมิูเนียม เชน่ หลอดอลมิูเนียมชนิดน่ิม ภาชนะส�าหรับบรรจแุก๊สและ

ผลติภณัฑ์แอโรโซล ภาชนะอลมิูเนียมชนิดผนงัแข็ง ขวดอลมิูเนียมชนิดผนงัแข็ง ขวดอลมิูเนียมงานประดษิฐ์ทางเทคนิคป๊ัม 

ขึน้รูป เหรียญอลมิูเนียม คอยล์อลมิูเนียม เมด็อลมิูเนียม และแผน่อลมิูเนียม เป็นต้น

งบการเงินนีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ 

บญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตร่อบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2561 การถือปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมน่ัน้ มีผล

ให้เกิดการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีของบริษัทในบางเร่ือง ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระ

ส�าคญัตอ่งบการเงิน

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมข้่างต้น สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินซึง่ยงัไม่มีผลบงัคบัในปัจจบุนัและบริษัทไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการ 

จดัท�างบการเงินก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด�าเนินงานของบริษัท ซึง่คาดว่าจะมีผลกระทบท่ีมี

สาระส�าคญัตอ่งบการเงินของบริษัทเม่ือน�ามาถือปฏิบตัเิป็นครัง้แรก มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วก�าหนดให้ถือ

ปฏิบตักิบังบการเงินส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัตอ่ไปนี ้

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
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(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนีจ้ดัท�าขึน้โดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทกึตามราคาทนุเดมิ ยกเว้นรายการดงัตอ่ไปนี ้

*	มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ให้หลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได้ ทัง้จ�านวนเงินและช่วงเวลาท่ีรับรู้  

โดยรายได้จะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการสง่มอบการควบคมุสนิค้าหรือบริการให้แก่ลกูค้าด้วยมลูคา่ของรายได้ท่ีกิจการ

คาดวา่จะได้รับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลา่นีใ้ห้ข้อก�าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินตลอดจน 

การรับรู้ การวดัมลูคา่ การด้อยคา่และการตดัรายการ รวมถงึหลกัการบญัชีของอนพุนัธ์และการบญัชีปอ้งกนัความเสี่ยง

บริษัทได้ประเมินในเบือ้งต้นถงึผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่งบการเงินจากการถือปฏิบตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ท่ีออกและปรับปรุงใหมนี่ ้ ซึง่คาดวา่ไมมี่ผลกระทบท่ีมีสาระส�าคญัตอ่งบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบตัิ

ขณะนีผู้้บริหารก�าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม 

เคร่ืองมือทางการเงินเป็นครัง้แรกตอ่งบการเงินของบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่�ากับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงนิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32*

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 16*

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 19*

เร่ือง มีผลบงัคับใช้

2563

2563

2562

2563

2563

 

2563

การเปิดเผยข้อมลูส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

เคร่ืองมือทางการเงิน

รายได้จากสญัญาท่ีท�ากบัลกูค้า

การแสดงรายการส�าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

การปอ้งกนัความเสี่ยงของเงินลงทนุสทุธิใน 

   หนว่ยงานตา่งประเทศ

การช�าระหนีส้นิทางการเงินด้วยตราสารทนุ

รายการ

หนีส้นิผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้

เกณฑ์การวัดมูลค่า

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้  

    ซึง่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตขุ้อ 3 (ญ)

(ค) สกุลเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนินงานและน�าเสนองบการเงนิ

งบการเงินนีจ้ดัท�าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานของบริษัท ข้อมลูทางการเงิน

ทัง้หมดมีการปัดเศษในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นพนับาท เว้นแตท่ี่ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน

(ง) การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ

ในการจดัท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและ 

ข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ�านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย์  

หนีส้นิ รายได้ และคา่ใช้จา่ย  ผลท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งจากท่ีประมาณไว้

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

รายงานประจ�าปี 256172



ประมาณการและข้อสมมติท่ีใช้ในการจดัท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างตอ่เน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชี

จะบนัทกึโดยวิธีเปลี่ยนทนัทีเป็นต้นไป

ข้อมลูเก่ียวกบัข้อสมมตแิละความไมแ่นน่อนของการประมาณการท่ีส�าคญัซึง่มีความเสีย่งอยา่งมีนยัส�าคญัท่ีเป็นเหตใุห้ต้องมี

การปรับปรุงมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์และหนีส้นิภายในปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ได้เปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินตอ่ไปนี ้

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทหลายข้อก�าหนดให้มีการวดัมลูคา่ยตุธิรรมทัง้สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการ

เงินและไมใ่ชท่างการเงิน

บริษัทก�าหนดกรอบแนวคิดของการควบคมุเก่ียวกบัการวดัมลูค่ายตุิธรรม กรอบแนวคิดนีร้วมถึงกลุ่มผู้ประเมินมลูค่าซึง่มี

ความรับผิดชอบโดยรวมตอ่การวดัมลูคา่ยตุธิรรมท่ีมีนยัส�าคญั รวมถงึการวดัมลูคา่ยตุิธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงตอ่

ผู้บริหารสงูสดุทางด้านการเงิน

กลุ่มผู้ประเมินมลูค่ามีการทบทวนข้อมลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได้ และปรับปรุงการวดัมลูค่าท่ีมีนัยส�าคญัอย่างสม�่าเสมอ  

หากมีการใช้ข้อมลูจากบคุคลท่ีสามเพ่ือวดัมลูคา่ยตุธิรรม เชน่ ราคาจากนายหน้า หรือการตัง้ราคา กลุม่ผู้ประเมินได้ประเมิน 

หลกัฐานท่ีได้มาจากบคุคลท่ีสามท่ีสนบัสนนุข้อสรุปเก่ียวกบัการวดัมลูคา่รวมถงึการจดัล�าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมวา่เป็นไป

ตามท่ีก�าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม

เม่ือวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ บริษัทได้ใช้ข้อมลูท่ีสามารถสงัเกตได้ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท�าได้มลูคา่ยตุิธรรม

เหลา่นีถ้กูจดัประเภทในแตล่ะล�าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมตามข้อมลูท่ีใช้ในการประเมินมลูคา่ ดงันี ้

หากข้อมลูท่ีน�ามาใช้ในการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิถกูจดัประเภทล�าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมท่ีแตกตา่งกนั 

การวดัมลูคา่ยตุธิรรมโดยรวมจะถกูจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล�าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมของข้อมลูท่ีอยูใ่น

ระดบัต�่าสดุท่ีมีนยัส�าคญัส�าหรับการวดัมลูคา่ยตุธิรรมโดยรวม

หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 10  ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 16  การวดัมลูคา่ของภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังานท่ีก�าหนดไว้

ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

การวดัมูลค่ายติุธรรม

ประเดน็ปัญหาของการวดัมลูคา่ท่ีมีนยัส�าคญัจะถกูรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ข้อมลูระดบั 1 เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งส�าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินอย่าง

เดียวกนั

ข้อมลูระดบั  2   เป็นข้อมลูอ่ืนท่ีสงัเกตได้โดยตรง (เชน่ ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เชน่ ได้มาจากราคา) ส�าหรับสนิทรัพย์

นัน้หรือหนีส้นินัน้นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นข้อมลูระดบั 1

ข้อมลูระดบั 3 เป็นข้อมลูส�าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีไม่ได้มาจากข้อมลูท่ีสามารถสงัเกตได้ (ข้อมลูท่ีไม่สามารถ

สงัเกตได้)

• 

 

• 

 

•

ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัข้อสมมติท่ีใช้ในการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน อยู่ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ข้อท่ี 29

บริษัทรับรู้การโอนระหวา่งล�าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึน้
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงาน โดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกิดรายการ

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึน้จากการแปลงคา่ ให้รับรู้เป็นก�าไรหรือขาดทนุในงวดบญัชีนัน้

สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงคา่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงาน 

โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนันัน้

สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีไม่เป็นตวัเงินซึ่งเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบนัทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม  

แปลงคา่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ี

มีสภาพคลอ่งสงู เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารซึง่จะต้องช�าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นสว่นหนึง่ของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแส

เงินสด

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีห้กัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (ถ้ามี)

สนิค้าคงเหลือวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ แล้วแตร่าคาใดจะต�่ากวา่

การรบัรู้และการวดัมูลค่า

สินทรพัย์ทีเ่ป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุหกัคา่เสื่อมราคาสะสม และขาดทนุจากการด้อยคา่ (ถ้ามี)

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูประเมินโดยการวิเคราะห์ประวตัิการช�าระหนี ้ และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช�าระหนีใ้นอนาคตของ

ลกูค้า  ลกูหนีจ้ะถกูตดัจ�าหนา่ยบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหนีส้ญู

มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด�าเนินธุรกิจปกติหกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีจ�าเป็นโดยประมาณใน

การขาย

ต้นทนุของสนิค้าค�านวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทนุสนิค้าประกอบด้วยต้นทนุท่ีซือ้ ต้นทนุในการดดัแปลงหรือต้นทนุ

อ่ืน เพ่ือให้สนิค้าอยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจบุนั ในกรณีของสนิค้าส�าเร็จรูป และสนิค้าระหวา่งผลติท่ีผลติเอง ต้นทนุสนิค้า

รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยค�านึงถึงระดบัก�าลงัการผลิตตามปกติค�านวณโดยการใช้ต้นทนุ

มาตรฐานซึง่ได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกบัราคาทนุถวัเฉลี่ย

นโยบายการบญัชีท่ีน�าเสนอดงัตอ่ไปนีไ้ด้ถือปฏิบตัิโดยสม�่าเสมอส�าหรับงบการเงินทกุรอบระยะเวลาท่ีรายงาน

รายการบญัชีทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ

3

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

นโยบายการบญัชีที่ส�าคัญ

เงนิตราต่างประเทศ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน

สินค้าคงเหลือ

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์

รายงานประจ�าปี 256174
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ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัต้องบนัทึกแต่ละส่วน

ประกอบท่ีมีนยัส�าคญัแยกตา่งหากจากกนั

ก�าไรหรือขาดทนุจากการจ�าหนา่ยท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ คือผลตา่งระหวา่งสิง่ตอบแทนสทุธิท่ีได้รับจากการจ�าหนา่ยกบั

มลูคา่ตามบญัชีของท่ีดนิ อาคาร และอปุกรณ์ โดยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทนุ

ต้นทนุในการเปลี่ยนแทนสว่นประกอบจะรับรู้เป็นสว่นหนึ่งของมลูค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ถ้ามี

ความเป็นไปได้คอ่นข้างแนท่ี่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดัมลูคา่ต้นทนุของ

รายการนัน้ได้อยา่งนา่เช่ือถือ  ชิน้สว่นท่ีถกูเปลีย่นแทนจะถกูตดัจ�าหนา่ยตามมลูคา่ตามบญัชี  ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในการซอ่มบ�ารุง

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้

คา่เสือ่มราคาค�านวณจากมลูคา่เสือ่มสภาพของรายการอาคาร และอปุกรณ์ ซึง่ประกอบด้วยราคาทนุของสนิทรัพย์หรือต้นทนุ

