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รายงานประจำำาป้ 2563

รายงานข้องกรรมูการผู้จำดัำการ

นาย์ทะคะอะกิำ ทาเคะอจิ้่ 

กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั

 ถืงึแม�วา่รัาย์ได้�จ่ะลด้ลงรั�อย์ละ 10.1 แต่บ่รัษัิีทสิามารัถืทำากำำาไรัสิท้ธิิได้�เพิ�มขึ �นรั �อย์ละ 25.7 โด้ย์ม้เหต่ผู้้ลหลกัำ 4 ข�อท้�ท ำาให�กำำาไรัสิท้ธิิ

เพิ�มขึ �นเมื�อเท้ย์บกำบัป้ีท้�แล�วด้งัน้ �

รัาคาเหรัย้์ญอลมิ้เน้ย์มลด้ลงรั�อย์ละ 5 จ่ากำ 1,792 ด้อลลารัส์ิหรัฐั เป็ีน 1,702 ด้อลลา่รัส์ิหรัฐั อ�างอิงจ่ากำรัาคาต่ลาด้ซืื้ �อขาย์โลหะ 

(LME) ซื้ึ�งเท้ย์บกำบัรัาคาเหรัย้์ญอลมิ้เน้ย์มท้�เกิำด้ขึ �นจ่รังิถืก้ำลงถืงึรั �อย์ละ 15 จ่ากำกิำโลกำรัมัละ 64 บาท เหลือ กิำโลกำรัมัละ 55 บาท

กำารัออ่นต่วัของคา่เงินบาทสิง่ผู้ลให�กำารัสิง่ออกำของเรัาได้�เงินเพิ�มมากำขึ �น นอกำจ่ากำนั�นบรัษัิีทย์งัได้�กำำาไรัจ่ากำอตั่รัาแลกำเปีล้�ย์นเงิน

ต่รัาต่า่งปีรัะเทศ 30.5 ล�านบาท เมื�อเท้ย์บกำบัป้ีท้�แล�วท้�บรัษัิีทขาด้ทน้ไปี 29.6 ล�านบาท

กำารัสิญ้เสิ้ย์รัาย์ได้�จ่ากำโรังงานสิำาโรังลด้ลง

พนกัำงานพฒันาปีรัะสิทิธิิภาพกำารัผู้ลติ่และลด้อตั่รัาของเสิย้์ ด้�วย์ความรัว่มมือกำนัของพนกัำงานในด้�านต่า่งๆเป็ีนสิว่นหนึ�งท้�ท ำาให�

บรัษัิีทได้�กำำาไรัเพิ�มมากำขึ �น

 บรัษัิีทม้ภาคภมิ้ใจ่เป็ีนอย์า่งมากำท้�ได้�เป็ีนผู้้�ผู้ลติ่หลอด้บ้บอลมิ้เน้ย์มรัาย์แรักำของปีรัะเทศไทย์ ต่ั�งแต่เ่ดื้อนมกำรัาคม ป้ี 2505 อย์า่งไรั

ก็ำต่ามบรัษัิีทได้�ย์ต้่หิน�าปีรัะวตั่ศิาสิต่รั ์59 ป้ีของกำารัผู้ลติ่หลอด้ท้�โรังงงานสิำาโรังเมื�อปีลาย์เดื้อนเมษีาย์น 2563 ซื้ึ�งเรัว็ขึ �นครัึ�งป้ีนบัจ่ากำแผู้นกำารั

ควบรัวมฐานกำารัผู้ลติ่ท้�ม้อย์้เ่ด้มิ นอกำจ่ากำนั�นเนื�องด้�วย์ย์อด้ขาย์ท้�ลด้ลงบรัษัิีทจ่งึเสินอโครังกำารัรัว่มใจ่จ่ากำซื้ึ�งม้พนกัำงานเข�ารัว่มโครังกำารั 103 

คน ทำาให�จ่ ำานวนพนกัำงานลด้ลง 144 คน จ่ากำ 1,399 คน เหลือ 1,255 คน คิด้เป็ีนรั�อย์ละ 10.3 สิง่ผู้ลให�ย์อด้รัาย์ได้�ต่อ่หวัของพนกัำงานเพิ�ม

ขึ �นเลก็ำน�อย์

 ในป้ี 2563 จ่ำานวนเงินลงทน้ของบรัษัิีทจ่ะย์งัคงไมเ่ปีล้�ย์นแปีลง ถืงึแม�วา่ปีรัะเทศไทย์จ่ะได้�รับัวคัซ้ื้นโควิด้-19 อย์า่งทั�วถืงึก็ำต่าม แต่่

บรัษัิีทเชืื่�อวา่ย์อด้ขาย์จ่ะย์งัคงซื้บเซื้าและไมส่ิามารัถืปีรับัต่วัด้้ขึ �นได้�อย์า่งรัวด้เรัว็นกัำ เนื�องจ่ากำย์งัคงม้ปัีจ่จ่ยั์ภาย์นอกำเชื่น่ รัาคาแทง่อลมิ้เน้ย์ม

และรัาคาเชืื่ �อเพลงิท้�ปีรับัต่วัสิง้ขึ �น  และคา่ใชื่�จ่า่ย์ในกำารัขนสิง่สินิค�าสิง้ขึ �น  บรัษัิีทและพนกัำงานทก้ำคนจ่งึต่�องรัว่มมือกำนัผู้า่นพ�นชื่ว่งเวลาท้�ย์ากำ

ลำาบากำน้�ไปีด้�วย์กำนั 

 ผู้มขอขอบคณ้ทก้ำทา่นท้�ให�กำารัสินบัสินน้ ป้ีน้ �เป็ีนป้ีท้�บรัษัิีทครับรัอบกำารัก่ำอต่ั�งป้ีท้� 60 แต่เ่นื�องจ่ากำมาต่รักำารัควบคม้กำารัรัะบาด้ของ

เชืื่ �อโควิด้ 19 ทำาให�เรัาไมส่ิามารัถืจ่ดั้งานเฉลมิฉลองได้�  พวกำเรัาทก้ำคนจ่ะรัว่มมือรัว่มใจ่กำนัฝ่่าวิกำฤต่แิละพฒันากำารัทำางานให�ด้้ยิ์�งขึ �นและจ่ะ

ม้่งมั�นในกำารัผู้ลิต่บรัรัจ่ภ้ณัฑ์ท้์�เป็ีนมิต่รัต่่อสิิ�งแวด้ล�อมให�มากำขึ �น ผู้มขอขอบคณ้ทก้ำท่านและหวงัเป็ีนอย์่างยิ์�งว่าจ่ะย์งัคงให�กำารัสินบัสินน้

อลค้อนต่อ่ไปี 

 บรัษัิีทม้ย์อด้กำารัผู้ลิต่โด้ย์รัวมของหลอด้และกำรัะป๋ีองลด้ลงอย์่างมากำ เหลือเพ้ย์ง 640 ล�านชิื่ �น ซื้ึ�งน�อย์ลงกำว่า 101 ล�านชิื่ �นเมื�อ

เท้ย์บกำบัป้ีท้�ผู้า่นมาเนื�องจ่ากำย์อด้กำารัสิั�งซืื้ �อลด้น�อย์ลงเป็ีนอย์า่งมากำ ป้ีท้�ผู้า่นมานบัวา่ย์อด้ขาย์ของบรัษัิีทลด้ลงมากำท้�สิด้้เป็ีนปีรัะวตั่ิกำารัณ์

นบัต่ั�งแต่ก่่ำอต่ั�งบรัษัิีท ย์อด้ขาย์หลอด้อลมิ้เน้ย์มลด้ลง 61 ล�านชิื่ �น ย์อด้ขาย์ปีากำกำาเคม้ลด้ลง 41 ล�านชิื่ �น อย์า่งไรัก็ำต่ามบรัษัิีทได้�รับัย์อด้กำารั

สิั�งซืื้ �อกำรัะป๋ีองขนาด้เลก็ำเพิ�มมากำขึ �นทำาให�ย์อด้ขาย์กำรัะป๋ีองในป้ีท้�ผู้า่นมาไมล่ด้ลง

 กำารัรัะบาด้ของเชืื่ �อโควิด้-19 เรัิ�มต่�นจ่ากำปีรัะเทศจ้่น หลงัจ่ากำนั�นปีรัะเทศไทย์คือปีรัะเทศแรักำท้�ม้กำารัต่รัวจ่พบผู้้�ต่ิด้เชืื่ �อนอกำปีรัะเทศ

จ้่น ต่ั�งแต่น่ั�นเป็ีนต่�นมาปีรัะเทศไทย์ย์งัคงใชื่�มาต่รักำารักำารัควบคม้และปี�องกำนักำารัต่ดิ้ต่อ่ของโรัคได้�ด้้อย์า่งต่อ่เนื�อง อย์า่งไรัก็ำต่ามต่วัเลข GDP 

ถืก้ำปีรับัลด้ลงท้� ต่ิด้ลบรั�อย์ละ 6.1 โด้ย์ได้�รับัผู้ลกำรัะทบจ่ากำกำารัรัะบาด้ของเชืื่ �อโรัคโควิด้-19 

 กำารัด้ำาเนินธิร้ักิำจ่ของอลค้อนในป้ี 2563 ได้�รับัผู้ลกำรัะทบจ่ากำกำารัรัะบาด้ของเชืื่ �อโควิด้-19 เป็ีนอย์า่งมากำ 

 •   บรัษัิีทม้รัาย์รับัลด้ลงรั�อย์ละ 10.1 จ่ากำจ่ำานวน 5,644 ล�านบาท เป็ีน 5,072 ล�านบาท

 •   ผู้ลกำำาไรัสิท้ธิิหลงัหกัำภาษ้ีเพิ�มขึ �นรั �อย์ละ 25.7 จ่ากำ 532 ล�านบาท เป็ีน 669 ล�านบาท

 •   ผู้ลผู้ลติ่หลอด้และกำรัะป๋ีองอลมิ้เน้ย์มลด้ลงรั�อย์ละ 14 จ่ากำ 741 ล�านชิื่ �น เหลือ 640 ล�านชิื่ �น

 •   ผู้ลผู้ลติ่เหรัย้์ญอลมิ้เน้ย์มเพิ�มขึ �นรั �อย์ละ 3 จ่ากำ 34,474 ต่นั เป็ีน 35,550 ต่นั 

1.

2.

3.

4.



007

บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน)

ชื�อบริษััท 

เล้ข้ทะเบย้นบริษััท 

ท้�ตั้ั�งสำานักงานใหญ่่

สถืานท้�ตั้ั�งโรงงานท้� 1

สถืานท้�ตั้ั�งโรงงานท้� 2

สถืานท้�ตั้ั�งโรงงานท้� 3

ทนุจำดำทะเบย้น 

หุน้สามัูญ่ท้�จำำาหน่ายแล้้ว 

นิตั้บุิคคล้ท้�บริษััทถือืหุน้ตั้ั�งแตั้ร้่อยล้ะ  

10 ข้้�นไป

บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน)

0107537001854 

เลขท้� 500 หม้ท้่� 1 ซื้อย์ศิรัคิาม ถืนนสิข้ม้วิท ต่ำาบลสิำาโรังเหนือ อำาเภอเมืองสิมท้รัปีรัากำารั

 จ่งัหวดั้สิมท้รัปีรัากำารั 10270

โทรัศพัท ์ 66(0) 2398 0147, 66(0) 2398 0461 

 66(0) 2398 0462, 66(0) 2398 4624

โทรัสิารั   66(0) 2398  3455, 66(0) 2361 2511 

E-mail:   alucon@alucon.th.com 

Website: www.alucon.th.com

โรงงานผล้ิตั้หล้อดำอลู้มูเิน้ยมู

เลขท้� 500 หม้ท้่� 1 ซื้อย์ศิรัคิาม ถืนนสิข้ม้วิท ต่ำาบลสิำาโรังเหนือ อำาเภอเมืองสิมท้รัปีรัากำารั

 จ่งัหวดั้สิมท้รัปีรัากำารั 10270

โทรัศพัท ์66 (0) 2398 0147 

โทรัสิารั  66 (0) 2398  3455 

โรงงานผล้ิตั้กระป๋องอลู้มูเิน้ยมู, ข้วดำอลู้มูเิน้ยมู, หล้อดำปากกาเคมู,้ 

หล้อดำอลู้มูเิน้ยมูสำาหรับบรรจุำยาเมูด็ำ

เลขท้� 272/5 หม้ท้่� 3 ถืนนปีากำรัว่ม-อา่วอด้้ม ต่ำาบลบอ่วิน อำาเภอศรัร้ัาชื่า 

จ่งัหวดั้ชื่ลบร้ั ้20230

โทรัศพัท ์66(0) 38 345 001-6 

โทรัสิารั  66(0) 38 345 000

โรงงานผล้ิตั้เหร้ยญ่อลู้มูเิน้ยมู, เมูด็ำอลู้มูเิน้ยมู, แผ่นอลู้มูเิน้ยมู, คอล้ยอ์ลู้มูเิน้ยมู

เลขท้� 272/5 หม้ท้่� 3 ถืนนปีากำรัว่ม-อา่วอด้้ม ต่ำาบลบอ่วิน อำาเภอศรัร้ัาชื่า 

จ่งัหวดั้ชื่ลบร้ั ้20230

โทรัศพัท ์ 66(0) 38 345 001-6 

โทรัสิารั 66(0) 38 345 000

432,000,000 ล�านบาท (43,200,000 ห้�น @ ห้�นละ 10 บาท) 

43,199,986 ห้�นสิามญั 

บรัษัิีทมิได้�ถืือห้�นใด้ ๆ ในบรัษัิีทอื�นหรัอืธิร้ักิำจ่อื�น

: 

: 

:

:

:

:

: 

: 

:

ข้้อมููล้ทั�วไป



บุคคล้อ้างอิง:

นายทะเบย้นหลั้กทรัพย์

ผู้สอบบญั่ช้

ท้�ปร้กษัากฎหมูาย

ประเภทธุิรกจิำ

ประเภทข้องผล้ิตั้ภณัฑ์์

หล้อดำอลู้มูเิน้ยมูชนิดำนิ�มู

ภาชนะอลู้มูเิน้ยมูชนิดำผนังแข้ง็

ข้วดำอลู้มูเิน้ยมู

เหร้ยญ่อลู้มูเิน้ยมู, เมูด็ำอลู้มูเิน้ยมู  

คอยล้อ์ลู้มูเิน้ยมู, แผ่นอลู้มูเิน้ยมู,  

เหร้ยญ่อัล้ล้อยล้์

ภาชนะสำาหรับบรรจุำแก๊สแล้ะ

ผล้ิตั้ภณัฑ์แ์อโรโซล้

บรัษัิีทศน้ย์ร์ับัฝ่ากำหลกัำทรัพัย์ ์(ปีรัะเทศไทย์) จ่ำากำดั้

เลขท้� 93 ถืนนรัชัื่ด้าภิเษีกำ แขวงด้นิแด้ง เขต่ด้นิแด้ง 

กำร้ังเทพมหานครั 10400

โทรัศพัท ์ 66(0) 2009 9999

โทรัสิารั  66(0) 2009 9991  

1. นางปิีย์ธิิด้า ต่ั�งเด้น่ชื่ยั์  ใบอนญ้าต่เลขท้� 11766 และ/หรัอื

2. นาย์สิเ้มธิ แจ่�งสิามสิ้ ใบอนญ้าต่เลขท้� 9362 และ/หรัอื  

3. นางสิาวสิริันิช้ื่ วิมลสิถิืต่ย์ ์ ใบอนญ้าต่เลขท้� 8413 และ/หรัอื

4. นาย์ย์ท้ธิพงศ ์สิน้ทรันิคะ ใบอนญ้าต่เลขท้� 10604 

บรัษัิีท เคพ้เอม็จ้่ ภมิ้ไชื่ย์ สิอบบญัช้ื่ จ่ำากำดั้

ชื่ั�น 50-51 อาคารั เอม็ไพรัท์าวเวอรั ์

เลขท้� 1 ถืนนสิาทรัใต่� แขวงย์านนาวา 

เขต่สิาทรั กำร้ังเทพมหานครั 10120 

โทรัศพัท ์ 66(0) 2677 2000

โทรัสิารั 66(0) 2677 2222

สำานักงาน เภา แอนดำ ์แอสโซซเิอทส ์ล้อว ์ออฟฟิซ 

เลขท้� 956 อาคารัอด้้มวิทย์า ชื่ั�น 7 ถืนนพรัะรัาม 4 

แขวงสิ้ลม เขต่บางรักัำ กำร้ังเทพมหานครั 10500 

โทรัศพัท ์ 66(0) 2636 2541-3

โทรัสิารั 66(0) 2238 2574

ผู้ลติ่ภาชื่นะบรัรัจ่ภ้ณัฑ์อ์ลมิ้เน้ย์ม

สิำาหรับับรัรัจ่ผู้้ลติ่ภณัฑ์ส์ิ้ผู้ม, เวชื่ภณัฑ์,์ ครัม้, กำาว และอื�น ๆ

หลอด้อลมิ้เน้ย์มสิำาหรับับรัรัจ่ย้์าเมด็้, ต่วัปีากำกำาเคม้เมจิ่, กำรัะป๋ีองแปี�งและอื�น ๆ