ในการเปลี่ยนแทนอ่ืน หกัด้วยมลูคา่คงเหลือของสนิทรัพย์

คา่เสือ่มราคาบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยในก�าไรหรือขาดทนุ ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารใช้งานโดยประมาณของสว่น

ประกอบของสนิทรัพย์แตล่ะรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์แสดงได้ดงันี ้

วิธีการคิดคา่เสื่อมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์ และมลูคา่คงเหลือ ถกูทบทวนอยา่งน้อยท่ีสดุทกุสิน้รอบปีบญัชี 

และปรับปรุงตามความเหมาะสม

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนท่ีบริษัทซือ้มาและมีอายกุารใช้งานจ�ากดั วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุหกัคา่ตดัจ�าหน่ายสะสมและผลขาดทนุ

จากการด้อยคา่สะสม (ถ้ามี)

รายจา่ยภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสนิทรัพย์เม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสนิทรัพย์ท่ี

สามารถระบไุด้ท่ีเก่ียวข้องนัน้  คา่ใช้จา่ยอ่ืนรับรู้ในก�าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้

สว่นปรับปรุงท่ีดนิ

อาคารและสว่นปรับปรุง

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์

เคร่ืองใช้ส�านกังาน

ยานพาหนะ

5 - 23 ปี

5 - 40 ปี

2 - 20 ปี

3 - 5 ปี

5 ปี

ตน้ทนุทีเ่กิดข้ึนในภายหลงั

บริษัทไมค่ดิคา่เสื่อมราคาส�าหรับท่ีดนิและสนิทรัพย์ท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง

รายจ่ายภายหลงัการรบัรู้รายการ

ค่าเสือ่มราคา

ราคาทนุรวมถงึต้นทนุทางตรง ท่ีเก่ียวข้องกบัการได้มาของสนิทรัพย์ ต้นทนุของการก่อสร้างสนิทรัพย์ท่ีกิจการก่อสร้างเอง รวม

ถงึต้นทนุของวสัด ุแรงงานทางตรง และต้นทนุทางตรงอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหาสนิทรัพย์เพ่ือให้สนิทรัพย์นัน้อยูใ่นสภาพ

ท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทนุในการรือ้ถอน การขนย้าย การบรูณะสถานท่ีตัง้ของสนิทรัพย์และต้นทนุการ 

กู้ ยืม ส�าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคมุโดยลขิสทิธ์ซอฟแวร์ซึง่ไมส่ามารถท�างานได้โดยปราศจากลขิสทิธ์ซอฟแวร์นัน้ให้ถือวา่ ลขิสทิธ์

ซอฟแวร์ดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของอปุกรณ์

(ฉ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 75
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คา่ตดัจ�าหนา่ยค�านวณจากราคาทนุของสนิทรัพย์หรือจ�านวนอ่ืนท่ีใช้แทนราคาทนุหกัด้วยมลูคา่คงเหลือ

คา่ตดัจ�าหนา่ยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทนุโดยวิธีเส้นตรงซึง่โดยสว่นใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ในอนาคตจากสนิทรัพย์นัน้ตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์จากสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน  โดยเร่ิมตดัจ�าหนา่ยสนิทรัพย์

ไมมี่ตวัตนเม่ือสนิทรัพย์นัน้พร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์ส�าหรับปีปัจจบุนัและปีเปรียบเทียบ

แสดงได้ดงันี ้

วิธีการตดัจ�าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมลูค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทกุสิน้รอบปีบญัชีและ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม

ค่าตดัจ�าหน่าย

การค�านวณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน

การกลบัรายการดอ้ยค่า

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นแสดงในราคาทนุ

คา่ลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์ 10 ปี

ยอดสินทรัพย์ตามบญัชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงานวา่มีข้อบง่ชีเ้ร่ืองการด้อยคา่หรือไม่  ในกรณีท่ีมีข้อ 

บง่ชีจ้ะท�าการประมาณมลูคา่สนิทรัพย์ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้บนัทกึเร่ิมแรกในมลูคา่ยตุธิรรมหกัคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวกบัการเกิดหนีส้นิ ภายหลงัจากการบนัทกึหนีส้นิท่ี

มีภาระดอกเบีย้จะบนัทกึตอ่มาโดยวิธีราคาทนุตดัจ�าหนา่ย  ผลตา่งระหวา่งยอดหนีเ้ร่ิมแรกและยอดหนีเ้ม่ือครบก�าหนดไถ่ถอน

จะบนัทกึในก�าไรหรือขาดทนุตลอดอายกุารกู้ ยืมโดยใช้วิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง

ขาดทนุจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ หรือมลูค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด 

สงูกวา่มลูคา่ท่ีจะได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อยคา่บนัทกึในก�าไรหรือขาดทนุ

มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของสนิทรัพย์ท่ีไมใ่ชส่นิทรัพย์ทางการเงิน  หมายถงึ มลูคา่จากการใช้ของสนิทรัพย์หรือมลูคา่ยตุธิรรม

ของสนิทรัพย์หกัต้นทนุในการขายแล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่  ในการประเมินมลูคา่จากการใช้ของสนิทรัพย์  ประมาณการกระ

แสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนค�านงึภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมลูคา่ท่ีอาจ

ประเมินได้ในตลาดปัจจบุนั ซึง่แปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอ่สนิทรัพย์  ส�าหรับสนิทรัพย์ท่ีไมก่่อให้เกิดกระแสเงินสด

รับโดยอิสระจากสนิทรัพย์อ่ืน จะพิจารณามลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนรวมกบัหนว่ยสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีสนิทรัพย์นัน้

เก่ียวข้องด้วย

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ท่ีไมใ่ชส่นิทรัพย์ทางการเงินท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถกูประเมิน ณ ทกุวนัท่ีท่ีออกรายงาน

วา่มีข้อบง่ชีเ้ร่ืองการด้อยคา่หรือไม ่ ขาดทนุจากการด้อยคา่จะถกูกลบัรายการ หากมีการเปลีย่นแปลงประมาณการท่ีใช้ในการ

ค�านวณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน  ขาดทนุจากการด้อยคา่จะถกูกลบัรายการเพียงเทา่ท่ีมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ไมเ่กิน

กวา่มลูคา่ตามบญัชีภายหลงัหกัคา่เสือ่มราคาหรือคา่ตดัจ�าหนา่ย เสมือนหนึง่ไมเ่คยมีการบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่มาก่อน

(ช)

(ซ)

(ฌ)

การด้อยค่า

หน้ีสินทีมี่ภาระดอกเบีย้

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน

รายงานประจ�าปี 256176
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ภาระผูกพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนกังานในก�าไรหรือขาดทนุในรอบระยะเวลาท่ี

พนกังานได้ท�างานให้กบักิจการ

ภาระผกูพนัของบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้ถกูค�านวณแยกตา่งหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผล

ประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท�างานของพนกังานในงวดปัจจบุนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดงักลา่วได้มีการคิดลด

กระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมลูคา่ปัจจบุนั

การค�านวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้นัน้จดัท�าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับอนญุาตเป็น

ประจ�าทกุปี โดยวิธีคิดลดแตล่ะหน่วยท่ีประมาณการไว้  ผลจากการค�านวณอาจท�าให้บริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึน้ ซึง่การรับรู้

เป็นสนิทรัพย์จะใช้มลูคา่ปัจจบุนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหกัการ

สมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการค�านวณมลูคา่ปัจจบุนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถงึความต้องการเงิน

ทนุขัน้ต�่าส�าหรับโครงการตา่งๆ ของบริษัท

ในการวดัมลูค่าใหม่ของหนีส้ินผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้สทุธิ ก�าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัจะถกูรับรู้รายการในก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที บริษัทก�าหนดดอกเบีย้จ่ายของหนีส้ินผลประโยชน์ท่ีก�าหนด

ไว้สทุธิโดยใช้อตัราคดิลดท่ีใช้วดัมลูคา่ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค�านงึถงึการเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน 

หนีส้นิผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้สทุธิซึง่เป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช�าระผลประโยชน์ ดอกเบีย้จา่ยสทุธิและคา่ 

ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก�าไรหรือขาดทนุ 

เม่ือมีการเปลีย่นแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลีย่นแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

บริการในอดีต หรือ ก�าไรหรือขาดทนุจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก�าไรหรือขาดทนุทนัที บริษัทรับรู้ก�าไรและขาดทนุ

จากการจา่ยช�าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึน้

ภาระผกูพนัของบริษัทท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท�างานของพนกังาน

ในงวดปัจจบุนัและงวดก่อนๆ ซึง่ผลประโยชน์นีไ้ด้คิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมลูคา่ปัจจบุนั การวดัมลูคา่ใหมจ่ะรับรู้ใน

ก�าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนกังานท�างานให้ หนีส้ินรับรู้ด้วยมลูค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช�าระ  

หากบริษัทมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนมุานท่ีจะต้องจา่ยอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานได้ท�างานให้

ในอดีตและภาระผกูพนันีส้ามารถประมาณได้อยา่งสมเหตสุมผล

โครงการสมทบเงิน

โครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน

(ญ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

ประมาณการหนีส้ินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษัทมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนมุานท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั 

อนัเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจ�านวนของภาระผกูพนัได้อย่างน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปได้ 

ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถกูจ่ายไปเพ่ือช�าระภาระผกูพนัดงักล่าว  ประมาณการหนีส้ินพิจารณา

 (ฎ) ประมาณการหน้ีสิน
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รายได้ท่ีรับรู้ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสทุธิจากสว่นลดการค้า และสว่นลดตามปริมาณ

ดอกเบีย้จา่ยและคา่ใช้จา่ยในท�านองเดียวกนับนัทกึในก�าไรหรือขาดทนุในงวดท่ีคา่ใช้จา่ยดงักลา่วเกิดขึน้  ยกเว้นในกรณีท่ีมี

การบนัทกึเป็นต้นทนุสว่นหนึง่ของสนิทรัพย์ อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลติสนิทรัพย์

ดงักลา่วก่อนท่ีจะน�ามาใช้เองหรือเพ่ือขาย 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้ของงวด

ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของ 

ผู้ ถือหุ้นหรือก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ภาษีเงินได้ปัจจบุนัได้แก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช�าระหรือได้รับช�าระ โดยค�านวณจากก�าไรหรือขาดทนุประจ�าปีท่ีต้องเสียภาษี 

โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการ

ในปีก่อนๆ

ในการก�าหนดมลูคา่ของภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี บริษัทต้องค�านงึถงึผลกระทบของสถานการณ์ทาง

ภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมขึน้ และมีดอกเบีย้ท่ีต้องช�าระ บริษัทเช่ือว่าได้ตัง้ภาษีเงินได้ค้าง

จา่ยเพียงพอส�าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจา่ยในอนาคต ซึง่เกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถงึ การตีความทาง 

กฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนีอ้ยูบ่นพืน้ฐานการประมาณการและข้อสมมต ิและอาจจะเก่ียวข้อง

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีบนัทึกโดยค�านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และ 

หนีส้นิและจ�านวนท่ีใช้เพ่ือความมุง่หมายทางภาษี

การวดัมลูคา่ของภาษีเงินได้รอการตดับญัชีต้องสะท้อนถงึผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีบริษัทคาดวา่จะ

ได้รับผลประโยชน์จากสนิทรัพย์หรือจะจา่ยช�าระหนีส้นิตามมลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ีสิน้รอบระยะเวลาท่ีรายงาน

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมลูคา่โดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใช้กบัผลแตกตา่งชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้อตัรา

ภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน

ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืนบนัทกึในก�าไรหรือขาดทนุตามเกณฑ์คงค้าง

(ฏ)

(ฐ)

(ฑ)

รายได้

ต้นทนุทางการเงนิ

ภาษีเงนิได้

รายได้รับรู้ในก�าไรหรือขาดทนุเม่ือได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าท่ีมีนยัส�าคญัไปให้กบัผู้ ซือ้

แล้ว และจะไมรั่บรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคมุหรือบริหารสนิค้าท่ีขายไปแล้วนัน้ หรือมีความไมแ่นน่อนท่ีมีนยัส�าคญั 

ในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านัน้ ไม่อาจวดัมลูค่าของจ�านวนรายได้และต้นทนุท่ีเกิดขึน้ได้อย่าง 

นา่เช่ือถือ หรือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนน่อนท่ีจะต้องรับคืนสนิค้า

การขายสินคา้

ดอกเบีย้รบัและรายไดอื้น่

จากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจบุนัก่อนค�านงึถึงภาษีเงินได้ เพ่ือให้สะท้อน

จ�านวนท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจบุนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอ่หนีส้นิ

รายงานประจ�าปี 256178
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สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหกักลบได้เม่ือกิจการมีสทิธิตามกฎหมายท่ี

จะน�าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้นีป้ระเมินโดยหนว่ย

งานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส�าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีตา่งกนั ส�าหรับหน่วยภาษีตา่งกนันัน้กิจการมี

ความตัง้ใจจะจ่ายช�าระหนีส้ินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิหรือตัง้ใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่าย

ช�าระหนีส้นิในเวลาเดียวกนั

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทกึตอ่เม่ือมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่วา่ก�าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�านวน

เพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชัว่คราวดงักลา่ว ก�าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลบัรายการ 

ผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้ ก�าไรเพ่ือเสยีภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีพิจารณา

จากแผนธรุกิจแล้วอาจมีจ�านวนไมเ่พียงพอท่ีจะบนัทกึสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ทัง้จ�านวน สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะ

ถกูทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเทา่ท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง

บริษัทแสดงก�าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานส�าหรับหุ้นสามญั  ก�าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยการหารก�าไรหรือขาดทนุของผู้ ถือหุ้น

สามญัของบริษัท ด้วยจ�านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน�า้หนกัท่ีออกจ�าหนา่ยระหวา่งปีปรับปรุงด้วยจ�านวนหุ้นสามญัท่ีซือ้คืน

ผลการด�าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท (ผู้ มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ 

ด�าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึน้จากสว่นงานด�าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รับการปันสว่นอย่างสมเหต ุ

สมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการรายได้อ่ืน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเงินกู้ ยืมและภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

กบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต  ข้อมลูใหม่ๆอาจจะท�าให้บริษัทเปลี่ยนการตดัสินใจโดยขึน้อยู่กบัความเพียง

พอของภาษีเงินได้ค้างจา่ยท่ีมีอยู ่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจา่ยจะกระทบตอ่คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ในงวดท่ีเกิดการ

เปลี่ยนแปลง

(ฒ)

(ณ)

ก�าไรต่อหุ้น

รายงานทางการเงนิจ�าแนกตามส่วนงาน

เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการจดัท�างบการเงิน บคุคลหรือกิจการเป็นบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัท หากบริษัทมีอ�านาจ

ควบคมุหรือควบคมุร่วมกนัทัง้ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคญัต่อบคุคลหรือกิจการในการตดัสินใจ

ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษัทอยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนัหรืออิทธิพลอยา่งมีนยัส�าคญัเดียวกนั

กบับคุคลหรือกิจการนัน้ การเก่ียวข้องกนันีอ้าจเป็นรายบคุคลหรือเป็นกิจการ

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงันี ้

4 บุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน

ช่ือกจิการ

บริษัท ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส์้ จ�ากดั

ผู้บริหารส�าคญั

ลักษณะความสัมพนัธ์

เ ป็นบริษัทใหญ่ ถือหุ้ น ร้อยละ 66.91 ในบริษัท 

บุคคลท่ีมีอ�านาจและความรับผิดชอบการวางแผน  

สัง่การและควบคมุกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทาง 

ตรงหรือทางอ้อม ทัง้นี  ้ รวมถึงกรรมการของบริษัท  

(ไมว่า่จะท�าหน้าท่ีในระดบับริหารหรือไม)่

ประเทศที่จดัตัง้

ญ่ีปุ่ น

บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 79
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นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการแตล่ะประเภทอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้

รายการท่ีส�าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัส�าหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปได้ดงันี ้

รายการ

ขายสนิค้า

ซือ้วตัถดุบิและอะไหล่

ซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์

คา่ธรรมเนียมสทิธิ

คา่นายหน้า

คา่ตอบแทนผู้บริหารส�าคญั

ดอกเบีย้จา่ย

นโยบายการก�าหนดราคา

ราคาตลาดหรือราคาตามบนัทกึข้อตกลง โดยบริษัทก�าหนดโครงสร้างราคาขาย

สินค้าระหว่างบริษัทกบับริษัทใหญ่ โดยค�านึงถึงต้นทนุสินค้าท่ีเกิดขึน้จริงบวก

ด้วยอตัราก�าไรขัน้ต้น รวมทัง้ยงัพิจารณาถงึขนาดของสนิค้าท่ีจ�าหนา่ย ปริมาณท่ี

จ�าหนา่ย ประเทศท่ีจ�าหนา่ยและคา่ขนสง่

ราคาตลาด

ราคาตลาด

ตามอตัราร้อยละของยอดขายท่ีก�าหนดในสญัญา

ตามอตัราร้อยละของยอดขายท่ีก�าหนดในสญัญา

ตามได้รับอนมุตัโิดยกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้น

อตัราร้อยละ 1.25 - 1.79 ตอ่ปี ในปี 2561 และอตัราร้อยละ 1.25 - 1.40 ตอ่ปี  

ในปี 2560

บริษัทใหญ่

ผู้บริหารส�าคัญ

รายได้จากการขายสนิค้า

คา่ตอบแทนผู้บริหารส�าคญั

คา่นายหน้า

ซือ้วตัถดุบิและอะไหล่

   ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

   รวม

ซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์

ดอกเบีย้จา่ย 

คา่ธรรมเนียมสทิธิ

คา่ใช้จา่ยอ่ืน

2561

(พนับาท)

2560

58,534 63,740

1,240 1,159

57,294 62,581

458 864

2,610 2,148

19,860 16,238

2,132 3,238

33 1,527

14,007 13,011

1,345,290 1,178,224

รายงานประจ�าปี 256180



หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ยอดคงเหลือกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงันี ้

ลูกหน้ีการค้า - กจิการทีเ่ก่ียวข้องกัน

เจ้าหน้ีการค้า - กจิการทีเ่ก่ียวข้องกัน

บริษัทใหญ่

บริษัทใหญ่

บริษัท ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส์้ จ�ากดั

บริษัท ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส์้ จ�ากดั

2561

(พนับาท)

2560

2561

79,609 60,801

33 1,590

(พนับาท)

2560

เจ้าหน้ีอ่ืนและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกจิการทีเ่ก่ียวข้องกัน

25612561

(พนับาท)(ร้อยละ)

อตัราดอกเบีย้

บริษัทใหญ่

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน

บริษัท ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส์้ จ�ากดั

25602560

200,0001.30 - 1.79 56,0001.35 - 1.40

บริษัทใหญ่

เจ้าหน้ีอ่ืน

บริษัท ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส์้ จ�ากดั - 72

บริษัทใหญ่

ค่าธรรมเนียมสิทธิค้างจ่าย

บริษัท ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส์้ จ�ากดั 6,059 4,315

บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 81



หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

2561

(พนับาท)

2560

บริษัทใหญ่

ค่านายหน้าค้างจ่าย

บริษัท ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส์้ จ�ากดั 755 531

บริษัทใหญ่

ดอกเบีย้ค้างจ่าย

บริษัท ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส์้ จ�ากดั 423 466

ค่าบ�าเหน็จผู้บริหารและผลตอบแทนอ่ืนค้างจ่าย

ผู้บริหารส�าคญั

รวม

4,754

211,991

4,953

66,337

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัส�าหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงันี ้

บริษัทมีสญัญาเงินกู้ ยืมระยะสัน้กบับริษัทใหญ่ เป็นจ�านวนเงินรวม 200 ล้านบาท (2560: 56 ล้านบาท) โดยมีอตัราดอกเบีย้

ตัง้แตร้่อยละ 1.30 ถงึร้อยละ 1.79 ตอ่ปี (2560: ร้อยละ 1.35 ถงึร้อยละ 1.40 ตอ่ปี) และมีก�าหนดช�าระคืนระหวา่งเดือน

มีนาคมถงึเดือนพฤษภาคม 2562

บริษัทใหญ่

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม

เพ่ิมขึน้

ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561

(พนับาท)

2560

56,000 280,000

250,000 400,000

(106,000) (624,000)

200,000 56,000

รายงานประจ�าปี 256182
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สัญญาส�าคัญทีท่�ากับกจิการทีเ่ก่ียวข้องกัน

สัญญาสิทธิทางเทคนิค

บันทกึข้อตกลงส�าคัญกับกจิการทีเ่ก่ียวข้องกัน

บริษัทได้ท�าสญัญาสทิธิทางเทคนิคกบับริษัท ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส์้ จ�ากดั ซึง่เป็นบริษัทใหญ่ ภายใต้เง่ือนไขของสญัญา

ดงักลา่วบริษัทใหญ่ตกลงท่ีจะให้ความชว่ยเหลอืทางเทคนิครวมถงึข้อมลูทางเทคนิคและความรู้ความช�านาญ อปุกรณ์ส�าหรับ

การผลติ และให้สทิธิในการขายสนิค้า ในการนีบ้ริษัทมีภาระผกูพนัท่ีจะต้องจา่ยคา่ธรรมเนียมสทิธิและคา่นายหน้าในอตัรา

ร้อยละของยอดขายตามท่ีระบใุนสญัญา สญัญามีระยะเวลา 10 ปี และสามารถตอ่อายโุดยอตัโนมตัปีิตอ่ปี เว้นแตคู่ส่ญัญา

ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะท�าการยกเลกิสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 6 เดือน

เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 บริษัทท�าบนัทกึข้อตกลงการสง่มอบเหรียญอลมิูเนียมกบับริษัท ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส์้ จ�ากดั 