สิำาหรับับรัรัจ่เ้ครัื�องสิำาอาง ย์าฆ่า่แมลง เครัื�องดื้�ม และผู้ลติ่ภณัฑ์ส์ิ ำาหรับัย์านย์นต่ ์เป็ีนต่�น

สิำาหรับัใชื่�ผู้ลติ่หลอด้และกำรัะป๋ีองอลมิ้เน้ย์ม กำรัะป๋ีองอลัลอย์ล์

สิ ำาหรับับรัรัจ่เ้ครัื�องสิำาอาง, ผู้ลติ่ภณัฑ์บ์ำาร้ังเสิ�นผู้ม, นำ�าหอม สิเปีรัย์ ์รัะงบักำลิ�นกำาย์ สิเปีรัย์์

ปีรับัอากำาศ ผู้ลติ่ภณัฑ์ท้์�ใชื่�ในบ�านและอื�น ๆ 

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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โครงสร้างรายไดำ้

โครงสร้างรายไดำข้้อง 3 ป้ท้�ผ่านมูา

การเปล้้�ยนแปล้งในป้ท้�ผ่านมูา

ภาวะอุตั้สาหกรรมูแล้ะการแข่้งขั้น

 บรัษัิีทอลค้อนปีรัะกำอบธิร้ักิำจ่ด้�านกำารัผู้ลติ่และจ่ำาหนา่ย์ภาชื่นะบรัรัจ่ภ้ณัฑ์อ์ลมิ้เน้ย์มขึ �นร้ัปี เชื่น่ หลอด้อลมิ้เน้ย์มชื่นิด้นิ�ม ใชื่�สิ ำาหรับั

บรัรัจ่ผู้้ลติ่ภณัฑ์ส์ิ้ผู้ม, ย์าครัม้, กำาว เป็ีนต่�น หลอด้อลมิ้เน้ย์มชื่นิด้ผู้นงัแข็ง, กำรัะป๋ีองอลมิ้เน้ย์ม, ขวด้อลมิ้เน้ย์ม, หลอด้บรัรัจ่ย้์าเมด็้, หลอด้

ปีากำกำาเคม้ เป็ีนต่�น รัวมทั�งเหรัย้์ญอลมิ้เน้ย์มเพื�อใชื่�ในกำารัผู้ลติ่ภาชื่นะบรัรัจ่ภ้ณัฑ์ด์้งักำลา่ว ปีรัะมาณรั�อย์ละ 58 ของรัาย์ได้�มาจ่ากำกำารัขาย์

กำรัะป๋ีองและหลอด้อลม้ิเน้ย์ม และรั�อย์ละ 42 ได้�จ่ากำกำารัขาย์เหรัย้์ญอลม้ิเน้ย์ม ในรัะหวา่งป้ี 2563 ย์อด้ขาย์กำรัะป๋ีองและหลอด้อลม้ิเน้ย์ม 

ลด้ลงรั�อย์ละ 14.9 สิว่นย์อด้ขาย์เหรัย้์ญอลมิ้เน้ย์มลด้ลงรั�อย์ละ 3.2

ในป้ีท้�ผู้า่นมาไมม้่กำารัเปีล้�ย์นแปีลงท้�ม้นยั์สิำาคญัต่อ่ลกัำษีณะกำารัปีรัะกำอบธิร้ักิำจ่ของบรัษัิีท 

 บรัษัิีทด้ำาเนินกิำจ่กำารัเป็ีนผู้้�ผู้ลิต่และสิง่ออกำหลอด้และกำรัะป๋ีองอลมิ้เน้ย์มทั�งทางต่รังและทางอ�อมในปีรัมิาณสิง้อย์่างต่่อเนื�อง แม�

จ่ะเกิำด้ภาวะผู้นัผู้วนในอตั่รัาแลกำเปีล้�ย์นเงินต่รัาต่า่งปีรัะเทศในป้ี 2563 บรัษัิีทก็ำสิามารัถืผู้ลติ่ได้�ถืงึ 640 ล�านชิื่ �น ในขณะท้�ผู้ลผู้ลติ่ทั�วโลกำคดิ้

เป็ีนปีรัมิาณเกิำนกำวา่ 22,000 ล�านชิื่ �นต่อ่ป้ี ซื้ึ�งสิะท�อนให�เห็นวา่ แม�บรัษัิีทจ่ะสิามารัถืกำ�าวขึ �นสิ้ผู่้้ �ผู้ลิต่รัาย์ใหญ่ท้�สิด้้ในเอเซ้ื้ย์ หากำเมื�อเท้ย์บ

กำบัขนาด้ของต่ลาด้โลกำ จ่ะพบวา่บรัษัิีทม้สิว่นแบง่กำารัต่ลาด้เพ้ย์ง รั �อย์ละ 3 เทา่นั�น แม�ศกัำย์ภาพในกำารัผู้ลติ่จ่ะเพิ�มมากำขึ �น ทวา่เมื�อเท้ย์บกำบั

ภาวะกำารัแขง่ขนัในต่ลาด้โลกำแล�ว บรัษัิีทย์งัคงต่�องเผู้ชิื่ญกำบัความผู้นัผู้วน และกำารัต่อ่สิ้�ทางกำารัค�าท้�ทว้ความร้ันแรัง

 ด้งันั�น บรัษัิีทจ่งึม้ง่เน�นสิรั�างจ่ด้้แข็งขององคก์ำรัโด้ย์กำารัคงไว�ซื้ึ�งกำารัปีรับัปีร้ังคณ้ภาพ กำารัปีรับัปีร้ังกำารัผู้ลติ่ ลด้ของเสิ้ย์ กำารัสิง่มอบ

สินิค�าให�ทนัเวลา โด้ย์เฉพาะด้�านคณ้ภาพเมื�อนำาไปีเปีรัย้์บเท้ย์บกำบัผู้้�ผู้ลติ่ท้�สิามารัถืผู้ลติ่ได้�ในแถืบย์โ้รัปี หรัอืสิหรัฐัอเมรักิำา พบวา่รัาคาสินิค�า

ของบรัษัิีทย์งัคงถืก้ำกำวา่ ด้�วย์เหต่น้้ � หากำพิจ่ารัณาท้�ปัีจ่จ่ยั์ทางด้�านคณ้ภาพและรัาคา บรัษัิีทย์งัคงม้ความสิามารัถืในกำารัแขง่ขนัได้�

 สิ ำาหรับัธิ้รักิำจ่เหรั้ย์ญอลมิ้เน้ย์มนั�น แม�ว่าบรัษัิีทจ่ะพบกำบัสิภาวะกำารัแข่งขนัร้ันแรังเชื่่นเด้้ย์วกำบัธิ้รักิำจ่ทางด้�านกำารัขาย์ผู้ลิต่ภณัฑ์์

อื�น แต่ ่ณ ปัีจ่จ่บ้นั บรัษัิีทย์งัคงม้ความสิามารัถืในกำารัผู้ลติ่เหรัย้์ญอลม้้เน้ย์มได้�เป็ีนรัาย์ใหญ่ท้�สิด้้ในเอเช้ื่ย์ โด้ย์ขณะน้�ม้สิว่นแบง่ต่ลาด้อย์้ท้่�

ปีรัะมาณรั�อย์ละ 8 เมื�อเท้ย์บกำบัสิว่นแบง่ต่ลาด้โลกำ

 ในด้�านคา่ใชื่�จ่่าย์ในกำารัขนสิง่สิินค�าไปีย์งัลก้ำค�าในต่า่งปีรัะเทศ พบวา่เป็ีนปัีจ่จ่ยั์ท้�สิง่ผู้ลกำรัะทบเชิื่งลบให�กำบับรัษัิีทได้� และเป็ีนสิิ�ง

หนึ�งท้�ลด้ความสิามารัถืและเป็ีนอป้ีสิรัรัคในกำารัสิง่ออกำของบรัษัิีท แต่ก่ำารัท้�บรัษัิีทม้กำำาลงักำารัผู้ลติ่ท้�ม้ง่เน�นความหลากำหลาย์ของขนาด้ ทำาให�

สิามารัถืปีรัะหย์ดั้คา่ใชื่�จ่า่ย์ด้�านน้�ได้�เป็ีนอย์า่งด้้ โด้ย์เฉพาะขนาด้เลก็ำถืงึขนาด้กำลาง ปีรัะกำอบกำบัปัีญหาเรัื�องคา่เงินและความเสิ้�ย์งท้�เกิำด้จ่ากำ

อตั่รัาแลกำเปีล้�ย์น ทั�งสิองปัีจ่จ่ยั์น้ �สิง่ผู้ลต่อ่ความสิามารัถืในกำารัแขง่ขนัของบรัษัิีทอย์า่งแท�จ่รังิ

2563 2562 2561

มล้คา่

2,843 3,342 3,52457.68 60.80 55.90

มล้คา่ มล้คา่รั �อย์ละ รั�อย์ละ รั�อย์ละ
หนว่ย์:ล�านบาท

กำรัะป๋ีองและหลอด้อลมิ้เน้ย์ม

เหรัย้์ญอลมิ้เน้ย์ม

รวมู

2,085 2,155 2,78042.32 39.20 44.10

4,928 5,497 6,304100.00 100.00 100.00

ลั้กษัณะการประกอบธุิรกจิำ
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       •   ความูเส้�ยงดำา้นการตั้ล้าดำ

 บรัษัิีทม้ความเสิ้�ย์งในกำารัด้ำาเนินกิำจ่กำารัด้งัน้ �

       •   ความูเส้�ยงดำา้นวัตั้ถุืดำบิหลั้กซ้�งใช้ในการผล้ิตั้ 

 ป้ี 2563 เกิำด้เหต่ก้ำารัณก์ำารัแพรัร่ัะบาด้ของโคโรันาไวรัสัิ (COVID-19) เรัิ�มจ่ากำปีรัะเทศจ้่น ลามมาย์งัปีรัะเทศไทย์ และขย์าย์วง

กำว�างไปีย์งัทว้ปีย์โ้รัปี ทว้ปีอเมรักิำา และเกืำอบทก้ำปีรัะเทศทั�วโลกำ จ่ำานวนผู้้�ต่ิด้เชืื่ �อ COVID-19 เพิ�มขึ �นอย์า่งรัวด้เรัว็ พรั�อมกำบักำารัเสิ้ย์ช้ื่วิต่ของ

ปีรัะชื่าชื่นมากำมาย์ โด้ย์เฉพาะในทว้ปีย์โ้รัปี ทว้ปีอเมรักิำา ม้กำารัปีรัะกำาศลอ็คด้าวนเ์พื�อกำนักำารัแพรัก่ำรัะจ่าย์ของเชืื่ �อ COVID-19 ม้กำารัทำางาน

ท้�บ�าน (Work from Home) กำนัในหลาย์ปีรัะเทศ ปีรัะเทศไทย์เองก็ำได้�รับัผู้ลกำรัะทบน้�เชื่น่กำนั และม้ผู้้�ต่ดิ้เชืื่ �อและเสิย้์ช้ื่วิต่ด้�วย์ ต่อ่มาได้�ปีรัะกำาศ

ลอ็คด้าวนพื์ �นท้�บางสิว่น ม้กำารัทำางาน Work from Home เพื�อให�ปีรัะชื่าชื่นม้กำารัเด้นิทางน�อย์ท้�สิด้้ ซื้ึ�งก็ำได้�รับัความรัว่มมือเป็ีนอย์า่งด้้ 

 ป้ี 2563 รัาคาอลมิ้เน้ย์มแทง่ความบรัสิิท้ธิิ� 99.7 เปีอรัเ์ซื้นต่ ์ในต่ลาด้โลกำลด้ลงอย์า่งต่อ่เนื�อง ซื้ึ�งม้ผู้ลให�ต่�นทน้ถืก้ำลง ในขณะเด้้ย์วกำนั

จ่ากำกำารัท้�บรัษัิีทม้นโย์บาย์ม้ง่เน�นกำารัผู้ลติ่ท้�เป็ีนมิต่รักำบัสิิ�งแวด้ล�อม จ่งึม้กำารัลองใชื่� Hydro Aluminium ผู้ลติ่จ่ากำพลงังานนำ�า ควบค้ไ่ปีกำบั

อลมิ้เน้ย์มท้�ใชื่�พลงังานจ่ากำถ่ืานหินและก๊ำาซื้ธิรัรัมชื่าต่ิ

 แนวทางปี�องกำนัความเสิ้�ย์ง คือ เมื�ออลมิ้เน้ย์มม้รัาคาเรัิ�มสิง้ขึ �น บรัษัิีทซื้ึ�งม้สิภาพคลอ่งทางกำารัเงินท้�ด้้ จ่ะม้กำารักำรัะจ่าย์ซืื้ �อกำบัผู้้�

ขาย์หลาย์รัาย์ และสิามารัถืต่อ่รัองเรัื�องคา่พรัเ้ม้�ย์มได้�ในชื่ว่งเวลาท้�ต่า่งกำนั และพย์าย์ามซืื้ �อเพื�อให�เพ้ย์งพอกำบัความต่�องกำารัของลก้ำค�า และ

พย์าย์ามหาแหลง่ใหมท้่�ผู้ลติ่อลมิ้เน้ย์มจ่ากำพลงังานหลากำหลาย์ท้�เป็ีนมิต่รักำบัสิิ�งแวด้ล�อม

 ด้�วย์เหต่น้้ �ท ำาให�เศรัษีฐกิำจ่ทั�วโลกำต่กำต่ำ�าลงอย์า่งรัวด้เรัว็ หลาย์ธิร้ักิำจ่ม้กำารัปิีด้ต่วั หรัอืชื่ะลอกำารัด้ำาเนินงานออกำไปี ปีรัะชื่าชื่นทั�วโลกำ

ไมม้่งานทำา หรัอืทำางานน�อย์ลง ม้ผู้ลทำาให�ย์อด้ขาย์ของบรัษัิีทซื้ึ�งลด้ลงจ่ากำป้ี 2562 ได้�ม้กำารัลด้ลงอย์า่งต่อ่เนื�อง ในทก้ำหมวด้ของกำรัะป๋ีองและ

หลอด้อลมิ้เน้ย์ม ม้เพ้ย์งบางสิว่นท้�เพิ�มขึ �นจ่ากำผู้ลติ่ภณัฑ์ส์ิ ำาหรับับรัรัจ่แ้อลกำอฮอลเพื�อฆ่า่เชืื่ �อโรัค วิต่ามินบำาร้ังสิข้ภาพ อ้กำทั�งสิเปีรัย์์เพื�อกำารั

ปี�องกำนัต่วั รัวมทั�งกำารัเพิ�มขึ �นของกำารัขาย์เหรัย้์ญอลมิ้เน้ย์มในต่า่งปีรัะเทศ 

 บรัษัิีทคงนโย์บาย์ทางกำารัค�าผู้ลติ่ภณัฑ์ด์้งักำลา่วข�างต่�นทั�งต่ลาด้ในปีรัะเทศและต่า่งปีรัะเทศ ทั�งทางต่รังและทางอ�อมกำวา่ 31 ปีรัะเทศ

ทั�วโลกำ โด้ย์ป้ีน้ �ม้ง่เน�นท้�กำารัสิง่สินิค�าท้�รัวด้เรัว็ รัาคาแขง่ขนัได้� เนื�องจ่ากำภาวะต่ลาด้ท้�ซื้บเซื้าทำาให�ม้กำำาลงักำารัผู้ลติ่เหลือเฟืือ

 แนวทางกำารัปี�องกำนัความเสิ้�ย์ง คือ ผู้ลติ่ของท้�ม้คณ้ภาพต่ามมาต่รัฐานท้�กำำาหนด้ สิรั�างความพงึพอใจ่ให�ลก้ำค�า ลด้อตั่รัาของเสิ้ย์