โดยก�าหนดสง่มอบเหรียญอลมิูเนียม ปริมาณโดยประมาณ 6,000 เมตริกตนั เพ่ือส�าหรับการผลติหลอดอลมิูเนียมชนิดน่ิม 

ภาชนะส�าหรับบรรจแุก๊สและผลติภณัฑ์แอโรโซล โดยมีระยะเวลาตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2561 ถงึเดือนมีนาคม 2562

ภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือวัตถุดบิและอะไหล่

บริษัทใหญ่

บริษัท ทาเคะอจิุเพรส อินดสัตรีส์้ จ�ากดั

2561

(พนับาท)

2560

2,254 2,688

5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

เงินสดในมือ

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

รวม

2561

(พนับาท)

2560

33,677 49,615

214,999 152,233

248,870 201,907

194 59

บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 83
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6 ลูกหนีก้ารค้า

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

กิจการอ่ืน ๆ

สว่นท่ีหมนุเวียน

รวม

รวม

2561

(พนับาท)

2560

79,609 60,8014

999,485 972,427

1,079,094 1,033,228

1,079,094 1,033,228

1,079,094 1,033,228

หมายเหตุ

การวิเคราะห์อายขุองลกูหนีก้ารค้า มีดงันี ้

กจิการที่เก่ียวข้องกัน

ยงัไมค่รบก�าหนดช�าระ

2561

(พนับาท)

2560

79,609 60,801

79,609 60,801

โดยทัว่ไประยะเวลาการให้สนิเช่ือแก่ลกูค้าของบริษัท มีระยะเวลาตัง้แต ่7 วนั ถงึ 90 วนั

กจิการอ่ืน ๆ

รวม

ยงัไมค่รบก�าหนดช�าระ

   น้อยกวา่ 3 เดือน

   3 - 6 เดือน

เกินวนัครบก�าหนดช�าระ:

816,810 803,203

182,328 169,060

999,485 972,427

1,079,094 1,033,228

347 164

รายงานประจ�าปี 256184



หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

7 สินค้าคงเหลือ

สนิค้าส�าเร็จรูป

สนิค้าระหวา่งผลติ

วตัถดุบิ

อะไหล่

สนิค้าระหวา่งทาง

ต้นทนุของสนิค้าคงเหลือท่ีบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยและได้รวมในบญัชีต้นทนุขาย

-   ต้นทนุขาย

-   ปรับลดมลูคา่เป็นมลูคา่สทุธิท่ีคาดวา่จะได้รับ

รวม

หกั คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลง

สุทธิ

รวม

2561

(พนับาท)

2560

278,060 184,185

157,797 191,175

927,806 438,223

228,863 194,299

220,479 239,070

1,813,005 1,246,952

5,304,569 4,956,287

(3,873) (3,164)

709 1,958

1,809,132 1,243,788

5,305,278 4,958,245

บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 85



8
ท

ี่ดนิ
 อาคารและอุป

กรณ์

(พนับาท)

สนิทรัพย์

ระหวา่ง

ก่อสร้าง
รวม

ยานพาหนะ
อะไหล่

เครื่องจกัร

และอปุกรณ์

เครื่องใช้

ส�านกังาน

ที่ดนิและ

สว่นปรับปรุง

ที่ดนิ

อาคารและ

สว่นปรับปรุง

272,028
1,654,254

6,665,190
20,973

33,199
88,614

67,057
8,801,315

6,424
1,418

43,115
2,107

2,102
47,750

211,992
314,908

272,028
1,682,668

6,829,451
20,587

34,800
88,846

168,578
9,096,958

273,446
1,706,576

7,122,159
19,248

31,190
95,569

114,040
9,362,228

2,398
36,236

785
6,863

33,477
262,158

341,917

- -

26,526

(510)

167,356
-

-
(33,245)

(160,637)
-

-
17,484

290,073
-

-
(41,027)

(266,530)
-

-
-

(40,480)
-

(49,638)

-
(39,331)

-
-

ณ
 วนัที่ 1 มกราคม 2560

ราคาท
นุ

เพิ่มขึน้

เพิ่มขึน้

โอน

โอน

จ�าหนา่ย

จ�าหนา่ย

ณ
 วัน

ท
ี่ 31 ธัน

วาคม
 2560

ณ
 วัน

ท
ี่ 31 ธัน

วาคม
 2561

และ 1 ม
กราคม

 2561

(1,171)
(5,262)

(46,274)

(3,446)
(5,712)

-

ห
ม

ายเห
ตุป

ระกอบ
งบ

การเงนิ

รายงานประจ�าปี 256186



(พนับาท)

สนิทรัพย์

ระหวา่ง

ก่อสร้าง
รวม

ยานพาหนะ
อะไหล่

เครื่องจกัร

และอปุกรณ์

เครื่องใช้

ส�านกังาน

ที่ดนิและ

สว่นปรับปรุง

ที่ดนิ

อาคารและ

สว่นปรับปรุง

18,518
726,931

4,052,695
16,428

21,476
              -

              -
4,836,048

5,776
55,984

463,209
1,743

5,109
              -

              -
531,821

              -
             -

(38,668)
(3,446)

(5,712)
              -

              -
(47,826)

24,247
781,419

4,485,452
17,031

21,607
              -

              -
5,329,756

253,510
927,323

2,612,495
4,545

11,723
88,614

67,057
3,965,267

247,781
901,249

2,343,999
3,556

13,193
88,846

168,578
3,767,202

243,423
869,173

2,212,166
3,920

10,186
95,569

114,040
3,548,477

30,023
837,403

4,909,993
15,328

21,004
              -

              -
5,813,751

5,729
54,998

471,696
1,773

5,393
              -

              -
539,589

              -
(510)

(38,939)
(1,170)

(5,262)
              -

              -
(45,881)

ณ
 วนัที่ 1 มกราคม 2560

ณ
 วัน

ท
ี่ 1 ม

กราคม
 2560

ณ
 วัน

ท
ี่ 31 ธัน

วาคม
 2560

ณ
 วัน

ท
ี่ 31 ธัน

วาคม
 2561

ค่าเสื่อม
ราคา

มู
ลค่าสุท

ธิท
างบั

ญ
ชี

คา่เสื่อมราคาส� าหรับปี

จ�าหนา่ย

จ�าหนา่ย

ณ
 วัน

ท
ี่ 31 ธัน

วาคม
 2561

ณ
 วัน

ท
ี่ 31 ธัน

วาคม
 2560

และ 1 ม
กราคม

 2561

และ 1 ม
กราคม

 2561

คา่เสื่อมราคาส�าหรับปี

ห
ม

ายเห
ตุป

ระกอบ
งบ

การเงนิ

บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 87



9 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

ราคาตามบญัชีก่อนหกัคา่เสือ่มราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ์ท่ีได้หกัคา่เสือ่มราคาเตม็จ�านวนแล้ว แตย่งัคงใช้งานจนถงึ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ�านวน 2,338 ล้านบาท (2560:	1,717	ลา้นบาท)

ราคาทนุ

ค่าตัดจ�าหน่าย

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

เพ่ิมขึน้

คา่ตดัจ�าหนา่ยส�าหรับปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 1 มกราคม 2561

เพ่ิมขึน้

คา่ตดัจ�าหนา่ยส�าหรับปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(พนับาท)

คา่ลขิสทิธ์ิ

ซอฟท์แวร์

25,038

15,609

9,429

4,435

2,436

11,428

29,473

18,045

863

2,123

30,336

20,168

10,168

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
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10 ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี

สนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงันี ้

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรวมท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งปีมีดงันี ้

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี

สุทธิ

2561

(พนับาท)

2560

(55,735) (55,482)

38,784 42,576

94,519 98,058

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

หน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

รวม

สุทธิ

สนิค้าคงเหลือ (ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้)

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (ความแตกต่างของ

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

   ค่าเสือ่มราคา)

รายได้รอการตดับญัชี

รวม

ก�าไรขาดทนุ

เบด็เสร็จอ่ืน

(พนับาท)

บนัทกึเป็น(รายจา่ย) / รายได้ใน

(หมายเหต	ุ26)

ณ วันที่

31 ธันวาคม 

2561

ณ วันที่

1 มกราคม  

2561

 

ก�าไรหรือ 

ขาดทนุ

-

-

-

(6,870)

(6,870)

-

(6,870)

632

(55,482)

(55,482)

42,576

95,019

2,407

98,058

143

(253)

(253)

3,078

4,346

(1,158)

3,331

775

(55,735)

(55,735)

38,784

92,495

1,249

94,519
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11 หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้

ส่วนทีห่มุนเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร - สว่นท่ีไมมี่หลกัประกนั

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

   - สว่นท่ีไมมี่หลกัประกนั

เงนิเบกิเกนิบญัชีธนาคาร

รวมหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ระยะสัน้

2561หมายเหตุ

4

(พนับาท)

2560

161 2,677

200,000 56,000

161 2,677

200,161 58,677

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

หน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

รวม

สุทธิ

สนิค้าคงเหลือ (ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้)

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ (ความแตกต่างของ

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

   ค่าเสือ่มราคา)

รายได้รอการตดับญัชี

รวม

ก�าไรขาดทนุ

เบด็เสร็จอ่ืน

(พนับาท)

บนัทกึเป็น(รายจา่ย) / รายได้ใน

(หมายเหต	ุ26)

ณ วันที่

31 ธันวาคม 

2560

ณ วันที่

1 มกราคม  

2560

 

ก�าไรหรือ 

ขาดทนุ

-

-

-

(1,807)

(1,807)

-

(1,807)

241

(56,115)

(56,115)

41,164

93,474

3,564

97,279

391

633

633

3,219

3,352

(1,157)

2,586

632

(55,482)

(55,482)

42,576

95,019

2,407

98,058
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12

13

เจ้าหนีก้ารค้า

เจ้าหนีอ่ื้น

ภายในหนึง่ปี

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

เจ้าหนีค้า่วสัดสุิน้เปลืองโรงงานและอะไหล่

คา่ใช้จา่ยในการด�าเนินงานค้างจา่ย

เจ้าหนีค้า่ก่อสร้างและเคร่ืองจกัร

อ่ืน ๆ

รวม

กิจการอ่ืน ๆ

สว่นท่ีหมนุเวียน

รวม

รวม

รวม

2561

(พนับาท)

2560

2561

2561

หมายเหตุ

4

(พนับาท)

(พนับาท)

2560

2560

200,000 56,000

33 1,590

44,355 25,933

41,029 34,989

31,285 16,202

32,039 43,848

148,708 120,972

246,190 265,222

246,223 266,812

246,223 266,812

246,223 266,812

200,000 56,000

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ แสดงตามระยะเวลาครบก�าหนดการจา่ยช�าระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ได้ดงันี ้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินสินเช่ือซึ่งยงัมิได้เบิกใช้จากสถาบนัการเงินเป็นจ�านวนรวม 2,048 ล้านบาท  

(2560:	2,446	ลา้นบาท)
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14

16

15

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน

ประมาณการหนีส้ินไม่หมุนเวียนส�าหรับผลประโยชน์พนักงาน

รายได้รอตดับญัชี

รายได้รอตดับญัชีได้แก่ เงินชดเชยจ�านวนเงินประมาณ 57.8 ล้านบาทท่ีบริษัทได้รับจากลกูค้ารายใหญ่แหง่หนึง่ เพ่ือเป็นเงิน

ชว่ยเหลืออยา่งไมมี่เง่ือนไขส�าหรับต้นทนุการลงทนุในสายการผลติใหม ่ ท่ีบริษัทต้องรับผิดชอบในการจดัการเพ่ือให้สามารถ

รองรับค�าสัง่ซือ้สินค้าท่ีจะเพ่ิมขึน้ในอนาคตจากลกูค้ารายนีแ้ละเพ่ือให้ตรงกบัความต้องการในการผลิตสินค้าของลกูค้า  

เงินชดเชยนีไ้ด้แสดงเป็น “รายได้รอตดับญัชี” ภายใต้หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน และจะบนัทกึเป็นราย

ได้ในก�าไรหรือขาดทนุโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์เป็นระยะเวลา 10 ปีนบัจากวนั

ท่ีสายการผลติพร้อมใช้งานตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2553 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รายได้รอตดับญัชีดงักลา่วมียอดคง

เหลือจ�านวน 6.2 ล้านบาท (2560:	12	ลา้นบาท) และในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทรับรู้รายได้ในก�าไร

หรือขาดทนุจ�านวน 5.8 ล้านบาท (2560:	5.8	ลา้นบาท)

ภาษีเงินได้ หกั ณ ท่ีจา่ยค้างจา่ย

งบแสดงฐานะการเงนิ

รวม

ประมาณการหนีส้ินไม่หมุนเวียนส�าหรับ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

เงินสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า

เงินประกนัสงัคมค้างจา่ย

รวม

2561

2561

(พนับาท)

(พนับาท)

2560

2560

12,149 12,427

374,434 388,426

34,630 38,303

84,017 79,140

409,064 426,729

493,081 505,869

15,158 10,642

2,166 2,064

29,473 25,133
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บริษัทจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้ตามข้อก�าหนดของพระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผล

ประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสทิธิและอายงุาน

โครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ได้แก่ ความเสี่ยงของ

ชว่งชีวิต ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทนุ)

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัตอ่ไปนี ้

งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม

   ท่ีรับรู้ในระหวา่งปี

มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัท่ีไมไ่ด้จดัให้มีกองทนุ

รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

เงินสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชีพ

ก�าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

รับรู้ในก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

2561

(พนับาท)

2560

2561

(พนับาท)

2560

39,984 37,807

7,048 7,566

8,617 8,712

55,649 54,085

(34,350) (9,038)

409,064 426,729
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การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์

ก�าไรและขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนเกิดขึน้จาก

ข้อสมมตใินการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมตุหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน�า้หนกั)

ณ วนัท่ี 1 มกราคม

ข้อสมมตด้ิานประชากรศาสตร์

อตัราคดิลด

ข้อสมมตทิางการเงิน

การเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนเฉลี่ยในอนาคต 

การปรับปรุงจากประสบการณ์

รวม

ก�าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ก�าไรจากผลประโยชน์จา่ย

ต้นทนุบริการปัจจบุนั

ผลประโยชน์จา่ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ดอกเบีย้จากภาระผกูพนั

รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

อ่ืน ๆ

รับรู้ในก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

2561

(พนับาท)

2560

2561

(พนับาท)

2560

2561

(ร้อยละ)

2560

426,729 425,962

(1,395) (2,430)

2.60 2.19

(30,548) (6,155)

3.50 - 5.40 4.00 - 5.90

(2,407) (453)

(34,350) (9,038)

(34,350) (9,038)

(1,054) (2,156)

39,173 39,040

(30,348) (35,567)

409,064 426,729

8,914 8,488
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อตัราคดิลด  (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

การเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนในอนาคต  (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

อตัรามรณะในอนาคต (เปลี่ยนแปลง 1 ปี)

อตัราหมนุเวียนของพนกังาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

เพ่ิมขึน้

(พนับาท)

ลดลง

(25,273)

         25,914

364

(10,390)

         28,276

(23,619)

            (362)

         7,883

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อตัราคดิลด  (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

การเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนในอนาคต  (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

อตัรามรณะในอนาคต (เปลี่ยนแปลง 1 ปี)

อตัราหมนุเวียนของพนกังาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

เพ่ิมขึน้

(พนับาท)

ลดลง

(28,228)

        28,623

430

(12,677)

        31,780

(25,946)

(429)

        10,090

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้อย่าง 

สมเหตสุมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์เป็น

จ�านวนเงินดงัตอ่ไปนี ้

แม้ว่าการวิเคราะห์นีไ้ม่ได้ค�านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว  

แตไ่ด้แสดงประมาณการความออ่นไหวของข้อสมมติตา่งๆ

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญตัิแห่งชาติได้พิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงานให้นายจ้าง

ต้องจา่ยคา่ชดเชยให้ลกูจ้างท่ีถกูเลกิจ้างเพ่ิมเตมิ หากลกูจ้างท�างานตดิตอ่กนัครบ 20 ปีขึน้ไป ลกูจ้างมีสทิธิได้รับคา่ชดเชย

ไม่น้อยกวา่คา่จ้างอตัราสดุท้าย 400 วนั บริษัทจะแก้ไขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานในงวดท่ีร่างปรับปรุง 

ดงักลา่วถือเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานเุบกษา จากการแก้ไขโครงการดงักลา่วจะท�าให้บริษัทรับรู้ประมาณการ

หนีส้นิส�าหรับผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายใุนงวดท่ีมีการแก้ไขและรับรู้ต้นทนุบริการในอดีตในงบการเงิน เพ่ิมขึน้โดยประมาณ

จ�านวน 22 ล้านบาท
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ทนุจดทะเบยีน

ทนุทีอ่อกและช�าระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม

-  หุ้นสามญั

-  หุ้นสามญั

-  หุ้นสามัญ

-  หุ้นสามัญ

(พนัหุน้	/	พนับาท)

43,200

43,200

43,200

43,200

43,200

43,200

43,200

43,200

432,000

432,000

432,000

432,000

432,000

432,000

432,000

432,000

17 ทนุเรือนหุ้น

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น

ส�ารองตามกฎหมาย

ตามบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุ้นสงูกวา่มลูคา่

หุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน�าคา่หุ้นสว่นเกินนีต้ัง้เป็นทนุส�ารอง (“สว่นเกินมลูคา่หุ้น”) สว่นเกินมลูคา่หุ้นนีจ้ะน�าไปจ่าย

เป็นเงินปันผลไมไ่ด้

ตามบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจดัสรรทนุส�ารอง (“ส�ารองตามกฎหมาย”) 

อยา่งน้อยร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธิประจ�าปีหลงัจากหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ส�ารองดงักลา่วมีจ�านวนไมน้่อยกวา่

ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เงินส�ารองนีจ้ะน�าไปจา่ยเป็นเงินปันผลไมไ่ด้

จ�านวนหุ้น

2560

จ�านวนเงินจ�านวนหุ้น

2561

จ�านวนเงิน

มลูคา่หุ้น

ตอ่หุ้น

(บาท)

10

10

10

10

18 ส�ารอง
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บริษัทมี 2 สว่นงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดข้างลา่ง ซึง่เป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส�าคญัของบริษัท หน่วยงานธรุกิจท่ีส�าคญันี ้

ผลติสนิค้าและให้บริการท่ีแตกตา่งกนั และมีการบริหารจดัการแยกตา่งหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยทุธ์ทางการตลาด

ท่ีแตกต่างกนั ผู้ มีอ�านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการด�าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจ 

ท่ีส�าคญัอยา่งน้อยทกุไตรมาส การด�าเนินงานของแตล่ะสว่นงานท่ีรายงานของบริษัทโดยสรุปมีดงันี ้

สว่นงาน 1  กระป๋องและหลอดอลมิูเนียม

สว่นงาน 2  เหรียญอลมิูเนียม

ข้อมูลผลการด�าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี ้ ผลการด�าเนินงานวัดโดยใช้ก�าไรก่อน 

ภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งน�าเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้ มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ 

ด�าเนินงานของบริษัท  ผู้บริหารเช่ือวา่การใช้ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ในการวดัผลการด�าเนินงานนัน้เป็นข้อมลูท่ีเหมาะสมในการ 

ประเมินผลการด�าเนินงานของสว่นงานและสอดคล้องกบักิจการอ่ืนท่ีด�าเนินธรุกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั

19 ส่วนงานด�าเนินงาน
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รายได้จากการขาย

ลกูหนีก้ารค้า

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ�าหนา่ย

สนิค้าคงเหลือ

รายจา่ยฝ่ายทนุ

ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์

เจ้าหนีก้ารค้า

สนิทรัพย์อ่ืน ๆ ท่ีไมไ่ด้ปันสว่น

หนีส้นิท่ีไมไ่ด้ปันสว่น

รายได้ท่ีปันสว่นไมไ่ด้

คา่ใช้จา่ยท่ีปันสว่นไมไ่ด้

ต้นทนุทางการเงิน

ก�าไรก่อนภาษีเงนิได้

รวมสินทรัพย์

รวมหนีส้ิน

สินทรัพย์ส่วนงาน

หนีส้ินส่วนงาน

รายการอ่ืนที่มีสาระส�าคัญ

(พนับาท)

ผลการด�าเนินงานส่วนงาน

2561

รวม

25602561

ส่วนงาน 2

25602561

3,524,231 3,473,604

664,909 655,703

381,119 383,629

377,260 358,914

255,899 215,558

2,736,892 2,864,899

115,532 124,617

716,653 813,771

2,780,225 2,624,972

414,185 377,525

152,825 158,396

1,431,872 884,874

59,873 130,794

811,585 902,303

130,691 142,195

282,525 326,561

6,304,456 6,098,576

1,079,094 1,033,228

533,944 542,025

1,809,132 1,243,788

315,772 346,352

3,548,477 3,767,202

246,223 266,812

343,786 300,687

991,209 806,981

213,622 182,366

(318,953) (345,377)

(2,146) (3,296)

891,701 974,025

6,780,489 6,344,905

1,237,432 1,073,793

999,178 1,140,332

ส่วนงาน 1

2560

ข้อมูลเก่ียวกับส่วนงานทีร่ายงาน
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ข้อมูลทางภมูศิาสตร์

ลูกค้ารายใหญ่ 

ในการน�าเสนอข้อมลูทางภมิูศาสตร์ รายได้แยกตามท่ีตัง้ทางภมิูศาสตร์ของลกูค้า สนิทรัพย์แยกตามสถานท่ีตัง้ทางภมิูศาสตร์

ของสนิทรัพย์

รายได้จากลกูค้ารายหนึ่งจากส่วนงานท่ี 1 และ 2 ของบริษัทเป็นเงินประมาณ 470 ล้านบาท (2560: 508 ล้านบาท)  