ให�น�อย์ท้�สิด้้ สิง่สินิค�าให�ทนัเวลาในรัาคาท้�แขง่ขนัได้� พฒันาสินิค�าให�ใชื่�วตั่ถืด้้ิบน�อย์ลง เพื�อผู้ลในกำารัลด้ต่�นทน้ เพิ�มความหลากำหลาย์ของ

ผู้ลติ่ภณัฑ์ท์ำากำารัต่ลาด้เชิื่งร้ักำ ปีรับัปีร้ังเทคโนโลย้์ท้�ทนัสิมยั์ ใชื่�แรังงานน�อย์ลง ม้ง่เน�นกำารัผู้ลติ่ท้�ปีลอด้ภยั์และเป็ีนมิต่รักำบัสิิ�งแวด้ล�อมอย์า่ง

ย์ั�งยื์น

บรัษัิีทย์งัคงด้ำาเนินธิร้ักิำจ่เหมือนเด้มิ คือผู้ลติ่และจ่ำาหนา่ย์บรัรัจ่ภ้ณัฑ์อ์ลมิ้เน้ย์ม คือ

หลอด้อลมิ้เน้ย์มชื่นิด้นิ�ม สิ ำาหรับับรัรัจ่ผู้้ลติ่ภณัฑ์ส์ิ้ผู้ม, เวชื่ภณัฑ์,์ ครัม้, กำาว, และอื�น ๆ

ภาชื่นะอลมิ้เน้ย์มชื่นิด้ผู้นงัแข็ง ได้�แก่ำ หลอด้อลมิ้เน้ย์ม สิำาหรับับรัรัจ่ย้์าเมด็้, ต่วัปีากำกำาเคม้เมจิ่, กำรัะป๋ีองแปี�งและอื�น ๆ 

เหรัย้์ญอลมิ้เน้ย์ม, เม็ด้อลมิ้เน้ย์ม คอย์ลอ์ลมิ้เน้ย์ม, แผู้น่อลมิ้เน้ย์ม, เหรัย้์ญอลัลอย์ล ์ สิ ำาหรับัใชื่�ผู้ลติ่หลอด้และกำรัะป๋ีองอลมิ้

เน้ย์ม กำรัะป๋ีองอลัลอย์ล ์   

ขวด้อลมิ้เน้ย์ม สิำาหรับับรัรัจ่เ้ครัื�องสิำาอาง ย์าฆ่า่แมลง เครัื�องดื้�ม และผู้ลติ่ภณัฑ์ส์ิ ำาหรับัย์านย์นต่ ์เป็ีนต่�น

ภาชื่นะสิำาหรับับรัรัจ่แ้ก๊ำสิและผู้ลติ่ภณัฑ์แ์อโรัโซื้ล สิำาหรับับรัรัจ่เ้ครัื�องสิำาอาง,ผู้ลติ่ภณัฑ์บ์ำาร้ังเสิ�นผู้ม, นำ�าหอม, สิเปีรัย์ร์ัะงบักำลิ�น

กำาย์ สิเปีรัย์์ปีรับัอากำาศ, ผู้ลติ่ภณัฑ์ท้์�ใชื่�ในบ�านและอื�น ๆ

•

•

•

•

•

ปัจำจำยัความูเส้�ยง
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       •   ความูเส้�ยงจำากเงนิตั้ราตั้า่งประเทศ 

       •   ความูเส้�ยงดำา้นสินเชื�อ 

       •   ความูเส้�ยงในการเปล้้�ยนวัตั้ถุืดำบิบรรจุำภณัฑ์เ์พื�อการทดำแทน

       •   ความูเส้�ยงในดำา้นตั้น้ทนุแรงงาน

 เนื�องจ่ากำบรัษัิีทม้กำารัทำาธิร้ักำรัรัมนำาเข�าจ่ากำกำารัซืื้ �อวตั่ถืด้้บิ เครัื�องจ่กัำรั อป้ีกำรัณ ์และสิง่ออกำจ่ากำกำารัขาย์สินิค�า รัวมทั�งเงินกำ้�ยื์มรัะย์ะ

สิั�น ท้�เป็ีนเงินต่รัาต่า่งปีรัะเทศ ทำาให�กำารัคาด้กำารัณใ์นเรัื�องอตั่รัาแลกำเปีล้�ย์นของคา่เงินไมส่ิามารัถืควบคม้ได้�อย์า่งแมน่ย์ำา

 บรัษัิีทจ่ำาหนา่ย์สินิค�าทั�งในปีรัะเทศและต่า่งปีรัะเทศสิว่นใหญ่เป็ีนร้ัปีแบบเงินเชืื่�อ โด้ย์ขาย์ให�บรัษัิีทท้�เก้ำ�ย์วข�องกำนั บรัษัิีทรัะด้บัสิากำล 

บรัษัิีทขนาด้กำลางและเลก็ำทั�วไปี ซื้ึ�งบางรัาย์ทำากำารัค�ากำนัมาย์าวนานและเป็ีนลก้ำค�าท้�ด้้ แต่ก็่ำย์งัม้ความเสิ้�ย์งท้�อาจ่ไมไ่ด้�รับัชื่ำารัะเงิน หรัอืชื่ำารัะ

ลา่ชื่�าเพรัาะปัีญหาของรัะบบกำารัชื่ำารัะเงินหรัอือาจ่เกิำด้สิภาพเงินสิด้ขาด้มือได้� 

 ปัีจ่จ่บ้นัความต่�องกำารับรัรัจ่ภ้ณัฑ์ข์องลก้ำค�าม้่งเน�นกำารัผู้ลิต่ท้�เป็ีนมิต่รักำบัสิิ�งแวด้ล�อมเป็ีนสิำาคญั อลมิ้เน้ย์มซื้ึ�งม้รัาคาคอ่นข�างสิง้

และผู้นัผู้วนต่ลอด้เวลา อาจ่ถืก้ำทด้แทนด้�วย์วตั่ถืด้้ิบอื�นท้�ถืก้ำหรัอืเหมาะสิมกำวา่ เชื่น่ Tin Plate พลาสิต่ิกำ ในขณะเด้้ย์วกำนัลามิเนต่ท้�เคย์มา

แทนท้�หลอด้อลมิ้เน้ย์ม ก็ำม้แนวโน�มท้�อาจ่จ่ะกำลบัมาใชื่�อลมิ้เน้ย์ม เนื�องจ่ากำหลอด้ลามิเนต่ไมเ่ป็ีนมิต่รัต่อ่สิิ�งแวด้ล�อม และย์อ่ย์สิลาย์ย์ากำและ

นานกำวา่อลมิ้เน้ย์ม

 ในป้ี 2563 ไมม้่ปัีญหาในด้�านแรังงานเนื�องจ่ากำคำาสิั�งซืื้ �อท้�ลด้น�อย์ลง เพรัาะกำารัรัะบาด้ของ COVID-19 ม้กำารัปิีด้กำารัผู้ลติ่หลอด้อล้

มิเน้ย์มท้�โรังงานสิำาโรังและย์�าย์เครัื�องจ่กัำรัไปีผู้ลติ่ท้�โรังงานศรัร้ัาชื่า เพื�อทำาให�ต่�นทน้ในกำารัผู้ลติ่ด้้ขึ �น โด้ย์ไมม้่กำารัเพิ�มพนกัำงาน อย์า่งไรัก็ำต่าม

ต่�นทน้แรังงานย์งัต่�องปีรับัให�สิอด้คล�องกำบัต่ลาด้แรังงานและเป็ีนกำารัสิรั�างขวญัและกำำาลงัใจ่ให�พนกัำงาน ด้งันั�นต่�นทน้ด้�านแรังงานย์งัม้อตั่รัา

เพิ�มสิง้ขึ �น  

 แนวทางกำารัปี�องกำนัความเสิ้�ย์ง คือ บรัษัิีทจ่ดั้กำารัปี�องกำนัความเสิ้�ย์งด้งักำลา่วโด้ย์กำารัทำา Natural Hedge เมื�อม้กำารัรับัเงินต่รัาต่า่ง

ปีรัะเทศจ่ากำกำารัรับัชื่ำารัะคา่สินิค�าจ่ากำลก้ำค�านำาเข�าบญัช้ื่เงินฝ่ากำสิกำล้หลกัำเชื่น่ ด้อลลา่รัส์ิหรัฐั เงินเย์นญ้�ปี้่ น เป็ีนต่�น วตั่ถืป้ีรัะสิงคเ์พื�อไว�จ่า่ย์

คา่สินิค�าและชื่ำารัะหน้�เงินกำ้� โด้ย์กำารัทำาให�สิมด้ล้กำนัมากำท้�สิด้้ ทำาให�ปีรัะหย์ดั้คา่ใชื่�จ่า่ย์ในกำารัซื้ื �อเงินต่รัาต่า่งปีรัะเทศ นอกำจ่ากำนั�นย์งัม้กำารัขาย์

เป็ีนเงินสิกำล้อื�น ๆ เชื่น่ออสิเต่รัเล้ย์ด้อลลา่รั ์ฮอ่งกำงด้อลลา่รั ์เพื�อกำรัะจ่าย์ความเสิ้�ย์งอ้กำด้�วย์ 

 แนวทางกำารัปี�องกำนัความเสิ้�ย์ง คือ บรัษัิีทกำำาหนด้นโย์บาย์กำารัให�สินิเชืื่�ออย์า่งรัะมดั้รัะวงั กำรัณ้เป็ีนลก้ำค�าในปีรัะเทศต่�องม้กำารัต่รัวจ่

สิอบฐานะทางกำารัเงินและวิเครัาะหข์�อมล้เบื �องต่�น และม้กำารัชื่ำารัะเงินลว่งหน�าในชื่่วงเรัิ�มทำาธิ้รักิำจ่ไปีรัะย์ะหนึ�ง กำรัณ้ลก้ำค�ารัาย์ใหญ่อาจ่ใชื่�

ความนา่เชืื่�อถืือไปีรัะย์ะหนึ�ง กำรัณ้ลก้ำค�าต่า่งปีรัะเทศท้�เป็ีนรัะด้บัสิากำล ต่�องใชื่�กำารัพิจ่ารัณาจ่ากำชืื่�อเสิย้์งของบรัษัิีท และม้กำารัเซื้น็สิญัญาก่ำอน

เรัิ�มธิร้ักำรัรัม แต่ถ่ื�าเป็ีนลก้ำค�าทั�วไปีจ่ะกำำาหนด้เงื�อนไขกำารัชื่ำารัะเงินด้�วย์เลต่เต่อรัอ์อฟืเครัด้ติ่ กำำาหนด้รัะย์ะเวลาท้�ต่า่งกำนั หรัอืกำารัชื่ำารัะเงินด้�วย์

เงื�อนไขชื่ำารัะบางสิว่น ณ วนัทำาสิญัญาซืื้ �อขาย์ เป็ีนต่�น 

 แนวทางกำารัปี�องกำนัความเสิ้�ย์งคือ ผู้ลิต่ของให�ม้คณ้ภาพ ปีรับัปีร้ังมาต่รัฐานและวิธ้ิกำารัผู้ลิต่ท้�เพิ�มปีรัะสิิทธิิภาพ ลด้ของเสิ้ย์ใน

กำรัะบวนกำารัผู้ลติ่ให�น�อย์ลง ม้กำารัพฒันากำารัผู้ลติ่ท้�ต่�นทน้ต่ำ�าลงในด้�านกำารัใชื่�วตั่ถืด้้บิให�น�อย์ลง นำ�าหนกัำเบาลงแต่ป่ีรัะสิทิธิิภาพเทา่เด้ิม เชื่น่

กำารัผู้ลติ่ด้�วย์เหรัย้์ญอลัลอย์ด้ ์เป็ีนกำรัะป๋ีองอลมิ้เน้ย์มอลัลอย์ด้เ์ป็ีนต่�น เพื�อทำาให�ความสิามารัถืในกำารัแขง่ขนัด้�านรัาคาด้้ขึ �น และเพิ�มผู้ลติ่ภณัฑ์์

ให�หลากำหลาย์ขึ �น เชื่น่ขวด้อลมิ้เน้ย์มสิำาหรับัผู้ลติ่ภณัฑ์ย์์านย์นต่ ์

 แนวทางกำารัปี�องกำนัความเสิ้�ย์ง คือ ม้กำารัพฒันาหลกัำสิต้่รักำารัอบรัมชื่า่งเทคนิคภาย์ในอย์า่งต่อ่เนื�อง พฒันาบค้ลากำรัให�ม้ทกัำษีะท้�

ท ำางานได้�หลาย์แบบของกำารัผู้ลติ่ เพื�อทำางานทด้แทนกำนัได้� ม้กำารัใชื่�อป้ีกำรัณแ์ละเทคนิคท้�ทนัสิมยั์มากำขึ �นเป็ีนต่�น 
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รายการท้�เก้�ยวโยงกันกับกจิำการท้�เก้�ยวข้้องกัน

 ในรัะหวา่งป้ี 2563 บรัษัิีทม้นโย์บาย์ในกำารัทำารัาย์กำารัรัะหวา่งกำนักำบับรัษัิีทท้�เก้ำ�ย์วข�องท้�สิ ำาคญัโด้ย์รัาย์กำารัด้งักำลา่วจ่ะต่�องรัาย์งาน

และได้�รับัอนม้ตั่ิจ่ากำคณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทต่ามหลกัำเกำณฑ์ท้์�ต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ฯ์กำำาหนด้ไว� และเมื�อได้�รับัอนม้ตั่ิจ่ากำคณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทแล�ว

จ่ะรัาย์งานเรัื�องด้งักำลา่วต่อ่ต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ท์รัาบทก้ำครัั�ง โด้ย์สิามารัถืสิร้ัปีได้�ด้งัน้ �

ความจ่ำาเป็ีนและความสิมเหต่้

สิมผู้ลในกำารัทำารัาย์กำารั

มล้คา่

(ล�านบาท)

ลกัำษีณะ 

รัาย์กำารั

ลกัำษีณะ

ความสิมัพนัธิ์

บรัษัิีทท้� 

เก้ำ�ย์วข�องกำนั

บรัษัิีท ทาเคะอจิ้่

เพรัสิ อินด้สัิต่รั้ �สิ ์

จ่ ำากำดั้

บรัษัิีท ทาเคะอจิ้่เพรัสิ เพรัสิ อินด้สัิต่รั้ �สิ ์จ่ ำากำดั้

 ทำาหน�าท้�เป็ีนต่วักำลางในกำารัจ่ำาหน่าย์ภาชื่นะ

บรัรัจ่้ภัณฑ์อ์ล้มิเน้ย์มและเหรั้ย์ญอล้มิเน้ย์ม

ของบรัิษัีท ให�แก่ำกำล้่มล้กำค�าในปีรัะเทศญ้�ปี้่ น

ท้�ไม่ม้ปีรัะสิบกำารัณ์ในกำารันำาเข�าสิินค�าด้�วย์

ต่นเองโด้ย์ต่รังและพอใจ่ท้�จ่ะสิั� งสิินค�าของ

บรัิษัีทผู้่านทาง บรัิษัีท ทาเคะอจิ้่เพรัสิ อินด้สัิ

ต่รั้ �สิ ์จ่ ำากำดั้ สิ ำาหรับัรัาคาขาย์นั�นเป็ีนรัาคาต่ลาด้

ทั�วไปีหรัอืรัาคาต่ามบนัทกึำข�อต่กำลง โด้ย์บรัษัิีท

กำำาหนด้โครังสิรั�างรัาคาขาย์สิินค�าโด้ย์คำานึงถืึง

ต่�นท้นสิินค�าท้�เกิำด้ขึ �นจ่รัิงบวกำด้�วย์อตั่รัากำำาไรั

ขั�นต่�นรัวมทั�งย์งัพิจ่ารัณาถืึงขนาด้ของสิินค�าท้�

จ่ ำาหนา่ย์ ปีรัมิาณท้�จ่ ำาหนา่ย์ ปีรัะเทศท้�จ่ ำาหนา่ย์

และคา่ขนสิง่

เป็ีนธิ้รักำรัรัมซืื้ �อขาย์ท้�สินบัสินน้ธิ้รักิำจ่ปีกำติ่ของ

บรัษัิีท โด้ย์กำารัซืื้ �อวตั่ถืด้้ิบและอะไหลด่้งักำลา่ว

ได้�ในรัาคาท้�ต่ ำ�ากำว่าผู้้�จ่ ำาหน่าย์รัาย์อื�นๆซื้ึ�งไม่

สิามารัถืหาซืื้ �อได้�ในปีรัะเทศไทย์

เป็ีนธิ้รักำรัรัมซืื้ �อขาย์ท้�สินบัสินน้ธิ้รักิำจ่ปีกำติ่ของ

บรัษัิีท ในรัาคาท้�ต่ ำ�ากำวา่ผู้้�จ่ ำาหนา่ย์รัาย์อื�นๆ ซื้ึ�ง

ไมส่ิามารัถืหาซืื้ �อได้�ในปีรัะเทศไทย์

บรัิษัีท ทาเคะอ้จิ่เพรัสิ อินด้สัิต่รั้ �สิ ์ จ่ ำากำัด้ ได้�

ให�บรัิษัีทกำ้�ยื์มเงินรัะย์ะสิั�น ในอัต่รัาด้อกำเบ้ �ย์

รั �อย์ละ 1.30–1.79 ต่อ่ป้ี ซื้ึ�งเป็ีนอตั่รัาท้�ต่ ำ�ากำวา่

สิถืาบนักำารัเงินโด้ย์ออกำต่ั�วสิญัญาใชื่�เงินแบบ

 Roll Over และปีรัาศจ่ากำกำารัคำ�าปีรัะกำนัใด้ๆ

1,067.3

9.5

0.3

-

ขาย์สินิค�า

ซืื้ �อวตั่ถืด้้บิ

และอะไหล่

ซืื้ �อเครัื�องจ่กัำรั

และอป้ีกำรัณ์

ด้อกำเบ้ �ย์จ่า่ย์

เป็ีนบรัษัิีทใหญ่ 

ถืือห้�นรั �อย์ละ 

71.65
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ความจ่ำาเป็ีนและความสิมเหต่้