จากรายได้รวมของบริษัท

เอเชียแปซฟิิก

ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่ืน ๆ

รวม

ประเทศไทย

2561

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

25602561

รายได้

2560

             -              -

             -              -

             -              -

3,597,741 3,821,567

3,880,162 3,360,558

449,596 573,708

345,641 320,580

6,304,456 6,098,576

3,597,741 3,821,5671,629,057 1,843,730

(พนับาท)

20 รายได้อ่ืน

รายได้จากการขายเศษซาก

อ่ืน ๆ

รวม

2561

(พนับาท)

2560

169,339 157,008

28,522 25,358

197,861 182,366
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21

22

23

ต้นทนุในการจดัจ�าหน่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน

คา่ใช้จา่ยยานพาหนะ

คา่ตอบแทนกรรมการ

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ�าหนา่ย

ต้นทนุบ�าเหน็จบ�านาญ - โครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้

คา่ขนสง่

คา่ซอ่มแซมและบ�ารุงรักษา

โครงการสมทบเงินท่ีก�าหนดไว้

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน

คา่แรงและเงินเดือน

อ่ืน ๆ

อ่ืน ๆ

อ่ืน ๆ

รวม

รวม

รวม

2561

(พนับาท)

2560

2561

(พนับาท)

2560

2561

(พนับาท)

2560

37,545 36,670

2,955 2,665

5,696 5,837

7,741 8,249

47,032 45,372

83,731 75,529

4,315 3,881

8,617 8,713

128,090 133,861

672,106 666,183

37,530 31,614

17,046 20,080

42,746 44,086

158,806 143,813

160,147 168,736

776,197 770,191
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24 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

โครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้

โครงการสมทบเงินทีก่�าหนดไว้

รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 16

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์คา่ใช้จา่ยตามหน้าท่ี คา่ใช้จา่ยตามลกัษณะได้เปิดเผยตามข้อก�าหนดในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัตา่ง ๆ ดงันี ้

บริษัทได้จดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชีพส�าหรับพนกังานของบริษัทบนพืน้ฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิก

ของกองทนุ โดยบริษัทจ่ายสมทบให้เม่ือเป็นสมาชิกของกองทนุเงินสะสมครบ 5 ปี บริษัทสมทบในอตัรา ร้อยละ 50 ของ 

เงินท่ีหกั และหลงัจากนัน้สมทบอีกปีละร้อยละ 10 ของเงินกองทนุ บริษัทเป็นผู้บริหารกองทนุส�ารองเลีย้งชีพข้างต้น

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ�าหนา่ย

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ�าหนา่ย

วตัถดุบิและวสัดสุิน้เปลืองใช้ไป

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน

คา่ขนสง่

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน

การเปลี่ยนแปลงในสนิค้าส�าเร็จรูปและงานระหวา่งท�า

รวมอยู่ในต้นทนุขาย

รวมอยู่ในต้นทนุในการจัดจ�าหน่าย

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

คา่สาธารณปูโภค

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ�าหนา่ย

2561

(พนับาท)

2560

524,691 532,469

37,545 36,670

7,741 8,249

3,474,492 3,219,813

610,562 599,660

83,731 75,529

128,090 133,861

(60,497) (119,322)

359,891 328,907

1,512 1,307
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25

26

ต้นทนุทางการเงนิ

ภาษีเงนิได้

ภาษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก�าไรหรือขาดทนุ

ภาษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

   กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

ส�าหรับปีปัจจบุนั

การเปลี่ยนแปลงของผลตา่งชัว่คราว

(ก�าไร) ขาดทนุจากการ

รวม

   ประมาณตามหลกั

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั

รวม

   สถาบนัการเงิน

ดอกเบีย้จ่าย

ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

รวม

2561

2561

รายได้ 

(คา่ใช้จา่ย) 

ภาษีเงินได้

 

สทุธิจาก 

ภาษีเงินได้

 

ก่อน

ภาษีเงินได้

หมายเหตุ

หมายเหตุ

4

10

(พนับาท)

(พนับาท)

2561

(พนับาท)

2560

2560

2560

 

สทุธิจาก

ภาษีเงินได้

 

ก่อน

ภาษีเงินได้

รายได้ 

(คา่ใช้จา่ย) 

ภาษีเงินได้

2,132 3,238

175,113 193,505

(3,078) (3,219)

34,350 9,038

34,350 9,038

(6,870) (1,807)

(6,870) (1,807)

27,480 7,231

27,480 7,231

172,035 190,286

14 58

2,146 3,296
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27 ก�าไรต่อหุ้นขัน้

การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีทีแ่ท้จริง

ก�าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานส�าหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีท่ีเป็นสว่นของ 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทและจ�านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ�าหนา่ยแล้วระหวา่งปี โดยแสดงการค�านวณดงันี ้

จ�านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้

ก�าไรที่เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญของบริษัท

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว

ก�าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน  (บาท)

คา่ใช้จา่ยต้องห้ามทางภาษี

รวม

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

รายได้ท่ีไมต้่องเสียภาษี

อ่ืน ๆ

อตัราภาษี

2561

(ร้อยละ)

(พนับาท/พนัหุน้)

อตัราภาษี

(ร้อยละ)

25602561

2560

(พนับาท)(พนับาท)

20

20

20

719,666 783,739

43,200 43,200

16.66 18.14

20

891,701 974,025

178,340 194,805

(6,670) (4,948)

307 (214)

58 643

172,035 190,286

28 เงนิปันผล

ในการประชมุสามญัประจ�าปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการจดัสรรเงินก�าไรเป็น

เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 11 บาท เป็นจ�านวนเงินทัง้สิน้ 475 ล้านบาท เงินปันผลดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือน

พฤษภาคม 2561

ในการประชมุสามญัประจ�าปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการจดัสรรเงินก�าไรเป็น

เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 15 บาท เป็นจ�านวนเงินทัง้สิน้ 648 ล้านบาท เงินปันผลดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือน

พฤษภาคม 2560
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29 เคร่ืองมือทางการเงนิ

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงนิ

การบริหารจัดการทนุ

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้

บริษัทมีความเสีย่งจากการด�าเนินธรุกิจตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ

และจากการไมป่ฏิบตัติามข้อก�าหนดตามสญัญาของคูส่ญัญา บริษัทไมมี่การถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสาร

อนพุนัธ์เพ่ือการเก็งก�าไรหรือการค้า

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดบัเงินทนุให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุ เจ้าหนีแ้ละตลาด

และก่อให้เกิดการพฒันาของธรุกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก�ากบัดแูลผลตอบแทนจากการลงทนุ ซึง่บริษัทพิจารณา

จากสดัสว่นของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�าเนินงานตอ่สว่นของเจ้าของรวม อีกทัง้ยงัก�ากบัดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้

แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั

ความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ หมายถงึความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ในตลาด 

ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การด�าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท

จากอตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 0.22 ตอ่ 1 ในปี 2561 และ 0.20 ตอ่ 1 ในปี 2560 แสดงวา่บริษัทมีการ

กู้ ยืมเงินในอตัราท่ีต�่า จงึมีผลกระทบตอ่อตัราดอกเบีย้เพียงเลก็น้อย ซึง่ไมเ่ป็นสาระส�าคญั และใช้นโยบายการกู้ ยืมสว่นใหญ่

เป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่เป็นผู้ เสนออตัราดอกเบีย้ท่ีดีท่ีสดุ

รายงานประจ�าปี 2561104
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อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงของหนีส้นิทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบก�าหนดช�าระหรือก�าหนด

อตัราใหมมี่ดงันี ้

ความเส่ียงจากเงนิตราต่างประเทศ

บริษัทมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึง่เกิดจากการซือ้สินค้าและการขายสินค้าท่ีเป็นเงินตราต่าง

ประเทศ เพ่ือปอ้งกนัความเสี่ยงของสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ บริษัทมีนโยบายปอ้งกนัความ

เสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ โดยเม่ือมีการรับเงินตราตา่งประเทศจากการรับช�าระเงินจากลกูค้าและเงิน 

ดงักล่าวจะน�าเข้าฝากในบญัชีสกุลเงินหลกั เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐ เงินเยนญ่ีปุ่ น เป็นต้น ซึ่งได้เปิดบญัชีไว้กบัธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศไทย วตัถปุระสงค์ในการน�าเงินเข้าฝากไมใ่ชเ่พ่ือรับดอกเบีย้เน่ืองจากดอกเบีย้จะต�า่มาก แตมี่วตัถปุระสงค์ 

เพ่ือน�ามาช�าระคา่วตัถดุบิและอะไหล ่และคา่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ซึง่น�าเข้ามาจากตา่งประเทศ และในขณะเดียวกนัสามารถ

ประหยดัคา่ใช้จา่ยในการซือ้เงินตราตา่งประเทศ

หมุนเวียน

หมุนเวียน

รวม

รวม

   เงินกู้ ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

   เงินกู้ ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั

ปี 2561

ปี 2560

อตัราดอกเบีย้

ท่ีแท้จริง

(ร้อยละต่อปี)

หมายเหตุ

4

4

1.30 - 1.79

1.35 - 1.40

(พนับาท)

รวมภายใน 1 ปี

200,000

56,000

200,000

56,000

200,000

56,000

200,000

56,000
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษัทมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสนิทรัพย์และหนีส้นิ

ทางการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ มีดงันี ้

เงนิเหรียญสหรัฐอเมริกา

เงนิเยนญ่ีปุ่น

เงนิดอลล่าร์ออสเตรเลีย

อ่ืนๆ (เงนิดอลล่าร์ฮ่องกง, เงนิยูโร, เงนิฟรังก์สวสิ

ยอดบญัชีในงบแสดงฐานะการเงนิที่มีความเส่ียง

   และเงนิปอนด์สเตอร์ลิง)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

ลกูหนีก้ารค้า

ลกูหนีก้ารค้า

ลกูหนีก้ารค้า

เจ้าหนีก้ารค้า

เจ้าหนีก้ารค้า

เจ้าหนีก้ารค้า

2561

(พนับาท)

2560

81,426 83,426

162 188

511,094 485,728

79,609 60,801

53,229 39,656

(114,262) (123,888)

(5,008) (12,662)

- (1,102)

478,258 445,266

74,763 48,327

53,229 38,554

ลกูหนีก้ารค้า

เจ้าหนีก้ารค้า

1,971 7,465

(8,451) (16,018)

(6,480) (8,553)

599,770 523,594

รายงานประจ�าปี 2561106
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ความเส่ียงด้านสินเช่ือ

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง

มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงนิ

ความเสี่ยงทางด้านสินเช่ือ คือ ความเสี่ยงท่ีลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหนีแ้ก่บริษัทตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้  

เม่ือครบก�าหนด

ฝ่ายบริหารได้ก�าหนดนโยบายทางด้านสนิเช่ือเพ่ือควบคมุความเสีย่งทางด้านสนิเช่ือดงักลา่วอยา่งสม�า่เสมอ โดยการวิเคราะห์

ฐานะทางการเงินของลกูค้าทกุรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหนึง่ๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบวา่มีความเสี่ยงจากสินเช่ือท่ีเป็น

สาระส�าคญั ความเสี่ยงสงูสดุทางด้านสินเช่ือแสดงไว้ในราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ทางการเงินแตล่ะรายการในงบแสดง

ฐานะการเงิน

บริษัทมีการควบคมุความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียง

พอตอ่การด�าเนินงานของบริษัทและเพ่ือท�าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง

เน่ืองจากสนิทรัพย์ทางการเงินและหนีส้นิทางการเงินสว่นใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ และอตัราดอกเบีย้เป็นไปตามอตัรา

ตลาด ฝ่ายบริหารเช่ือวา่มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินและหนีส้นิทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จะไมแ่ตกตา่ง

อยา่งเป็นสาระส�าคญักบัมลูคา่ตามบญัชี

30 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกจิการที่ไม่เก่ียวข้องกัน

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทนุ

สญัญาท่ียงัไมไ่ด้รับรู้

โรงงาน เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์

2561

(พนับาท)

2560

99,650 120,994

ภาระผูกพันอ่ืนๆ

ค�าสัง่ซือ้ท่ีผู้ขายสนิค้าตกลงแล้ว

ภายในหนึง่ปี

เลตเตอร์ออฟเครดติ

หลงัจากหนึง่ปีแตไ่มเ่กินห้าปี

หนงัสือค�า้ประกนัจากธนาคาร

รวม

1,919,634 2,753,036

- 16,354

1,096,933 1,324,990

31,799 25,799

3,048,366 4,120,179

3,016,567 4,078,026
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31 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ค�าสัง่ซ้ือทีผู่ข้ายสินคา้ตกลงแลว้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีค�าสัง่ซือ้ท่ีผู้ ขายสินค้าตกลงแล้วเพ่ือซือ้อลมิูเนียมในปริมาณ 49,500 เมตริกตนั  

(2560:	55,400	เมตริกตนั) โดยมีราคาตามท่ีก�าหนดในค�าสัง่ซือ้ (2560:	มีราคาตามทีก่�าหนดไวใ้นค�าสัง่ซ้ือ) โดยก�าหนดระยะ

เวลาสง่มอบตัง้แตปี่ 2562 ถงึปี 2563 (2560:	ตัง้แต่ปี	2561	ถึงปี	2562)

ในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้เสนอต่อ

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิการจดัสรรเงินก�าไรเป็นเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 10 บาท เป็นจ�านวนเงินทัง้สิน้ 432 ล้านบาท  

ทัง้นีก้ารจดัสรรเงินปันผลดงักลา่วจะต้องได้รับการอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท

รายงานประจ�าปี 2561108
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ยอดผลิต,จดัส่ง และจ�าหน่าย

การผลิต 

หลอดและกระป๋องอลูมเินียม

เหรียญอลูมเินียม

2561 2560 2559 2558 2557

ปริมาณ(ล้านชิน้)

ปริมาณ (เมตริกตนั) 

มูลค่า (ล้านบาท)

ผลผลติ

ผลผลติ

ขายในประเทศ

ขายทัง้สิน้

ขายตา่งประเทศ

766.99766.15

38,877.4041,036.80

315.02294.76

6,098.586,304.46

4,431.464.774.40

795.96

37,669.00

319.29

6,051.75

4,371.58

786.45

35,183.00

317.89

5,769.87

4,062.46

781.51

33,907.40

310.28

5,625.47

4,010.10

จดัสง่ทัง้สิน้

ขายตา่งประเทศ

ขายในประเทศ

763.32767.63

448.30472.87

1,667.121,530.06

786.03

466.74

1,680.17

784.68

466.79

1,707.41

776.68

466.40

1,615.37
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สรุปข้อมูลสถติทิางการเงนิและการด�าเนินงาน เปรียบเทยีบ 5 ปี

ส�าหรับปี 2557 - 2561 มีดงันี ้

2561

(ล้านบาท)

ผลการประกอบการ

ฐานะการเงิน ณ. สิน้ปี

2560 2559 2558 2557

รายได้รวม

รายได้จากการขาย

รายได้อ่ืน

ต้นทนุขาย

ก�าไรขัน้ต้น

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร

ต้นทนุทางการเงิน

ก�าไรก่อนหกัภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบคุคล

ก�าไรสทุธิ

ก�าไรสทุธิตอ่หุ้น(บาท)

อตัราก�าไรตอ่รายได้รวม

อตัราการจา่ยเงินปันผล

สนิทรัพย์รวม

หนีส้นิรวม

เงินทนุหมนุเวียนสทุธิ

อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ

อตัราสว่นตอบแทนสว่นของผู้ ถือหุ้น

อตัราสว่นตอบแทนสว่นของทรัพย์สนิ

สว่นของผู้ ถือหุ้น

มลูคา่หุ้นตามบญัชี(บาท)

6,220.59

6,051.75

162.48

4,564.01

1,487.74

311.75

11.66

1,333.17

263.36

1,069.81

24.76

17.20%

60.57%

6,280.94 

6,098.58 

182.37 

4,958.24 

1,140.33 

312.55 

3.30 

974.02 

190.29 

783.74 

18.14 

12.48% 

60.63%

6,518.08

6,304.46

197.86

5,305.28

999.18

318.95

2.15

891.70

172.04

719.67

16.66

11.04%

60.03%

6,478.76

1,350.77

1,595.63 

2.84:1

0.26:1

20.86%

16.5%

5,127.99

118.70

6,344.91 

1,073.79 

1,934.18 

4.28:1 

0.20:1 

14.87% 

12.4% 

5,271.11 

122.02

6,780.49

1,237.43

2.413.90

4.14:1

0.22:1

12.98%

10.6%

5,543.06

128.31

6,007.94

5,769.87

182.37

4,711.24

1,058.63

302.94

25.50

968.26

193.20

775.07

17.94

12.90%

55.74%

6,584.55

2,081.67

753.70

1.47:1

0.46:1

17.21%

11.8%

4,502.88

104.23

5,820.02

5,625.47

189.27

4,566.78

1,058.69

311.14

26.27

915.83

165.11

750.73

17.38

12.90%

57.54%

6,849.20

2,680.98

240.95

1.11:1

0.64:1

18%

11%

4,168.22

96.49
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

 การแสดงความรับผิดชอบของบริษัทฯตอ่สงัคมเป็นสิง่ท่ีค�านงึและเป็นหว่งอยูเ่สมอ โดยยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ทัง้

การปรับปรุงคณุภาพชีวิตของพนกังาน อนัจะสง่ผลดีตอ่สวสัดภิาพโดยรวมของครอบครัวพนกังานรวมถงึการมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนท้อง

ถ่ินและสงัคมในวงกว้าง ครอบคลมุทัง้การพิทกัษ์สิง่แวดล้อม ดงัมีเนือ้หาตอ่ไปนี ้

 ในการด�าเนินการและการจดัท�ารายงานนี ้ บริษัทได้ถือปฏิบตัิตามนโยบายของบริษัทเป็นหลกั โดยบริษัทมุ่งเน้นในความรับผิดชอบ

ของบริษัทท่ีมีตอ่สงัคม โดยยดึมัน่ตามนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมเป็นหลกั ซึง่ในการจดัท�ารายงาน บริษัทไมไ่ด้มีการท�ารายงานพฒันา

เพ่ือความยัง่ยืนแยกตา่งหากจากรายงานฉบบันี ้จงึขอสรุปรายละเอียดหลกัของการด�าเนินการท่ีบริษัทได้มุง่เน้นในปี 2560 ดงัตอ่ไปนี ้

 บริษัทได้ให้ความส�าคญักบัการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมเป็นอยา่งมาก โดยในปี 2561 ท่ีผา่นบริษัทได้ด�าเนินการตามมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม โดยมุง่เน้นสิง่แวดล้อมในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

 บริษัทได้วางนโยบายทางด้านคณุภาพโดยก�าหนดแนวทางให้เป็นผู้น�าในด้านการผลติภาชนะบรรจภุณัฑ์อลมิูเนียมในภาคพืน้เอเชีย

แปซฟิิค โดยมุง่เน้นท่ี:

 นอกจากนัน้แล้ว บริษัทให้ความส�าคญัในเร่ืองสิ่งแวดล้อมกบัพนกังานใหม่ของบริษัทเสมอ โดยก่อนเร่ิมปฏิบตัิงาน พนกังานใหม ่

ทกุคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมในหวัข้อสิ่งแวดล้อมเพ่ือ (1) ทราบถึงลกัษณะของผลกระทบของสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (2) ทราบถึงวิธีการการ

ก�าจดัของเสีย ท�าอย่างไร (3) ทราบถึงข้อปฏิบตัิของพนกังานเพ่ือการก�าจดัของเสียได้อย่างถกูวิธี และ (4) ทราบถึงการควบคมุและการลด 

ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม การอนรัุกษ์และการลดใช้ทรัพยากร

 ในสว่นของการด�าเนินการและผลการด�าเนินงานเก่ียวกบัการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถดรูายละเอียดได้ในรายงาน

ข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1)

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

5.

• 

 

• 

•

บริษัท ฯ ถือวา่ความรับผิดชอบของบริษัท ฯ ตอ่สงัคมเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบตัขิองพนกังานทกุคน

บริษัท ฯ จะสง่เสริมและสนบัสนนุในการด�าเนินการให้เกิดความรับผิดชอบของบริษัทตอ่สงัคม ในเร่ืองการพิทกัษ์สิง่แวดล้อม 

เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของพนกังานและชมุชนท้องถ่ินรวมทัง้อยูใ่นสงัคมได้อยา่งปกตสิขุ

บริษัท ฯ จะด�าเนินการสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีกิจกรรมของพนกังานร่วมกบัชมุชนท้องถ่ิน รวมถงึการประชาสมัพนัธ์

ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัจะต้องกระท�าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด�าเนินการให้เกิดความรับผิดขอบของบริษัทฯ ต่อสงัคม

ในเร่ืองของการพิทกัษ์สิง่แวดล้อม และการมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนท้องถ่ิน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นแรงจงูใจให้พนกังานปฏิบตัติาม

พนกังานต้องมีจิตส�านกึถงึความรับผิดขอบของบริษัทฯ ตอ่สงัคม ในเร่ืองการพิทกัษ์สิง่แวดล้อม และการมีสว่นร่วมในการพฒันา

ชมุชนท้องถ่ิน

ผลติบรรจภุณัฑ์คณุภาพสงูสดุ พฒันาการผลติอยา่งตอ่เน่ือง สง่มอบตอ่เวลา และสอดคล้องตามข้อก�าหนดความปลอดภยัของ

บรรจภุณัฑ์ท่ีตกลงร่วมกบัลกูค้า

อบรมพฒันาบคุลากรให้เข้าใจนโยบายคณุภาพและเพ่ิมประสทิธิภาพในการท�างาน

พฒันาการสื่อสารและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ผู้ ร่วมงานทัง้ภายในภายนอก

 1. คณุภาพอากาศ 

 2. คณุภาพน�า้

 3. ระดบัเสียง

 4. คณุภาพดนิ

 5.  อาชีวอนามยัและความปลอดภยั

 6. มวลชนสมัพนัธ์

 7. การจดัการก�าจดัของเสียอตุสาหกรรม

1.  การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม

2.  การควบคุมคุณภาพ

รายงานประจ�าปี 2561112



 บริษัทได้วางนโยบายวา่ด้วยความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างานดงันี ้