สิมผู้ลในกำารัทำารัาย์กำารั

มล้คา่

(ล�านบาท)

ลกัำษีณะ 

รัาย์กำารั

ลกัำษีณะ

ความสิมัพนัธิ์

บรัษัิีทท้� 

เก้ำ�ย์วข�องกำนั

บรัิษัีทได้�ทำาสิญัญาสิิทธิิทางเทคนิคกำับบรัิษัีท 

ทาเคะอจิ้่เพรัสิ อินด้สัิต่รั้ �สิ ์จ่ ำากำดั้ ภาย์ใต่�เงื�อนไข

ของสิญัญา บรัษัิีทจ่ะได้�รับัความชื่ว่ย์เหลือทาง

เทคนิครัวมถืึงข�อม้ลทางเทคนิคและความร้ั �

ความชื่ำานาญ อป้ีกำรัณส์ิำาหรับักำารัผู้ลติ่ กำารัให�

สิทิธิิในกำารัขาย์สินิค�า โด้ย์บรัษัิีทจ่ะต่�องจ่า่ย์คา่

ธิรัรัมเน้ย์มสิิทธิิและค่านาย์หน�าในอัต่รัารั�อย์

ละของย์อด้ขาย์ เป็ีนกำารัด้ำาเนินงานต่ามปีกำติ่

ท้�ม้สิญัญาท้�ได้�ต่กำลงกำนัต่ามรัาคาต่ลาด้ทั�วไปี

เป็ีนกำารัจ่่าย์ค่านาย์หน�าในอัต่รัารั�อย์ละของ

ย์อด้ขาย์ท้�เป็ีนกำารัด้ำาเนินงานต่ามปีกำติ่ท้�ม้รัาคา

และผู้ลต่อบแทนท้�เป็ีนกำารัค�าปีกำต่ิ

เป็ีนกำารัด้ำาเนินงานต่ามปีกำติ่ท้�ม้รัาคาและผู้ล

ต่อบแทนท้�เป็ีนทางกำารัค�าปีกำต่ิ

เงื�อนไขกำารัชื่ำารัะเงินต่ามปีกำต่ทิางธิร้ักิำจ่ท้�บรัษัิีท

ขาย์สินิค�าให�กำบัลก้ำค�ารัาย์อื�น

เงื�อนไขกำารัชื่ำารัะเงินต่ามปีกำต่ทิางธิร้ักิำจ่ท้�บรัษัิีท

 ทาเคะอจิ้่เพรัสิ อินด้สัิต่รั้ �สิ จ่ำากำดั้ ขาย์สินิค�าให�

กำบัลก้ำค�ารัาย์อื�น

16.8

2.1

-

60.5

1.7

คา่ธิรัรัมเน้ย์ม

สิทิธิิ

คา่นาย์หน�า

คา่ใชื่�จ่า่ย์อื�น ๆ 

ลก้ำหน้�กำารัค�า

เจ่�าหน้ �กำารัค�า

เงื�อนไขกำารัชื่ำารัะเงินต่ามปีกำต่ทิางธิร้ักิำจ่ท้�บรัษัิีท

 ทาเคะอจิ้่เพรัสิ อินด้สัิต่รั้ �สิ ์จ่ ำากำดั้ ให�กำบัลก้ำค�า

รัาย์อื�น

0.7คา่นาย์หน�า 

ค�างจ่า่ย์

เงื�อนไขกำารัชื่ำารัะเงินต่ามปีกำต่ทิางธิร้ักิำจ่ท้�บรัษัิีท

 ทาเคะอจิ้่เพรัสิ อินด้สัิต่รั้ �สิ จ่ำากำดั้ ให�กำบัลก้ำค�า

รัาย์อื�น

5.1คา่ธิรัรัมเน้ย์ม

สิทิธิิค�างจ่า่ย์
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มูาตั้รการหรือขั้�นตั้อนการอนุมัูตั้กิารทำารายการระหว่างกัน

นโยบายแล้ะแนวโน้มูการทำารายการระหว่างกันในอนาคตั้

 คณะกำรัรัมกำารัของบรัษัิีทได้�จ่ดั้ให�ม้ขั�นต่อนกำารัอนม้ตั่ิในกำรัณ้ท้�ม้กำารัทำารัาย์กำารัรัะหวา่งกำนักำบับค้คลท้�อาจ่ม้ความขดั้แย์�งทางผู้ล

ปีรัะโย์ชื่น ์อย์้ภ่าย์ใต่�กำรัอบจ่รัยิ์ธิรัรัมท้�ด้้ โด้ย์จ่ะต่�องม้กำารัจ่ดั้เสินอให�แก่ำท้�ปีรัะชื่ม้คณะกำรัรัมกำารัพิจ่ารัณาและอนม้ตั่ิรัาย์กำารัรัะหวา่งกำนั และ

ต่�องม้คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบเข�ารัว่มปีรัะชื่ม้เพื�อพิจ่ารัณาด้แ้ลให�รัาย์กำารัรัะหว่างกำนัเป็ีนไปีอย์่างย์ต้่ิธิรัรัม สิมเหต่ส้ิมผู้ลและม้นโย์บาย์

กำารักำำาหนด้รัาคาท้�เหมาะสิม โด้ย์คำานงึถืึงปีรัะโย์ชื่นส์ิง้สิด้้ของบรัษัิีทและผู้้�ถืือห้�นเป็ีนหลกัำ และด้แ้ลให�กำารัปีฏิิบตั่ิเป็ีนไปีต่ามกำฎเกำณฑ์ข์อง

ต่ลาด้หลกัำทรัพัย์แ์หง่ปีรัะเทศไทย์ และของสิำานกัำงานคณะกำรัรัมกำารักำำากำบัหลกัำทรัพัย์แ์ละต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ ์ทั�งน้ � กำรัรัมกำารัผู้้�ม้สิว่นได้�เสิ้ย์ไมม้่

สิทิธิิออกำเสิ้ย์งในรัาย์กำารัด้งักำลา่ว

 บรัษัิีทย์งัคงม้กำารัทำารัาย์กำารัรัะหวา่งกำนักำบักิำจ่กำารัท้�เก้ำ�ย์วข�องกำนัอย์้ ่ในรัาย์กำารัท้�บรัษัิีทต่�องด้ำาเนินกำารัเพื�อปีรัะกำอบธิร้ักิำจ่และเป็ีนไปี

ต่ามเงื�อนไขกำารัค�าทั�วไปีต่ามปีกำต่ ิไมม้่กำารัถ่ืาย์เทผู้ลปีรัะโย์ชื่นร์ัะหวา่งบรัษัิีทกำบักิำจ่กำารัท้�เก้ำ�ย์วข�อง ซื้ึ�งบรัษัิีทจ่ะด้ำาเนินกำารัด้�วย์ความโปีรัง่ใสิ

ต่ามนโย์บาย์กำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารัท้�ด้้ของบรัษัิีท และปีฏิิบตั่ติ่ามกำฎหมาย์วา่ด้�วย์หลกัำทรัพัย์แ์ละต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ ์และข�อบงัคบั ปีรัะกำาศ คำา

สิั�ง หรัอืข�อกำำาหนด้ของต่ลาด้หลกัำทรัพัย์แ์หง่ปีรัะเทศไทย์ และสิำานกัำงานคณะกำรัรัมกำารักำำากำบัหลกัำทรัพัย์แ์ละต่ลาด้หลกัำทรัพัย์อ์ย์า่งเครัง่ครัดั้

 นอกำจ่ากำน้�บรัษัิีทจ่ะเปิีด้เผู้ย์รัาย์กำารัรัะหวา่งกำนัท้�เกิำด้ขึ �น และกำารัได้�มาหรัอืจ่ำาหนา่ย์ทรัพัย์ส์ินิท้�สิ ำาคญัของบรัษัิีทไว�ในหมาย์เหต่ป้ีรัะกำอบงบ

กำารัเงินท้�ได้�รับักำารัต่รัวจ่สิอบจ่ากำผู้้�สิอบบญัช้ื่ของบรัษัิีท ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 โด้ย์ปีฏิิบตั่ใิห�เป็ีนไปีต่ามมาต่รัฐานกำารับญัช้ื่ท้�รับัรัอง

โด้ย์ทั�วไปี
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สิทธิิข้องผู้ถือืหุน้

สิทธิิข้องผู้มูส่้วนไดำเ้ส้ยกลุ่้มูตั้า่งๆ

 คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีท เป็ีนผู้้�ให�ความมั�นใจ่ต่อ่ผู้้�ถืือห้�นวา่ผู้้�ถืือห้�นม้สิิทธิิและจ่ะได้�รับักำารัปีฏิิบตั่ิอย์า่งเทา่เท้ย์มกำนัทก้ำรัาย์ โด้ย์นอกำ

เหนือจ่ากำสิิทธิิในกำารัลงคะแนนเสิ้ย์งในท้�ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�นแล�ว คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทย์งัได้�กำำาหนด้ให�สิิทธิิในกำารัได้�รับัสิว่นแบง่ผู้ลกำำาไรั หรัอื

 เงินปัีนผู้ล อย์า่งเทา่เท้ย์มกำนั รัวมถืงึสิทิธิิในกำารัซืื้ �อ หรัอื ขาย์ห้�น กำารัโอน และ กำารัทำาธิร้ักำรัรัมท้�เก้ำ�ย์วข�องกำบัห้�น และกำารัให�สิทิธิิในกำารัเข�า

ถืงึข�อมล้เก้ำ�ย์วกำบักำารัด้ำาเนินกิำจ่กำารัของบรัษัิีทโด้ย์ผู้า่นหนว่ย์งานนกัำลงทน้สิมัพนัธิ ์(Investment Relations, IR) นางสิาวกำาญจ่นา ปิีย์ะชื่าต่ ิ

ทั�งน้ � เป็ีนไปีต่ามข�อบงัคบัของบรัษัิีท ข�อกำำาหนด้ของกำฎหมาย์ท้�เก้ำ�ย์วข�อง คำาแนะนำาของต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ ์และ คณะกำรัรัมกำารักำำากำบัหลกัำทรัพัย์์

และต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ ์

 บรัษัิีทต่รัะหนกัำถืึงกำารัด้แ้ลรับัผิู้ด้ชื่อบต่่อผู้้�ม้สิว่นได้�เสิ้ย์ทั�วทก้ำกำล้ม่โด้ย์ถืือเป็ีนนโย์บาย์ของบรัษัิีท ท้�จ่ะพฒันาให�เกิำด้กำารัสิรั�างผู้ล

ปีรัะโย์ชื่นร์ัว่มกำนัรัะหวา่ง บรัษัิีท และ ผู้้�ม้สิว่นได้�เสิย้์ ไมว่า่จ่ะเป็ีนกำล้ม่ลก้ำค�า ผู้้�ถืือห้�น ห้�นสิว่นทางธิร้ักิำจ่ ค้แ่ขง่ขนัทางธิร้ักิำจ่ พนกัำงานของบรัษัิีท 

เจ่�าหน้ � และ กำล้ม่ผู้้�ม้สิว่นได้�เสิ้ย์อื�นๆท้�อย์้ใ่นสิงัคม ชื่ม้ชื่นเด้้ย์วกำบับรัษัิีท

 นอกำจ่ากำน้� คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีท ย์งัได้�จ่ดั้ต่ั�งคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ (Audit Committee) เพื�อทำาหน�าท้�ต่รัวจ่สิอบกำารัปีรัะกำอบ

กิำจ่กำารัของบรัษัิีทในสิว่นท้�สิ ำาคญัๆ เชื่น่ กำารัต่รัวจ่สิอบและจ่ดั้ทำารัาย์งานทางกำารัเงิน (Financial Report) กำารัต่รัวจ่สิอบภาย์ใน (Internal 

Control System) กำารัสิรัรัหาผู้้�ต่รัวจ่สิอบบญัช้ื่ (Company Auditor) กำารัพิจ่ารัณาเรัื�องกำารัขดั้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ชื่น ์(Conflicts of Interest) 

ซื้ึ�งหมาย์รัวมถืงึ กำารัจ่ดั้กำารัเรัื�องความเสิ้�ย์งด้�วย์ (Risk Management)

ผู้ถือืหุน้ 

รายชื�อผู้ถือืหุน้ใหญ่่ 10 รายแรก ณ วันท้� 30 ธัินวาคมู 2563 

จ่ำานวนห้�น % ของจ่ำานวน

ห้�นทั�งหมด้

1. บรัษัิีท ทาเคะอจิ้่เพรัสิ อินด้สัิต่รั้ �สิ จ่ำากำดั้ 71.6530,954,329

3. HEIWA KINZOKU CO., LTD. 

5. นาย์ฮารักิำชิื่น ทนัวาน้

7. นางนลนิรัตั่น ์เอื �ออนนัต่์

9. นางปีรัติ่ ิเคมาน้ 

2. นางเมฆิ่นทรั ์เอื �ออนนัต่์

4. มล้นิธิิฮารัม์ท้ และอิลซ้ื้� ชื่ไนเด้อรัเ์พื�อเด้ก็ำ

6. นางปีรัามิลา โรัจ่นศ์ลิธิรัรัม

8. นาย์รัาเมศ โรัจ่นศ์ลิธิรัรัม

10. นางสิาวนลน้ิ มาต่าน้ 

4.30

4.17

2.86

2.78

2.32

0.98

0.85

0.74

0.60 

1,856,025

1,800,000

1,236,975

1,200,000

1,002,375

424,500

366,375

318,000

259,975
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การประชุมูผู้ถือืหุน้

 อนึ�ง บรัษัิีทได้�กำำาหนด้นโย์บาย์กำารัควบคม้คณ้ภาพ ซื้ึ�งในป้ี 2560 บรัษัิีทได้�รับัมาต่รัฐาน ISO 9001:2015 (ฉบบัลา่สิด้้)   ซื้ึ�งเป็ีน

มาต่รัฐานท้�กำำาหนด้รัะบบบรัหิารัคณ้ภาพเวอรัช์ื่ั�นลา่สิด้้ โด้ย์ม้่งสิรั�างความพงึพอใจ่ต่่อลก้ำค�าอย์่างเป็ีนรัะบบ และย์งัได้�รับัมาต่รัฐาน ISO 

22000:2005 และ ISO/TS 22002-4:2013 เพื�อรัองรับัมาต่รัฐานความปีลอด้ภยั์ทางด้�านอาหารั สิำาหรับักำารัผู้ลติ่สินิค�าให�กำบัลก้ำค�าของบรัษัิีท

 นอกำจ่ากำนั�นบรัษัิีทย์งัม้นโย์บาย์ทางด้�านสิิ�งแวด้ล�อม นโย์บาย์ทางด้�านความปีลอด้ภยั์ อาช้ื่วอนามยั์ และสิภาพแวด้ล�อมในกำารัทำางาน และ

 นโย์บาย์ในกำารัด้ำาเนินกิำจ่กำารัท้�อย์้ภ่าย์ใต่�กำรัอบของหลกัำธิรัรัมาภิบาล (Environmental Policy and Good Corporate Governance) โด้ย์

จ่ดั้ทำาเป็ีนนโย์บาย์ให�กำบัพนกัำงานของบรัษัิีท นำาไปีใชื่�ในกำารัปีฏิิบตั่งิานอย์า่งเครัง่ครัดั้

 ก่ำอนวนัปีรัะชื่ม้ลว่งหน�าอย์า่งน�อย์ 21 วนั (Best Practice) บรัษัิีทจ่ะแจ่�งให�ผู้้�ถืือห้�นทรัาบถืงึวนัและเวลาของกำารัปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�นสิามญั

ปีรัะจ่ำาป้ี และรัวมถืงึจ่ดั้สิง่เอกำสิารัปีรัะกำอบท้�เก้ำ�ย์วข�องในแต่ล่ะวารัะ ซื้ึ�งหมาย์รัวมถืงึ สิ ำาเนารัาย์งานกำารัปีรัะชื่ม้สิามญัปีรัะจ่ำาป้ีในครัั�งก่ำอน 

รัาย์ละเอ้ย์ด้สิถืานท้� และกำารัเดิ้นทางมาย์งัสิถืานท้�จ่ดั้ปีรัะชื่ม้ ใบมอบอำานาจ่พรั�อมคำาอธิิบาย์ พรั�อมทั�งสิง่รัาย์งานผู้ลปีรัะกำอบกำารัของบรัษัิีท

และเสินอเรัื�องกำารัสิรัรัหาคณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทท้�ครับกำำาหนด้ต่ามวารัะทก้ำครัั�ง ในกำารัปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�น ทั�งน้ � เป็ีนกำารัปีฏิิบตั่ติ่ามบทบญัญตั่ขิอง

ข�อบงัคบัของบรัษัิีท (Article of Association) และกำฎรัะเบ้ย์บท้�เก้ำ�ย์วข�องของต่ลาด้หลกัำทรัพัย์แ์หง่ปีรัะเทศไทย์ โด้ย์ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารั

บรัษัิีท จ่ะทำาหน�าท้�เป็ีนปีรัะธิานในท้�ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�น และเสินอรัาย์งานผู้ลกำารัด้ำาเนินงานของบรัษัิีทในป้ีท้�ผู้่านมาเพื�อให�ท้�ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�น

พิจ่ารัณา โด้ย์เปิีด้โอกำาสิให�ผู้้�ถืือห้�นได้�ซื้กัำถืาม ในทก้ำวารัะ พรั�อมทั�งรับัฟัืงคำาแนะนำาและความเหน็จ่ากำผู้้�ถืือห้�น รัวมถืงึกำารับนัทกึำคำาถืาม และ

ข�อคดิ้เหน็ท้�เป็ีนปีรัะโย์ชื่นต์่อ่กำารัด้ำาเนินกิำจ่กำารัของบรัษัิีท โด้ย์กำรัรัมกำารับรัหิารัจ่ะทำาหน�าท้�ต่อบคำาถืามผู้้�ถืือห้�นต่ามขอบขา่ย์ของงานท้�รับัผิู้ด้

ชื่อบในเรัื�องนั�นๆ

 นอกำจ่ากำมาต่รัฐานท้�บรัษัิีทได้�รับัมาข�างต่�นแล�ว บรัษัิีทย์งัได้�รับัปีรัะกำาศน้ย์บตั่รั หนงัสิือรับัรัอง โลหป์ีรัะกำาศเก้ำย์รัต่ิคณ้อ้กำมากำมาย์

เพื�อเป็ีนเครัื�องหมาย์กำารันัต้่ถืงึคณ้ภาพสินิค�าเป็ีนท้�ย์อมรับัในกำล้ม่ลก้ำค�าของบรัษัิีทท้�ม้มากำถืงึ 300 รัาย์ทั�วโลกำ 
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การจำดัำการ

 ณ วนัท้� 31 ธินัวาคม 2563 คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทม้จ่ำานวนทั�งหมด้ 10 ทา่น โด้ย์ม้กำารัปีรัะชื่ม้คณะกำรัรัมกำารัในรัอบป้ีท้�ผู้า่นมา 6 ครัั�ง

 ด้งัน้ � 

 หมายเหตุ ุ: กรรมการทั้้�งสองทั้า่นไมได้เ้ข้า้ร่วมประชุมุผู้้ถ้ือืหุน้เนื�องด้ว้ยเหตุกุารแพร่ระบาด้ข้องเชุื �อไวรส้โควทิั้ 19 และการหา้มบคุคล

เด้นิทั้างเข้า้มาในประเทั้ศไทั้ย 

รัาย์ชืื่�อกำรัรัมกำารั
ปีรัะชื่ม้

คณะกำรัรัมกำารั

ปีรัะชื่ม้ 

AGM 2020
ต่ำาแหนง่

1. นาย์สิมชื่าย์ องัสินนัท์

5. นาย์ศภ้ชื่ยั์ หลอ่วณิชื่ย์์

10. นางสิาวคาสิมิ้ ทาเคะอจิ้่

3. นางเอื �อมพรั ภมรับต้่รั

6/6

6/6

6/6

6/6

กำรัรัมกำารัอิสิรัะ, ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารั

กำรัรัมกำารั, ผู้้�จ่ดั้กำารัโรังงาน

กำรัรัมกำารั

กำรัรัมกำารั, ผู้้�ชื่ว่ย์กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารัอาวโ้สิ,

กำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง 

2. นาย์ทะคะอะกิำ ทะเคะอจิ้่

9. นาย์วิบล้ย์ ์เอื �ออนนัต่์

7. นาย์กำฤษีณ ์อินเทวฒัน์

4. นางสิาวสิาลน้ิ มาต่าน้

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

กำรัรัมกำารั, กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั

กำรัรัมกำารัอิสิรัะ, ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารั 

บรัหิารัความเสิ้�ย์ง

กำรัรัมกำารัอิสิรัะ, กำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ

กำรัรัมกำารั, ผู้้�ชื่ว่ย์กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั

6. นางสิาววรันิทรัพ์รั เอื �ออนนัต่์ 6/6กำรัรัมกำารัอิสิรัะ, ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ

8. นาย์โทชิื่ย์กิ้ำ โคอิเกำะ กำรัรัมกำารัอิสิรัะ, คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ, 

กำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง

อำานาจำแล้ะหน้าท้�ข้องคณะกรรมูการข้องบริษััท

กำรัรัมกำารัต่�องปีฏิิบตั่หิน�าท้�ให�เป็ีนไปีต่ามกำฎหมาย์ วตั่ถืป้ีรัะสิงค ์และข�อบงัคบัของบรัษัิีท ต่ลอด้จ่นมต่ิท้�ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�นด้�วย์

ความซืื้�อสิตั่ย์ส์ิจ้่รัติ่และรักัำษีาผู้ลปีรัะโย์ชื่นข์องบรัษัิีท

กำรัรัมกำารัม้หน�าท้�กำ ำาหนด้นโย์บาย์และทิศทางกำารัด้ำาเนินงานของบรัษัิีทและกำำากำบัด้แ้ลให�ฝ่่าย์จ่ดั้กำารัด้ำาเนินกำารัให�เป็ีนต่าม

นโย์บาย์ท้�กำำาหนด้ไว�อย์า่งม้ปีรัะสิทิธิิภาพและปีรัะสิทิธิิผู้ล เพิ�มมล้คา่ทางเศรัษีฐกิำจ่สิง้สิด้้ให�แก่ำกิำจ่กำารั ให�ความมั�งคั�งแก่ำผู้้�ถืือห้�น 

กำรัรัมกำารัต่�องเป็ีนบค้คลท้�ม้ความซืื้�อสิตั่ย์ ์สิจ้่รัติ่ ม้จ่รัยิ์ธิรัรัมในกำารัด้ำาเนินธิร้ักิำจ่

กำรัรัมกำารัต่�องม้ความรับัผิู้ด้ชื่อบต่อ่ผู้้�ถืือห้�นโด้ย์สิมำ�าเสิมอ ด้ำาเนินงานโด้ย์รักัำษีาผู้ลปีรัะโย์ชื่นข์องผู้้�ถืือห้�นม้กำารัเปิีด้เผู้ย์ต่อ่ผู้้�

ลงทน้อย์า่งถืก้ำต่�องครับถื�วนม้มาต่รัฐานและโปีรัง่ใสิ

กำรัรัมกำารัต่�องม้ความร้ั � ความสิามารัถื และปีรัะสิบกำารัณท้์�จ่ะเป็ีนปีรัะโย์ชื่นต์่อ่กำารัด้ำาเนินธิร้ักิำจ่ และม้ความสินใจ่ในกิำจ่กำารั

ของบรัษัิีทท้�ต่นเองเป็ีนกำรัรัมกำารัอย์า่งแท�จ่รังิ

ม้ความต่ั�งใจ่ท้�จ่ะด้ำาเนินธิร้ักิำจ่อย์า่งต่อ่เนื�อง

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

 

6.
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อำานาจำหน้าท้�แล้ะความูรับผิดำชอบข้องประธิานคณะกรรมูการบริษััทมูด้ำงัน้�

เป็ีนปีรัะธิานฯ ในท้�ปีรัะชื่ม้คณะกำรัรัมกำารัของบรัษัิีทฯ

กำารัลงคะแนนเสิ้ย์งช้ื่ �ขาด้ในกำรัณ้ท้�ท้�ปีรัะชื่ม้คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทฯม้กำารัลงคะแนนเสิ้ย์งและม้คะแนนเสิ้ย์งเทา่กำนัไมส่ิามารัถื

ต่ดั้สินิช้ื่ �ขาด้ได้�

เป็ีนผู้้�เรัย้์กำปีรัะชื่ม้คณะกำรัรัมกำารัของบรัษัิีท

ทำาหน�าท้�เป็ีนปีรัะธิานฯในท้�ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�น

1. 

2. 

 

3. 

4.

 บรัิษัีท ม้นโย์บาย์ให�กำรัรัมกำารัและผู้้�บรัิหารัต่�องรัาย์งานกำารัเปีล้�ย์นแปีลงกำารัถืือครัองหลักำทรััพย์์ต่่อสิำานักำงาน กำ.ล.ต่. 

ภาย์ใน 3 วนัทำากำารันบัจ่ากำวนัท้�ม้กำารัเปีล้�ย์นแปีลงกำารัถืือครัองหลกัำทรัพัย์ ์ และให�นำาสิ่งรัาย์งานกำารัเปีล้�ย์นแปีลงกำารัถืือหลกัำทรัพัย์ท์าง

รัะบบออนไลนต์่่อ กำ.ล.ต่. ทั�งน้ � รัาย์งานกำารัถืือครัองหลกัำทรัพัย์ข์องกำรัรัมกำารัและผู้้�บรัหิารัเปีรั้ย์บเท้ย์บสิำาหรับัรัอบรัะย์ะเวลาบญัช้ื่สิิ �นสิด้้ 

ณ วนัท้� 31 ธินัวาคม 2562 และ 31 ธินัวาคม 2563 ม้กำารัเปีล้�ย์นแปีลงโด้ย์สิร้ัปีด้งัน้ � 

ข้อบเข้ตั้แล้ะอำานาจำหน้าท้�ข้องกรรมูการผู้จำดัำการมูด้ำงัน้�

รายงานการถือืครองหลั้กทรัพยข์้องกรรมูการแล้ะผู้บริหาร

จ่ดั้ทำานโย์บาย์ แนวทางย์ท้ธิศาสิต่รัก์ำารัทำาธิร้ักิำจ่ เปี�าหมาย์ แผู้นงานและงบปีรัะมาณปีรัะจ่ำาป้ีของบรัษัิีท เสินอให�คณะกำรัรัมกำารั

บรัษัิีทอนม้ตั่ิ

ด้ ำาเนินกำารัให�เป็ีนไปีต่ามนโย์บาย์แนวทางย์ท้ธิศาสิต่รัก์ำารัทำาธิ้รักิำจ่ เปี�าหมาย์ แผู้นงานและงบปีรัะมาณปีรัะจ่ำาป้ีของบรัษัิีท

ต่ามท้�คณะกำรัรัมกำารัอนม้ตั่ิ

รัาย์งานผู้ลงานและผู้ลปีรัะกำอบกำารัปีรัะจ่ำาไต่รัมาสิของบรัษัิีทให�คณะกำรัรัมกำารัทรัาบพรั�อมแนวโน�มและแนวทางกำารับรัหิารั

ให�คณะกำรัรัมกำารัทรัาบ

เรัื�องอื�น ๆ ท้�คณะกำรัรัมกำารัมอบหมาย์

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4.

รัาย์ชืื่�อ
จ่ำานวนห้�น อตั่รัาสิว่น %

25632562 25632562

1. นาย์สิมชื่าย์ องัสินนัท์

    ค้ส่ิมรัสิและบต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะ

3. นางเอื �อมพรั ภมรับต้่รั

    ค้ส่ิมรัสิและบต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะ 

5. นาย์ศภ้ชื่ยั์ หลอ่วณิชื่ย์์

    ค้ส่ิมรัสิและบต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะ 

7. นาย์กำฤษีณ ์อินเทวฒัน์

    ค้ส่ิมรัสิและบต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะ 

2. นาย์ทะคะอะกิำ ทาเคะอจิ้่

    ค้ส่ิมรัสิและบต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะ 

4. นางสิาวสิาลน้ิ มาต่าน้

    ค้ส่ิมรัสิและบต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะ 

6. นางสิาววรันิทรัพ์รั เอื �ออนนัต่ ์    

    ค้ส่ิมรัสิและบต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะ 

8. นาย์โทชิื่ย์กิ้ำ โคอิเกำะ

    ค้ส่ิมรัสิและบต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะ

87,750

600

87,750

600

58,500

0

58,500

0

59,400

0

59,400

0

155,250

9,000

155,250

9,000

90,000

0

90,000

0

245,000

0

245,000

0

154,300 

0

154,300 

0

0 

0

0 

0

0.20

0.0001

0.20

0.0001

0.14

0

0.14

0

0.14

0

0.14

0

0.36

0.02

0.36

0.02

0.21

0

0.21

0

0.56

0

0.56

0

0.36 

0

0.36 

0

0 

0

0 

0
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9. นาย์วิบล้ย์ ์เอื �ออนนัต่์

    ค้ส่ิมรัสิและบต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะ 

10. นางสิาวคาสิมิ้ ทาเคะอจิ้่

    ค้ส่ิมรัสิและบต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะ

10,000

4,000

0 

0

10,000

4,000

0 

0

0.02

0.009

0 

0

0.02

0.009

0 

0

หลั้กเกณฑ์ใ์นการคัดำเล้ือกกรรมูการอสิระ

 วิธ้ิกำารัคดั้เลือกำบค้คลท้�จ่ะแต่่งต่ั�งเป็ีนกำรัรัมกำารัและกำรัรัมกำารัอิสิรัะนั�น บรัษัิีทได้�ทำากำารัคดั้เลือกำโด้ย์พิจ่ารัณาจ่ากำความร้ั � ความ

สิามารัถืและปีรัะสิบกำารัณซ์ื้ึ�งสิอด้คล�องกำบัลกัำษีณะกำารัปีรัะกำอบธิร้ักิำจ่ของบรัษัิีทเป็ีนสิำาคญั รัวมทั�งพิจ่ารัณาจ่ากำทกัำษีะท้�จ่ ำาเป็ีนและย์งัขาด้

อย์้ใ่นคณะกำรัรัมกำารั โด้ย์อาจ่สิรัรัหากำรัรัมกำารัจ่ากำบค้คลภาย์นอกำท้�ทรังคณ้วฒิ้ หรัอืจ่ากำฐานข�อมล้กำรัรัมกำารัของสิถืาบนักำรัรัมกำารัไทย์ IOD 

แต่ท่ั�งน้ �ต่�องเป็ีนบค้คลท้�ม้ความเหมาะสิมกำบักำารัปีรัะกำอบธิร้ักิำจ่ของบรัษัิีท 