 ในปี 2543 บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO9002 และตอ่มาคือ ISO9001:2008 จนถงึในปี 2560 บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO9001:2015 

ซึง่เป็นมาตรฐานท่ีก�าหนดระบบบริหารคณุภาพเวอร์ชัน่ลา่สดุ โดยมุง่สร้างความพงึพอใจตอ่ลกูค้าอยา่งเป็นระบบ และยงัได้รับมาตรฐาน ISO 

22000:2005 และ ISO/TS 22002-4:2013 เพ่ือรองรับมาตรฐานความปลอดภยัทางด้านอาหาร ส�าหรับการผลติสนิค้าให้กบัลกูค้าของบริษัท

 ในเร่ืองของความปลอดภยันัน้ บริษัทเน้นย�า้ตอ่พนกังานเสมอเพ่ือให้ตระหนกัถงึผลอนัเกิดจากความไมป่ลอดภยัในการท�างาน โดย

บริษัทได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการปลอดภยัจ�านวน 2 คณะคือคณะกรรมการความปลอดภยัส�าโรงและคณะกรรมการความปลอดภยัศรีราชา 

โดยแตล่ะคณะกรรมการจะมีวาระการด�ารงต�าแหนง่คราวละ 2 ปี เพ่ือท�าหน้าท่ีในการดแูล ตรวจสอบ วางแนวทาง เสนอแนะและด�าเนินการใด

ท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัในการท�างาน 

 นอกจากนัน้บริษัทยงัได้จดักิจกรรมเพ่ือรณรงค์ความปลอดภยัให้กบัพนกังานบริษัทตลอดปี 2560 ทัง้โรงงานส�าโรงและโรงงานศรีราชา 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการสร้างจิตส�านกึท่ีดีให้กบัพนกังานในการเดนิทางกลบัภมิูล�าเนาในชว่งเทศกาลปีใหมแ่ละเทศกาลสงกานต์ ซึง่ได้รับผลตอบ

รับท่ีดีจากพนกังานมาโดยตลอด และในปี 2561 มีอบุตัเิหตเุกิดขึน้ทัง้สิน้ 15 ครัง้กบัพนกังาน 15 คน และต้องหยดุพกังานทัง้สิน้ 69 วนั

 นอกเหนือจากมาตรฐานท่ีบริษัทได้รับมาข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้รับประกาศนียบตัร หนงัสอืรับรอง โลห์ประกาศเกียรตคิณุอีกมากมาย

เพ่ือเป็นเคร่ืองหมายการันตีถงึคณุภาพสนิค้าเป็นท่ียอมรับในกลุม่ลกูค้าของบริษัทท่ีมีมากถงึกวา่ 300 รายทัว่โลก

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

8.

บริษัทฯ ถือวา่ความปลอดภยัในการท�างานเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบอนัดบัแรกในการปฏิบตังิานของพนกังานทกุคน

บริษัทฯจะด�าเนินการสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการปรับปรุงสภาพการท�างานและสภาพสิง่แวดล้อมให้อยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั

บริษัทฯจะด�าเนินการส่งเสริมและสนบัสนนุให้มีกิจกรรมความปลอดภยัต่าง ๆ ท่ีสามารถกระตุ้นจิตส�านึกของพนกังานใน

เร่ืองความปลอดภยัในการท�างานและสิง่แวดล้อมท่ีดี เชน่ การจดัอบรม การประชาสมัพนัธ์ การจดันิทรรศการ การแขง่ขนัใน 

รูปแบบตา่ง ๆ 

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระท�าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด�าเนินการให้เกิดความปอลดภัยในการท�างานและ 

สิง่แวดล้อมท่ีดี ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการจงูใจให้พนกังานปฏิบตัติาม

พนกังานทกุคนต้องมีจิตส�านกึถงึความปอลดภยั ทัง้ของตนเองและเพ่ือนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สนิของบริษัทฯ ตลอดเวลาท่ี

ปฏิบตังิาน

การดแูลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพืน้ท่ีปฏิบตังิาน ถือเป็นหน้าท่ีของพนกังานทกุคน

พนกังานทกุคนต้องให้ความร่วมมือ ตอ่การด�าเนินงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภยัในการท�างานและสิง่แวดล้อมท่ีดี

พนกังานทกุคนมีสทิธิเสนอความคดิเหน็เร่ืองการปรับปรุงสภาพและวิธีการท�างานให้ปลอดภยัและถือปฏิบตัด้ิานความปลอดภยั

ในการท�างานตอ่ไป

3.  มาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

บริษัท อลคูอน จ�ากดั (มหาชน) 113



คอร�รัปชั่น (Corruption) หมายถึงการติดสินบนไม�ว�าจะอยู�ในรูปแบบใด ๆ  โดยการเสนอให�สัญญา มอบให� ให�คํามั่น เร�ยกร�อง
หร�อรบั ซึง่เง�น ทรพัย�สิน หร�อประโยชน�อ่ืนใดซึง่ไม�เหมาะสมกับเจ�าหน�าท่ีของรฐั หน�วยงานของรฐั หน�วยงานของเอกชน หร�อผู�มี
หน�าท่ีไม�ว�าจะโดยทางตรงหร�อทางอ�อม เพ�่อให�บุคคลดงักล�าวกระทําหร�อละเว�นการปฏบัิติหน�าท่ี อันเป�นการให� ได�มาหร�อรกัษา
ไว�ซึ่งธุรกิจ หร�อแนะนําธุรกิจให�กับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท�องถิ�น หร�อจาร�ตทาง
การค�า ให�กระทําได�

ห�ามกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานของอลูคอนดําเนินการรับ ยอมรับ การคอร�รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหร�อทางอ�อม
โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน�วยงานท่ีเกี่ยวข�อง และให�มีการสอบทานการปฏิบิตตามนโยบายต�อต�าน
คอร�รัปชั่นน้ีอย�างสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข�อกําหนดในการดําเนินการเพ�่อให�สอดคล�องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข�อบบังคับ และข�อกําหนดของกฎหมาย

(Anti-corruption Policy)

เพ�่อให�มั่นใจว�าอลูคอนมีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข�อกําหนดในการดําเนิน
การที่เหมาะสม เพ�่อป�องกันคอร�รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของอลูคอน และเพ�่อให�การตัดสินใจและ
การดําเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด�านการทุจร�ตคอร�รัปชั่นได�รับการพ�จารณาและปฏิบัติอย�าง

ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 330 ได�มีการประกาศนโยบายต�อต�านคอร�รัปชั่นเมื่อวันที่ 13 พฤศจ�กายน 2557
และบร�ษัทได�ประกาศเจตนารมณ�แนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านคอร�รัปชั่น บร�ษัทกําลังดําเนินการเพ�่อขอรับ
ใบรับรองจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

คํานิยามตามนโยบายต�อต�านคอร�รัปชั่น

นโยบายต�อต�านคอร�รัปชั่น

รอบคอบ อลูคอนได�จัดทํา “นโยบายต�อต�านคอร�รัปชั่น” เป�นลายลักษณ�อักษรข�้น เพ�่อเป�นแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสู�องค�กรแห�งความยั่นยืน

อลูคอน ดําเนินธุรกิจด�วยคุณธรรมเป�นพ�้นฐาน 
โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต�อสังคม

และผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มตามหลักจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจเพ�่อประโยชน�สูงสุดให�กับผู�ถือหุ�น 

และสอดคล�องกลับแนวทางจรรยาบรรณทางธุรกิจ

กิจกรรมเพ�่อประโยชน�ต�อสังคมและสิ�งแวดล�อม

ในป� 2561 บร�ษัทได�มีโครงการหร�อกิจกรรมเพ�่อสังคม (CSR) 
ภายใต�โครงการ
จํานวน 67 โครงการ มีผู�เข�าร�วมกิจกรรมจํานวน 6,820 คน 
ใช�งบประมาณทั้งสิ�น 1,222,749 บาทโดยมีโครงการดังต�อไปนี้ 

(CSR After Process)

กิจกรรม กิจกรรม
•

•

•
•

ออกเย่ียมชุมชนรอบข�างท้ังชุมชนสําโรงเหนือ และชุมชน
ศร�ราชา รวม 24 ครั้ง และสนับสนุนการประชุมของชุมชน 
ส�งเสร�มอาชีพชุมชน โดยให�นําสินค�าเข�ามาจําหน�ายภายใน
บร�ษัทจํานวน 31 ครั้ง
ส�งเสร�มอาชีพให�คนพ�การเพ�่อการเล้ียงชีพ 
จัดงานเทศกาลสงกานต�เพ�่อส�งเสร�มวัฒนธรรมไทยภายใน
องค�กร

•

•
•

•

สนับสนุนโครงการปลูกต�นไม� ให�กับเทศบาลนครเจ�าพระยา
สุรศักดิ์
ร�วมกิจกรรมปลูกต�นไม�กับชุมชนบ�อว�น จ.ชลบุร� 
บร�ษัทได�รับรางวัล EIA Monitoring Award ประจําป� 2561 
ระดับดีเด�น 
จัดทําบอร�ดประชาสัมพันธ�ข�อมูลสิ�งแวดล�อมให�กับชุมชน
ต�าง ๆ จํานวน 5 จ�ด

ทางด�านชุมชน ทางด�านสิ�งแวดล�อม

จัดกิจกรรมวันเด็กให�กับโรงเร�ยนมนตเสร�, โรงเร�ยนบ�านบ�อว�น 
และสถานีตํารวจสําโรงเหนือ 
มอบทุนการศึกษาให�บุตรของพนักงานอลูคอน จํานวน 307 ทุน
สนับสนุนอ�ปกรณ�กีฬาให�โรงเร�ยนสวนกุหลาบว�ทยาลัย จ.ชลบุร� 
และอ�ปกรณ�การศึกษาให�โรงเร�ยนบ�านบ�อว�น จ.ชลบุร�
บร�จาคเคร�่องคอมพ�วเตอร�ให�สมาคมคนพ�การทางการเคลื่อนไหวสากล 
บร�จาคอลูมิเนียมจํานวน 1 ตันให�เทศบาลตําบลสําโรงเหนือเพ�่อเป�น
ทุนการศึกษาสําหรับเยาวชนในพ�้นที่
ต�อนรับนักศึกษาจาก Fukui University of Technology, Japan 
ในการศึกษาดูงานภายในโรงงานอลูคอน

•

•
•

•
•

•

กิจกรรมทางด�านการศึกษา

กิจกรรม
สนับสนุนโครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ในพ�้นที่ชุมชนเทศบาลนคร
เจ�าพระยาสุรศักดิ์
บร�จาคโลหิต ให�กับสภากาชาดไทย จากผู�บร�จาค 72 คน

•

•

ทางด�านสาธารณสุข

“สร�างรั้ว (ชุมชน) มีสุขอยู�ร�วมโรงงาน”
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