 นอกำจ่ากำน้� กำรัรัมกำารัและผู้้�บรัหิารัของบรัษัิีทต่�องไมม้่ลกัำษีณะขาด้ความนา่ไว�วางใจ่ต่ามท้�กำำาหนด้โด้ย์ปีรัะกำาศคณะกำรัรัมกำารักำำากำบั

หลกัำทรัพัย์แ์ละต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ด์้งัต่อ่ไปีน้�

* จ่ ำานวนห้�นของกำรัรัมกำารั ผู้้�บรัหิารั ค้ส่ิมรัสิและบต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะรัวมกำนัทั�งหมด้รั�อย์ละ 2.12 ซื้ึ�งไมเ่กิำนรั�อย์ละ 25 ของจ่ำานวนห้�น

ทั�งหมด้ท้�บรัษัิีทออกำ

รัาย์ชืื่�อ
จ่ำานวนห้�น อตั่รัาสิว่น %

2562 2563 2562 2563

11. นาย์มิลาน พรัสิิโต่ฟืเสิค

    ค้ส่ิมรัสิและบต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะ 

12. นางสิาวกำาญจ่นา ปิีย์ะชื่าต่ิ

    ค้ส่ิมรัสิและบต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะ 

49,500

0
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0

49,000 

0
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0

0.11

0 

0

0.11 

0

0 

0

ม้ความบกำพรัอ่งในด้�านความสิามารัถืต่ามกำฎหมาย์หรัืออย์้่รัะหว่างถืก้ำด้ำาเนินกำารัต่ามกำฎหมาย์ท้�เก้ำ�ย์วกำบักำารักำำากำบัด้แ้ล

ต่ลาด้ทน้ ได้�แก่ำ

เป็ีนบค้คลล�มละลาย์ หรัอื

เป็ีนคนไรั�ความสิามารัถืหรัอืเสิมือนไรั�ความสิามารัถื หรัอื

อย์้ร่ัะหวา่งถืก้ำกำลา่วโทษีโด้ย์สิำานกัำงาน กำ.ล.ต่. หรัอือย์้ร่ัะหวา่งถืก้ำด้ำาเนินคด้้ เนื�องจ่ากำกำรัณ้ท้�สิ ำานกัำงาน กำ.ล.ต่. กำลา่ว

โทษี หรัอืเคย์ต่�องคำาพิพากำษีาถืงึท้�สิด้้ให�จ่ ำาคก้ำไมว่า่ศาลจ่ะม้คำาพิพากำษีาให�รัอกำารัลงโทษีหรัอืไม ่และพ�นโทษีจ่ำาคก้ำหรัอื

พ�นจ่ากำกำารัรัอลงโทษีมาแล�วไมถ่ืงึสิามป้ี ทั�งน้ �เฉพาะในความผิู้ด้ต่ามกำฎหมาย์วา่ด้�วย์หลกัำทรัพัย์แ์ละต่ลาด้หลกัำทรัพัย์์

หรัอืกำฎหมาย์วา่ด้�วย์สิญัญาซืื้ �อขาย์ลว่งหน�า

1.

1.1 

1.2 

1.3

ม้ปีรัะวตั่ิกำารับรัหิารังานท้�ม้ลกัำษีณะหลอกำลวงฉ�อโกำง หรัอืทจ้่รัติ่เก้ำ�ย์วกำบัทรัพัย์ส์ินิ ได้�แก่ำ

อย์้่รัะหวา่งถืก้ำกำลา่วโทษีโด้ย์หน่วย์งานท้�กำำากำบัด้แ้ลสิถืาบนักำารัเงินไม่วา่ในปีรัะเทศหรัอืต่า่งปีรัะเทศ หรัอือย์้่รัะหวา่ง

ถืก้ำด้ำาเนินคด้้อนัเนื�องจ่ากำกำรัณ้ท้�หนว่ย์งานด้งักำลา่วกำลา่วโทษี หรัอือย์้ร่ัะหวา่งถืก้ำหนว่ย์งานด้งักำลา่วห�ามเป็ีนกำรัรัมกำารั

หรัอืผู้้�บรัหิารัของสิถืาบนักำารัเงิน หรัอืเคย์ต่�องคำาพิพากำษีาถืงึท้�สิด้้ให�จ่ ำาคก้ำไมว่า่ศาลจ่ะม้คำาพิพากำษีาให�รัอกำารัลงโทษี

หรัอืไม ่และพ�นโทษีจ่ำาคก้ำหรัอืพ�นจ่ากำกำารัรัอลงโทษีมาแล�วไมถ่ืงึสิามป้ี ทั�งน้ �เฉพาะในมล้เหต่เ้นื�องจ่ากำกำารับรัหิารังาน

ท้�ม้ลกัำษีณะหลอกำลวง ฉ�อโกำง หรัอืทจ้่รัติ่เก้ำ�ย์วกำบัทรัพัย์ส์ินิ และทำาให�เกิำด้ความเสิ้ย์หาย์ไมว่า่จ่ะต่อ่สิถืาบนักำารัเงินท้�

บค้คลนั�นเป็ีนกำรัรัมกำารัหรัอืผู้้�บรัหิารั หรัอืต่อ่ลก้ำค�า หรัอื 

เคย์ต่�องคำาพิพากำษีาถืงึท้�สิด้้ให�จ่ ำาคก้ำ ไมว่า่ศาลจ่ะม้คำาพิพากำษีาให�รัอกำารัลงโทษีหรัอืไม ่และพ�นโทษีจ่ำาคก้ำหรัอืพ�นจ่ากำ

กำารัรัอลงโทษีมาแล�วไมถ่ืงึสิามป้ี ทั�งน้ �ในความผิู้ด้อาญาแผู้น่ด้นิเก้ำ�ย์วกำบักำารับรัหิารังานท้�ม้ลกัำษีณะหลอกำลวง ฉ�อโกำง

 หรัอืทจ้่รัติ่เก้ำ�ย์วกำบัทรัพัย์ส์ินิ หรัอื

2.

2.1 

 

 

 

 

 

2.2 
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ม้เหต่อ้นัควรัเชืื่�อวา่ม้พฤต่ิกำรัรัมในกำารัปีฏิิบตั่ติ่อ่ผู้้�ถืือห้�นบรัษัิีท หรัอืต่ลาด้ทน้โด้ย์รัวม ในเรัื�องท้�ม้นยั์สิำาคญั ได้�แก่ำ

ม้พฤต่ิกำรัรัมกำรัะทำากำารัหรัือละเว�นกำรัะทำากำารัโด้ย์ไม่สิจ้่รัติ่ หรัือปีรัะมาทเลินเลอ่อย์่างรั�าย์แรังในกำารัทำาธิ้รักำรัรัมของ

บรัิษัีทหรัือบรัิษัีทย์่อย์และเป็ีนเหต่ใ้ห�บรัิษัีทหรัือผู้้�ถืือห้�นได้�รับัความเสิ้ย์หาย์ หรัือเป็ีนเหต่ใ้ห�ต่นหรัือบค้คลอื�นได้�รับั

ปีรัะโย์ชื่นโ์ด้ย์มิชื่อบ หรัอื

ม้พฤต่กิำรัรัมในกำารัเปิีด้เผู้ย์หรัอืเผู้ย์แพรัข่�อมล้หรัอืข�อความเก้ำ�ย์วกำบับรัษัิีทหรัอืบรัษัิีทย์อ่ย์อนัเป็ีนเทจ็่ท้�อาจ่ทำาให�สิ ำาคญั

ผิู้ด้หรัอืโด้ย์ปีกำปิีด้ข�อความจ่รังิท้�ควรับอกำให�แจ่�งในสิารัะสิำาคญั ซื้ึ�งอาจ่ม้ผู้ลกำรัะทบต่อ่กำารัต่ดั้สินิใจ่ของผู้้�ถืือห้�น ผู้้�ลงทน้ 

หรัอืผู้้�ท้�เก้ำ�ย์วข�อง ไมว่า่จ่ะโด้ย์กำารัสิั�งกำารั กำารัม้สิว่นรับัผิู้ด้ชื่อบ หรัอืม้สิว่นรัว่มในกำารัจ่ดั้ทำาเปิีด้เผู้ย์ หรัอืเผู้ย์แพรัข่�อมล้

หรัอืข�อความนั�น หรัอืโด้ย์กำารักำรัะทำาหรัอืละเว�นกำารักำรัะทำาอื�นใด้ ทั�งน้ �เว�นแต่พิ่สิจ้่นไ์ด้�วา่โด้ย์ต่ำาแหนง่ ฐานะ หรัอืหน�าท้�

ของต่น ไมอ่าจ่ลว่งร้ั �ถืงึความเป็ีนเทจ็่ของข�อมล้หรัอืข�อความด้งักำลา่ว หรัอืกำารัขาด้ข�อเทจ็่จ่รังิท้�ควรัต่�องแจ่�งนั�น หรัอื    

ม้พฤต่กิำรัรัมท้�เป็ีนกำารักำรัะทำาอนัไมเ่ป็ีนธิรัรัมหรัอืกำารัเอาเปีรัย้์บผู้้�ลงทน้ในกำารัซืื้ �อขาย์หลกัำทรัพัย์ห์รัอืสิญัญาซืื้ �อขาย์ลว่ง

หน�า หรัอืม้หรัอืเคย์ม้สิว่นรัว่มหรัอืสินบัสินน้กำารักำรัะทำาด้งักำลา่ว

เป็ีนผู้้�ท้�ศาลม้คำาสิั�งให�ทรัพัย์ส์ิินต่กำเป็ีนของแผู้่นด้ินต่ามกำฎหมาย์เก้ำ�ย์วกำับกำารัปี�องกำัน และปีรัาบปีรัามกำารัท้จ่รัิต่ 

กำฎหมาย์วา่ด้�วย์กำารัปี�องกำนัและปีรัาบปีรัามกำารัฟือกำเงิน หรัอืกำฎหมาย์อื�นในลกัำษีณะเด้้ย์วกำนัและย์งัไมพ่�นสิามป้ีนบั

แต่ว่นัท้�ศาลม้คำาสิั�งให�ทรัพัย์ส์ินิต่กำเป็ีนของแผู้น่ด้นิ

3.

3.1 

 

 

3.2 

 

3.3

2.3 

ผู้้�ถืือห้�นคนหนึ�งม้คะแนนเสิ้ย์งเทา่กำบัจ่ำานวนห้�นท้�ต่นถืืออย์้ค่ณ้ด้�วย์จ่ำานวนกำรัรัมกำารัท้�จ่ะเลือกำต่ั�ง

ผู้้�ถืือห้�นแต่ล่ะคนจ่ะใชื่�คะแนนเสิย้์งท้�ม้อย์้ท่ั�งหมด้ต่าม (1) เลือกำต่ั�งบค้คลคนเด้้ย์ว หรัอืหลาย์คนเป็ีนกำรัรัมกำารัก็ำได้�กำรัณ้ท้�เลอืกำ

ต่ั�งบค้คลหลาย์คนเป็ีนกำรัรัมกำารัจ่ะแบง่คะแนนเสิ้ย์งให�แก่ำผู้้�ใด้มากำน�อย์เพ้ย์งใด้ไมไ่ด้�

บค้คลซื้ึ�งได้�รับัคะแนนเสิ้ย์งสิง้สิด้้ต่ามลำาด้บัลงมาเป็ีนผู้้�ได้�รับักำารัเลือกำต่ั�งเป็ีนกำรัรัมกำารัเทา่กำบัจ่ำานวนกำรัรัมกำารัท้�จ่ะพงึม้หรัอื

จ่ะพงึเลือกำต่ั�งในครัั�งนั�น ในกำรัณ้ท้�บค้คลซื้ึ�งได้�รับักำารัเลือกำต่ั�งในลำาด้บัถืดั้ลงมาม้คะแนนเสิ้ย์งเท่ากำนัเกิำนจ่ำานวนกำรัรัมกำารัท้�

จ่ะพงึม้หรัอืจ่ะพงึเลือกำต่ั�งในครัั�งนั�นให�ผู้้�เป็ีนปีรัะธิานเป็ีนผู้้�ออกำเสิ้ย์งช้ื่ �ขาด้

ต่าย์

ลาออกำ

ขาด้คณ้สิมบตั่หิรัอืม้ลกัำษีณะต่�องห�ามต่ามมาต่รัา 68 แหง่พรัะรัาชื่บญัญตั่บิรัษัิีทมหาชื่น จ่ำากำดั้ พ.ศ. 2535

ท้�ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�นลงมต่ใิห�ออกำต่ามข�อ 18

ศาลม้คำาสิั�งให�ออกำ

(1) 

(2) 

 

(3)

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5)

การเล้ือกตั้ั�งกรรมูการ

 คณะกำรัรัมกำารัของบรัษัิีทแต่ง่ต่ั�งโด้ย์มต่ท้ิ�ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�น ต่ามวธ้ิิกำารัท้�บญัญตั่ไิว�ในข�อบงัคบัของบรัษัิีท ซื้ึ�งม้ขั�นต่อนและรัาย์ละเอ้ย์ด้

ด้งัน้ � 

 ในกำรัณ้ท้�บค้คลซื้ึ�งได้�รับักำารัเลือกำต่ั�งในลำาด้บัถืดั้ลงมาม้คะแนนเสิย้์งเทา่กำนัเกิำนจ่ำานวนกำรัรัมกำารัท้�จ่ะพงึม้หรัอืจ่ะพงึเลือกำต่ั�งในครัั�ง

นั�นให�ผู้้�เป็ีนปีรัะธิานเป็ีนผู้้�ออกำเสิ้ย์งช้ื่ �ขาด้

 ในกำารัปีรัะชื่ม้สิามญัปีรัะจ่ำาป้ีทก้ำครัั�ง ให�กำรัรัมกำารัออกำจ่ากำต่ำาแหนง่ 1ใน 3 เป็ีนอตั่รัา ถื�าจ่ำานวนกำรัรัมกำารัท้�จ่ะแบง่ออกำให�ต่รังเป็ีน

สิามไมไ่ด้� ก็ำให�ออกำโด้ย์จ่ำานวนใกำล�ท้�สิด้้กำบัสิว่น 1 ใน 3

 กำรัรัมกำารัท้�จ่ะต่�องออกำจ่ากำต่ำาแหน่งก่ำอน จ่ะเป็ีนกำรัรัมกำารัคนท้�อย์้ใ่นต่ำาแหน่งนานท้�สิด้้และให�เรัย้์งต่ามต่วัอกัำษีรั กำรัรัมกำารัซื้ึ�งพ�น

จ่ากำต่ำาแหนง่ อาจ่ได้�รับัเลือกำต่ั�งใหมไ่ด้�

 นอกำจ่ากำกำารัพ�นต่ำาแหนง่ต่ามวารัะแล�ว กำรัรัมกำารัพ�นจ่ากำต่ำาแหนง่เมื�อ

 กำรัรัมกำารัคนใด้จ่ะลาออกำจ่ากำต่ำาแหนง่ ให�ยื์�นใบลาออกำต่อ่บรัษัิีท กำารัลาออกำม้ผู้ลนบัแต่ว่นัท้�ใบลาออกำไปีถืงึบรัษัิีท

 กำรัรัมกำารัซื้ึ�งลาออกำต่ามวรัรัคหนึ�ง จ่ะแจ่�งกำารัลาออกำของต่นให�นาย์ทะเบ้ย์นทรัาบด้�วย์ก็ำได้�
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 ในกำรัณ้ท้�ต่ ำาแหน่งกำรัรัมกำารัวา่งลงเพรัาะเหต่อื้�น นอกำจ่ากำถืงึครัาวออกำต่ามวารัะให�คณะกำรัรัมกำารัเลือกำบค้คลซื้ึ�งม้คณ้สิมบตั่ิและ

ไมม้่ลกัำษีณะต่�องห�าม ต่ามมาต่รัา 68 แหง่พรัะรัาชื่บญัญตั่บิรัษัิีทมหาชื่นจ่ำากำดั้ พ.ศ. 2535 เข�าเป็ีนกำรัรัมกำารัแทนในกำารัปีรัะชื่ม้คณะกำรัรัมกำารั

ครัาวถืดั้ไปี เว�นแต่ว่ารัะของกำรัรัมกำารัจ่ะเหลือน�อย์กำวา่สิองเดื้อน 

 มต่ขิองคณะกำรัรัมกำารัต่ามวรัรัคหนึ�งต่�องปีรัะกำอบด้�วย์คะแนนเสิย้์งไม่น�อย์กำวา่สิามในสิ้�ของจ่ำานวนกำรัรัมกำารัท้�ย์งัเหลืออย์้ ่ท้�ปีรัะชื่ม้

ผู้้�ถืือห้�นอาจ่ลงมติ่ให�กำรัรัมกำารัคนใด้ออกำจ่ากำต่ำาแหนง่ก่ำอนถืงึครัาวออกำต่ามวารัะได้�ด้�วย์คะแนนเสิย้์งไมน่�อย์กำวา่สิามในสิ้�ของจ่ำานวนผู้้�ถืือห้�น

ซื้ึ�งมาปีรัะชื่ม้และม้สิทิธิิออกำเสิ้ย์งและม้ห้�นรัวมกำนัได้�ไมน่�อย์กำวา่กำึ�งหนึ�งของจ่ำานวนห้�นท้�ถืือโด้ย์ผู้้�ถืือห้�นท้�มาปีรัะชื่ม้ และม้สิทิธิิออกำเสิ้ย์ง

ถืือห้�นไม่เกิำนรั�อย์ละหนึ�งของจ่ำานวนห้�นท้�ม้สิิทธิิออกำเสิ้ย์งทั�งหมด้ของผู้้�ขออนญ้าต่ บรัษัิีทใหญ่ บรัษัิีทย์่อย์ บรัษัิีทรัว่ม ผู้้�ถืือ

ห้�นรัาย์ใหญ่ หรัอืผู้้�ม้อ ำานาจ่ควบคม้ของบรัษัิีท ทั�งน้ �ให�นบัรัวมกำารัถืือห้�นของผู้้�ท้�เก้ำ�ย์วข�องของกำรัรัมกำารัอิสิรัะรัาย์นั�น ๆ ด้�วย์

ไมเ่ป็ีนหรัอืเคย์เป็ีนกำรัรัมกำารัท้�ม้สิว่นรัว่มบรัหิารังาน ลก้ำจ่�าง พนกัำงาน ท้�ปีรักึำษีาท้�ได้�เงินเดื้อนปีรัะจ่ำา หรัอืผู้้�ม้อ ำานาจ่ควบคม้

ของบรัษัิีท บรัษัิีทใหญ่ บรัษัิีทย์่อย์ บรัษัิีทรัว่ม บรัษัิีทย์่อย์ลำาด้บัเด้้ย์วกำนั ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่ หรัอืของผู้้�ม้อ ำานาจ่ควบคม้ของ

บรัษัิีท เว�นแต่จ่่ะได้�พ�นจ่ากำกำารัม้ลกัำษีณะด้งักำลา่วมาแล�วไมน่�อย์กำวา่สิอง (2) ป้ี ทั�งน้ �ลกัำษีณะต่�องห�ามด้งักำลา่วไมร่ัวมถืงึกำรัณ้

ท้�กำรัรัมกำารัอิสิรัะเคย์เป็ีนข�ารัาชื่กำารั หรัอืท้�ปีรักึำษีาของสิว่นรัาชื่กำารัซื้ึ�งเป็ีนผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่ หรัอืผู้้�ม้อ ำานาจ่ควบคม้ของบรัษัิีท

ไมเ่ป็ีนบค้คลท้�ม้ความสิมัพนัธิท์างสิาย์โลหิต่ หรัอืโด้ย์กำารัจ่ด้ทะเบ้ย์นต่ามกำฎหมาย์ ในลกัำษีณะท้�เป็ีนบดิ้ามารัด้า ค้ส่ิมรัสิ พ้�

น�อง และบต้่รั รัวมทั�งค้ส่ิมรัสิของบต้่รั ของผู้้�บรัหิารั ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่ ผู้้�ม้อ ำานาจ่ควบคม้ หรัอืบค้คลท้�จ่ะได้�รับักำารัเสินอให�เป็ีน

ผู้้�บรัหิารัหรัอืผู้้�ม้อ ำานาจ่ควบคม้ของผู้้�ขออนญ้าต่ หรัอืบรัษัิีทย์อ่ย์

ไม่เป็ีนหรัอืเคย์เป็ีนผู้้�สิอบบญัช้ื่ของบรัษัิีท บรัษัิีทใหญ่ บรัษัิีทย์่อย์ บรัษัิีทรัว่ม ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่ หรัอืผู้้�ม้อ ำานาจ่ควบคม้ของ

บรัษัิีท และไมเ่ป็ีนผู้้�ถืือห้�นท้�ม้นยั์ ผู้้�ม้อ ำานาจ่ควบคม้ หรัอืห้�นสิว่นของสิำานกัำงานสิอบบญัช้ื่ ซื้ึ�งม้ผู้้�สิอบบญัช้ื่ของบรัษัิีท บรัษัิีท

ใหญ่ บรัษัิีทย์อ่ย์ บรัษัิีทรัว่ม ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่ หรัอืผู้้�ม้อ ำานาจ่ควบคม้ของบรัษัิีทสิงักำดั้อย์้ ่ เว�นแต่จ่่ะได้�พ�นจ่ากำกำารัม้ลกัำษีณะ

ด้งักำลา่วมาแล�วไมน่�อย์กำวา่สิอง (2) ป้ี 

ไมเ่ป็ีนหรัอืเคย์เป็ีนผู้้�ให�บรักิำารัทางวิชื่าช้ื่พใด้ ๆ ซื้ึ�งรัวมถืงึกำารัให�บรักิำารัเป็ีนท้�ปีรักึำษีากำฎหมาย์หรัอืท้�ปีรักึำษีาทางกำารัเงิน ซื้ึ�งได้�

รับัคา่บรักิำารัเกิำนกำวา่สิองล�านบาทต่อ่ป้ี จ่ากำบรัษัิีท บรัษัิีทใหญ่ บรัษัิีทย์อ่ย์ บรัษัิีทรัว่ม ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่ หรัอืผู้้�ม้อ ำานาจ่ควบคม้

ของบรัษัิีท และไมเ่ป็ีนผู้้�ถืือห้�นท้�ม้นยั์ ผู้้�ม้อ ำานาจ่ควบคม้ หรัอืห้�นสิว่นของผู้้�ให�บรักิำารัทางวิชื่าช้ื่พนั�นด้�วย์ เว�นแต่จ่่ะได้�พ�นจ่ากำ

กำารัม้ลกัำษีณะด้งักำลา่วมาแล�วไมน่�อย์กำวา่สิอง (2) ป้ี

ไมม้่หรัอืเคย์ม้ความสิมัพนัธิท์างธิ้รักิำจ่กำบัผู้้�ขออนญ้าต่ บรัษัิีทใหญ่ บรัษัิีทย์อ่ย์ บรัษัิีทรัว่ม ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่ หรัอืผู้้�ม้อ ำานาจ่

ควบคม้ของบรัษัิีท ในลกัำษีณะท้�อาจ่เป็ีนกำารัขดั้ขวางกำารัใชื่�วิจ่ารัณญาณอย์า่งอิสิรัะของต่น รัวมทั�งไมเ่ป็ีนหรัอืเคย์เป็ีนผู้้�ถืือ

ห้�นท้�ม้นยั์ หรัอืผู้้�ม้อ ำานาจ่ควบคม้ของผู้้�ท้�ม้ความสิมัพนัธิท์างธิร้ักิำจ่กำบับรัษัิีท บรัษัิีทใหญ่ บรัษัิีทย์อ่ย์ บรัษัิีทรัว่ม ผู้้�ถืือห้�นรัาย์

ใหญ่ หรัอืผู้้�ม้อ ำานาจ่ควบคม้ของบรัษัิีท เว�นแต่จ่่ะได้�พ�นจ่ากำกำารัม้ลกัำษีณะด้งักำลา่วมาแล�วไมน่�อย์กำวา่สิอง (2) ป้ี 

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(4)

กรรมูการอสิระข้องบริษััท

จำำานวนวาระการดำำารงตั้ำาแหน่งตั้ดิำตั้อ่กันข้องกรรมูการ

 บรัษัิีทเห็นวา่กำรัรัมกำารัทก้ำคนซื้ึ�งได้�รับักำารัเลือกำต่ั�งจ่ากำท้�ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�น ล�วนแล�วแต่เ่ป็ีนกำรัรัมกำารัท้�ทรังคณ้วฒิ้ม้ความร้ั �ความสิามารัถื

เป็ีนท้�ย์อมรับั และม้คณ้ธิรัรัมและจ่รัยิ์ธิรัรัมต่ลอด้จ่นปีฏิิบตั่หิน�าท้�ได้�เป็ีนอย์า่งด้้ต่ลอด้มา และหากำท้�ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�นย์งัให�ความไว�วางใจ่ โด้ย์

เลอืกำต่ั�งกำรัรัมกำารัด้งักำลา่วเป็ีนกำรัรัมกำารัของบรัษัิีทอ้กำ บรัษัิีทก็ำย์อ่มจ่ะต่�องเคารัพสิทิธิิของผู้้�ถืือห้�น จ่งึไมไ่ด้�ม้กำารักำำาหนด้จ่ำานวนวารัะกำารัด้ำารัง

ต่ำาแหนง่ต่ิด้ต่อ่กำนัของกำรัรัมกำารัไว�อย์า่งชื่ดั้เจ่น

 บรัษัิีท ได้�กำำาหนด้คำานิย์ามกำรัรัมกำารัอิสิรัะของบรัษัิีทให้มู้ความูเข้้มูงวดำกว่าข้้อกำาหนดำขั�นต่ำ�า ต่ามปีรัะกำาศของคณะกำรัรัมกำารั

กำำากำบัต่ลาด้ทน้เก้ำ�ย์วกำบักำารัถืือห้�นของบรัษัิีทในข�อ 1 – 9

ไมเ่ป็ีนกำรัรัมกำารัท้�ได้�รับักำารัแต่ง่ต่ั�งขึ �นเพื�อเป็ีนต่วัแทนของกำรัรัมกำารัของบรัษัิีท ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่ หรัอืผู้้�ถืือห้�นซื้ึ�งเป็ีนผู้้�ท้�เก้ำ�ย์วข�อง

กำบัผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่

(7)
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บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน)



ไมป่ีรัะกำอบกิำจ่กำารัท้�ม้สิภาพอย์า่งเด้้ย์วกำนัและเป็ีนกำารัแขง่ขนัท้�ม้นยั์กำบักิำจ่กำารัของบรัษัิีทหรัอืบรัษัิีทย์อ่ย์ หรัอืไมเ่ป็ีนห้�นสิว่น

ท้�ม้นยั์ในห�างห้�นสิว่น หรัอืเป็ีนกำรัรัมกำารัท้�ม้สิว่นรัว่มบรัหิารังาน ลก้ำจ่�าง พนกัำงาน ท้�ปีรักึำษีาท้�รับัเงินเดื้อนปีรัะจ่ำา หรัอืถืือห้�น

เกิำนรั�อย์ละหนึ�งของจ่ำานวนห้�นท้�ม้สิทิธิิออกำเสิย้์งทั�งหมด้ของบรัษัิีทอื�น ซื้ึ�งปีรัะกำอบกิำจ่กำารัท้�ม้สิภาพอย์า่งเด้้ย์วกำนัและเป็ีนกำารั

แขง่ขนัท้�ม้นยั์กำบักิำจ่กำารัของบรัษัิีทหรัอืบรัษัิีทย์อ่ย์

(8)

ไมม้่ลกัำษีณะอื�นใด้ท้�ท ำาให�ไมส่ิามารัถืให�ความเหน็อย์า่งเป็ีนอิสิรัะเก้ำ�ย์วกำบักำารัด้ำาเนินงานของบรัษัิีท(9)

 กำรัรัมกำารัอิสิรัะท้�ม้คณ้สิมบตั่ติ่ามข�อ 1 ถืงึข�อ 9 อาจ่ได้�รับัมอบหมาย์จ่ากำคณะกำรัรัมกำารั ให�ต่ดั้สินิใจ่ในกำารัด้ำาเนินกิำจ่กำารัของบรัษัิีท 

บรัษัิีทใหญ่ บรัษัิีทย์อ่ย์ บรัษัิีทรัว่ม บรัษัิีทย์อ่ย์ลำาด้บัเด้้ย์วกำนัผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่หรัอืผู้้�ม้อ ำานาจ่ควบคม้ของบรัษัิีท โด้ย์ม้กำารัต่ดั้สินิใจ่ในร้ัปีแบบ

ขององคค์ณะ (Collective decision) ได้�

 ในกำรัณ้ท้�บค้คลท้�บรัษัิีทแต่ง่ต่ั�งให�ด้ ำารังต่ำาแหน่งกำรัรัมกำารัอิสิรัะเป็ีนบค้คลท้�ม้หรัอืเคย์ม้ความสิมัพนัธิท์างธิ้รักิำจ่หรัอืกำารัให�บรักิำารั

ทางวิชื่าช้ื่พเกิำนมล้คา่ท้�กำ ำาหนด้ต่ามข�อ 4 หรัอืข�อ 6 คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทอาจ่ผู้อ่นผู้นัให�ได้� หากำเหน็วา่กำารัแต่ง่ต่ั�งบค้คลด้งักำลา่วไมม้่ผู้ลกำรัะ

ทบต่อ่กำารัปีฏิิบตั่หิน�าท้�และกำารัให�ความเหน็ท้�เป็ีนอิสิรัะ และจ่ดั้ให�ม้กำารัเปิีด้เผู้ย์ข�อมล้ต่อ่ไปีน้�ในหนงัสิอืนดั้ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�นในวารัะพิจ่ารัณา

แต่ง่ต่ั�งกำรัรัมกำารัอิสิรัะด้�วย์

ลกัำษีณะความสิมัพนัธิท์างธิ้รักิำจ่หรัอืกำารัให�บรักิำารัทางวิชื่าช้ื่พ ท้�ท ำาให�บค้คลด้งักำลา่วม้คณ้สิมบตั่ิไมเ่ป็ีนไปีต่ามหลกัำเกำณฑ์์

ท้�กำ ำาหนด้ 

เหต่ผู้้ลและความจ่ำาเป็ีนท้�ย์งัคงหรัอืแต่ง่ต่ั�งให�บค้คลด้งักำลา่วเป็ีนกำรัรัมกำารัอิสิรัะ

ความเหน็ของคณะกำรัรัมกำารัของผู้้�ขออนญ้าต่ในกำารัเสินอให�ม้กำารัแต่ง่ต่ั�งบค้คลด้งักำลา่วเป็ีนกำรัรัมกำารัอิสิรัะ

(กำ)

(ข)

(ค)

การถืว่งดุำล้ในการรวมูอำานาจำแล้ะแยกตั้ำาแหน่ง

ภาวะผู้นำาแล้ะวสัิยทศัน์

 ณ วนัท้� 31 ธินัวาคม 2563 บรัษัิีทม้คณะกำรัรัมกำารัรัวม 10 ทา่น ต่ามข�อบงัคบัของบรัษัิีท กำรัรัมกำารับรัหิารัล�วนแต่เ่ป็ีนผู้้�ม้ปีรัะสิบกำารัณ์

ในกำารัทำางานกำบับรัษัิีท และจ่ะเป็ีนผู้้�ถืือห้�นหรัอืไมก็่ำได้� คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทปีรัะกำอบด้�วย์

 คณะกำรัรัมกำารัจ่ะเป็ีนผู้้�น ำาในกำารัพิจ่ารัณาและอนม้ตั่นิโย์บาย์ของบรัษัิีท พรั�อมทั�งต่ดั้สินิใจ่ในเรัื�องกำารัลงทน้และในเรัื�องต่า่ง ๆ  โด้ย์

ม้กำารัปีรัะชื่ม้อย์า่งน�อย์ทก้ำ ๆ 3 เดื้อน กำรัรัมกำารับรัหิารัเป็ีนผู้้�รัาย์งานผู้ลกำารัด้ำาเนินงานและความคืบหน�าภาย์ในบรัษัิีทต่อ่ท้�ปีรัะชื่ม้

 ผู้้�ถืือห้�นและกำรัรัมกำารัทั�งหมด้ม้สิทิธิิในกำารัออกำเสิ้ย์งในกิำจ่กำารัใด้ๆ ของบรัษัิีท กำรัรัมกำารับรัษัิีทท้�ได้�รับัเลือกำต่ั�งเข�ามาสิามารัถืด้ำารัง

ต่ำาแหนง่ได้�หลาย์ต่ำาแหนง่ หากำได้�รับัความเห็นชื่อบจ่ากำกำรัรัมกำารัท่านอื�นๆ แต่ก่ำรัะนั�นก็ำไมส่ิามารัถืใชื่�อ ำานาจ่เกิำนขอบเขต่ท้�ได้�รับัมอบหมาย์ได้�

 บรัษัิีทไม่ม้กำารักำำาหนด้รัะย์ะเวลาในกำารัด้ำารังต่ำาแหน่งของกำรัรัมกำารั อย่์างไรัก็ำต่าม กำรัรัมกำารัจ่ำานวนหนึ�งในสิามจ่ะต่�องออกำต่าม

วารัะเมื�อครับกำำาหนด้ 3 ป้ี และอาจ่ได้�รับัเลือกำต่ั�งเข�ามาเป็ีนกำรัรัมกำารัอ้กำวารัะหนึ�งในกำารัปีรัะชื่ม้สิามญัปีรัะจ่ำาป้ี 

 กำรัรัมกำารัเป็ีนผู้้�พิจ่ารัณาและอนม้ตั่นิโย์บาย์กำารัด้ำาเนินงานทางธิร้ักิำจ่ในบรัษัิีท, อนม้ตั่เิงินลงทน้ และกิำจ่กำารัอื�นๆ โด้ย์ได้�รับัรัาย์งาน

จ่ากำคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ กำารัปีรัะชื่ม้กำรัรัมกำารัม้กำารัจ่ดั้ปีรัะชื่ม้กำนัอย์า่งน�อย์ทก้ำ 3 เดื้อน โด้ย์ม้กำารักำำาหนด้วนัปีรัะชื่ม้สิำาหรับัคณะกำรัรัมกำารั

ไว�ลว่งหน�า และกำรัรัมกำารัจ่ะได้�รับัหนงัสิอืเชิื่ญปีรัะชื่ม้และเอกำสิารัสิำาหรับักำารัปีรัะชื่ม้ลว่งหน�าอย์า่งน�อย์ 5 วนั ก่ำอนกำารัปีรัะชื่ม้ ในกำารัปีรัะชื่ม้

คณะกำรัรัมกำารั กำรัรัมกำารับรัหิารัจ่ะรัาย์งานผู้ลกำารัด้ำาเนินงานและกำารัพฒันากำารัทำางานในสิว่นท้�ต่นรับัผิู้ด้ชื่อบ คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบจ่ะ

รัาย์งานเรัื�องต่า่ง ๆ ท้�ได้�รับัข�อมล้จ่ากำกำารัปีรัะชื่ม้ให�คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทรัาบ 

 กำรัรัมกำารับรัหิารั         4      ทา่น

 กำรัรัมกำารัอิสิรัะ          5      ทา่น

 กำรัรัมกำารัท้�มิใชื่ก่ำรัรัมกำารับรัหิารั 1      ทา่น
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นโยบายเก้�ยวกับการกำากับดำแูล้กจิำการ

 กำรัรัมกำารับรัษัิีทได้�ให�ความสิำาคญัต่อ่กำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารัท้�ด้้ เพื�อเพิ�มความเชืื่�อมั�นให�แก่ำผู้้�ถืือห้�น ผู้้�ลงทน้และผู้้�เก้ำ�ย์วข�องทก้ำฝ่่าย์

โด้ย์ได้�ปีฏิิบตั่ิต่ามข�อพงึปีฏิิบตั่ิสิ ำาหรับับรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น ซื้ึ�งเป็ีนทิศทางเด้้ย์วกำบัท้�ต่ลาด้หลกัำทรัพัย์แ์ห่งปีรัะเทศไทย์กำำาหนด้เรัื�องกำารัปีฏิิบตั่ิ

ต่ามหลกัำกำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารั แบง่หมวด้หม้เ่ป็ีน 5 หมวด้ ครัอบคลม้หลกัำกำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารัท้�ด้้ ด้งัน้ �  

การกำากับดำแูล้กจิำการ

 คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีท อลค้อน จ่ำากำดั้ (มหาชื่น) ได้�กำำาหนด้นโย์บาย์กำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารัของบรัษัิีท โด้ย์ม้หลกัำกำารัและแนวปีฏิิบตั่ิท้�

สิอด้คล�องกำบัหลกัำกำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารัท้�ด้้ของต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ฯ์ และข�อแนะนำาของสิมาคมสิง่เสิรัมิสิถืาบนักำรัรัมกำารับรัษัิีทไทย์  และได้�ม้

กำารัพฒันานโย์บาย์กำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารัอย์า่งต่อ่เนื�อง โด้ย์ได้�ต่รัะหนกัำถืงึความสิำาคญัของกำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารัท้�ด้้ซื้ึ�งจ่ะทำาให�บรัษัิีทเต่บิโต่

อย์า่งย์ั�งยื์น รัวมทั�งย์งัม้กำารัสิื�อสิารัให�ผู้้�บรัหิารัและพนกัำงานรับัทรัาบและถืือปีฏิิบตั่มิาอย์า่งต่อ่เนื�องผู้า่นหลาย์ชื่อ่งทาง เชื่น่ กำารัปีฐมนิเทศน์

สิ ำาหรับัพนกัำงานใหม ่บอรัด์้ปีรัะกำาศ และกำารัสิื�อสิารัในทก้ำร้ัปีแบบ 

 บรัษัิีทม้กำารับรัหิารังานโด้ย์ย์ดึ้แนวปีฏิิบตั่ิต่ามหลกัำกำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารัท้�ด้้ โด้ย์ต่รัะหนกัำถืงึความสิำาคญัและความรับัผิู้ด้ชื่อบท้�ม้

ต่อ่ผู้้�ถืือห้�นและผู้้�ม้สิว่นได้�เสิ้ย์ของบรัษัิีทมาโด้ย์ต่ลอด้ ด้�วย์ความม้ง่มั�น ท้ม่เท และความรัว่มมืออย์า่งเต่ม็ท้�ของทก้ำฝ่่าย์ ทั�งคณะกำรัรัมกำารั ผู้้�

บรัหิารั และพนกัำงานทก้ำคน โด้ย์กำารัปีรัะเมินกำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารัท้�ด้้ท้�บรัษัิีทได้�รับัจ่ากำองคก์ำรัและหนว่ย์งานต่า่ง ๆ สิร้ัปีได้�ด้งัน้ � 

 โด้ย์บรัษัิีท อลค้อน จ่ำากำดั้ (มหาชื่น) ม้นโย์บาย์กำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารั ด้งัน้ �

กำารับรัหิารังาน และด้ำาเนินกำารัจ่ะย์ดึ้หลกัำกำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารัท้�ด้้ โด้ย์คำานงึถืงึโครังสิรั�าง บทบาทหน�าท้� ความรับัผิู้ด้ชื่อบ

และความเป็ีนอิสิรัะของคณะกำรัรัมกำารั

ได้�รับักำารัปีรัะเมินกำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารัของบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น (Corporate Governance Reporting (CGR)) ปีรัะจ่ำาป้ี 2562 

จ่ากำสิมาคมสิง่เสิรัมิสิถืาบนักำรัรัมกำารัไทย์ (IOD) บรัษัิีทได้�อย์้ใ่นรัะด้บั “ด้้” ด้�วย์คะแนน 79 จ่ากำ 100 

ได้�รับักำารัปีรัะเมินคณ้ภาพกำารัจ่ดั้กำารัปีรัะชื่ม้สิามญัผู้้�ถืือห้�นปีรัะจ่ำาป้ี 2563 จ่ากำสิมาคมสิง่เสิรัมิผู้้�ลงทน้ไทย์ อย์้ใ่นรัะด้บั “ด้้” 

ด้�วย์คะแนน 92 จ่ากำ 100

สิทิธิิของผู้้�ถืือห้�น (Right of Shareholders)

กำารัปีฏิิบตั่ติ่อ่ผู้้�ถืือห้�นอย์า่งเทา่เท้ย์มกำนั (Equitable Treatment of Shareholders) 

กำารัคำานงึถืงึบทบาทของผู้้�ม้สิว่นได้�เสิ้ย์ (Role of Stakeholders)

กำารัเปิีด้เผู้ย์ข�อมล้และความโปีรัง่ใสิ (Disclosure and Transparency)

ความรับัผิู้ด้ชื่อบของกำรัรัมกำารับรัษัิีท (Board of Responsibilities)

สิง่เสิรัมิและสินบัสินน้ให�ปีฏิิบตั่ติ่อ่ผู้้�ถืือห้�นทก้ำรัาย์อย์า่งเทา่เท้ย์มกำนัรัวมถืงึเคารัพสิทิธิิของผู้้�ม้สิว่นได้�เสิ้ย์อื�น ๆ  ด้�วย์ความเป็ีน

ธิรัรัมและรับัผิู้ด้ชื่อบ

ให�ความมั�นใจ่วา่ม้กำารัเปิีด้เผู้ย์ข�อมล้อย์า่งถืก้ำต่�อง โปีรัง่ใสิ และขจ่ดั้ความขดั้แย์�งของผู้ลปีรัะโย์ชื่นอ์ย์า่งรัอบคอบ

สิง่เสิรัมิและกำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารัโด้ย์จ่ดั้ให�ม้กำารัควบคม้และบรัหิารัความเสิ้�ย์งอย์า่งม้ปีรัะสิทิธิิภาพและทั�วถืงึ

 ม้่งมั�นท้�จ่ะปีฏิิบิต่ต่ามค้มื่อจ่รัยิ์ธิรัรัมทางธิ้รักิำจ่ และข�อพงึปีฏิิบตั่ิในกำารัทำางานอย์่างสิมำ�าเสิมอ ให�เป็ีนองคก์ำรัท้�ม้กำารักำำากำบั

ด้แ้ลกิำจ่กำารัท้�ด้้ 

1.

•

•

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

2.

3.

4.

5.

  ในป้ี 2563 คณะกำรัรัมกำารัได้�ทบทวนกำารันำาหลกัำปีฏิิบตั่ติ่าม CG Code ไปีปีรับัใชื่�ต่ามบรับิททางธิร้ักิำจ่ของบรัษัิีทแล�ว ในหลกัำปีฏิิบตั่ิ

ท้�ย์งัมิได้�นำาไปีปีรับัใชื่� ได้�ม้กำารับนัทกึำเหต่ผู้้ลไว�เป็ีนสิว่นหนึ�งของมต่คิณะกำรัรัมกำารัแล�ว โด้ย์ไมไ่ด้�เปิีด้เผู้ย์รัาย์ละเอ้ย์ด้ด้งักำลา่ว
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หมูวดำท้� 1 สิทธิิข้องผู้ถือืหุน้ (Right of Shareholders)

การประชุมูผู้ถือืหุน้

 บรัษัิีทให�ความสิำาคญัต่อ่สิทิธิิของผู้้�ถืือห้�นในฐานะเจ่�าของบรัษัิีท โด้ย์สิง่เสิรัมิให�ผู้้�ถืือห้�นทก้ำกำล้ม่ไมว่า่จ่ะเป็ีนนกัำลงทน้รัาย์ย์อ่ย์หรัอื

นกัำลงทน้สิถืาบนัได้�ใชื่�สิิทธิิของต่นต่ามสิิทธิิขั�นพื �นฐานของผู้้�ถืือห้�น อาทิเชื่่น กำารัซืื้ �อขาย์หรัอืกำารัโอนห้�น กำารัม้สิว่นแบง่ในกำำาไรัของกิำจ่กำารั 

กำารัได้�รับัข�อมล้สิารัสินเทศของกิำจ่กำารัอย์า่งเพ้ย์งพอ ไมว่า่จ่ะผู้า่นทางเวบ็ไซื้ต่ต์่ลาด้หลกัำทรัพัย์ ์เวบ็ไซื้ด้ข์องบรัษัิีท หรัอืชื่อ่งทางอื�น ๆ  กำารัเข�า

รัว่มปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�นเพื�อรับัทรัาบผู้ลกำารัด้ำาเนินงานปีรัะจ่ำาป้ีและกำารัออกำเสิย้์งลงคะแนนในท้�ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�นเพื�อพิจ่ารัณาอนม้ตั่เิรัื�องต่า่ง ๆ  ท้�

สิ ำาคญัต่ามท้�กำฎหมาย์กำำาหนด้ ไมว่า่จ่ะเป็ีนกำารัแต่ง่ต่ั�งกำรัรัมกำารัแทนกำรัรัมกำารัท้�ออกำต่ามวารัะ กำารักำำาหนด้คา่ต่อบแทนกำรัรัมกำารั กำารัแต่ง่ต่ั�ง

ผู้้�สิอบบญัช้ื่และพิจ่ารัณาคา่ต่อบแทนผู้้�สิอบบญัช้ื่ กำารัจ่า่ย์เงินปัีนผู้ล ต่ลอด้จ่นกำารัซื้กัำถืามหรัอืแสิด้งความเหน็ในเรัื�องต่า่ง ๆ  ท้�คณะกำรัรัมกำารั

บรัษัิีทได้�รัาย์งานให�ทรัาบหรัอืได้�ขอความเหน็ชื่อบจ่ากำท้�ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�น 

ข�อมล้ในหนงัสิือเชิื่ญปีรัะชื่ม้ ได้�รัะบว้นั เวลา สิถืานท้� และวารัะกำารัปีรัะชื่ม้ ต่ลอด้จ่นข�อมล้ทั�งหมด้ท้�เก้ำ�ย์วข�องกำบัเรัื�องท้�ต่�องต่ดั้สินิใจ่

ในท้�ปีรัะชื่ม้แก่ำผู้้�ถืือห้�นเป็ีนกำารัลว่งหน�า อาทิเชื่่น วารัะกำารัแต่ง่ต่ั�งกำรัรัมกำารั วารัะกำารัพิจ่ารัณาคา่ต่อบแทน วารัะกำารัแต่ง่ต่ั�งผู้้�สิอบ

บญัช้ื่และกำำาหนด้จ่ำานวนเงินคา่สิอบบญัช้ื่ วารัะกำารัจ่า่ย์เงินปัีนผู้ล ซื้ึ�งได้�ม้กำารันำาเสินอข�อเทจ็่จ่รังิและเหต่ผู้้ลปีรัะกำอบกำบัม้ความเหน็

ของคณะกำรัรัมกำารัในแต่ล่ะวารัะเพื�อกำารัต่ดั้สินิใจ่ของผู้้�ถืือห้�น อ้กำทั�งกำฎเกำณฑ์แ์ละวธ้ิิกำารัในกำารัเข�ารัว่มปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�น บรัษัิีทได้�เสินอ

ชืื่�อกำรัรัมกำารัอิสิรัะ 2 ทา่น เป็ีนผู้้�รับัมอบฉนัทะจ่ากำผู้้�ถืือห้�นโด้ย์แบบมอบฉนัทะจ่ะเป็ีนแบบมาต่รัฐานซื้ึ�งม้ร้ัปีแบบให�รัะบค้วามเหน็ใน

กำารัลงคะแนนเสิ้ย์งในแต่ล่ะวารัะได้� 

กำารัจ่ดั้สิง่หนงัสิือเชิื่ญปีรัะชื่ม้และเอกำสิารัปีรัะกำอบ เพื�อให�ผู้้�ถืือห้�นได้�ศกึำษีาข�อมล้ลว่งหน�าทั�งฉบบัภาษีาไทย์และฉบบัภาษีาองักำฤษี 

(สิ ำาหรับัผู้้�ถืือห้�นต่า่งชื่าต่)ิ บรัษัิีทได้�แจ่�งผู้า่นขา่วของต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ใ์ห�ทรัาบวา่ ผู้้�ถืือห้�นสิามารัถืศกึำษีาข�อมล้ด้งักำลา่วทางเวบ็เพจ่ของ

บรัษัิีทลว่งหน�าได้�ไมน่�อย์กำวา่ 1 เดื้อน โด้ย์จ่ะเป็ีนข�อมล้ชื่ด้้เด้้ย์วกำบัข�อมล้ท้�บรัษัิีทได้�สิง่ให�ผู้้�ถืือห้�นในร้ัปีแบบเอกำสิารั ในสิว่นหนงัสิือ

เชิื่ญปีรัะชื่ม้และเอกำสิารัปีรัะกำอบได้�จ่ดั้สิง่ให�ผู้้�ถืือห้�นและนาย์ทะเบ้ย์นลว่งหน�าก่ำอนวนัปีรัะชื่ม้อย์า่งน�อย์ 21 วนั

เวบ็เพจ่ของบรัษัิีท (www.alucon.th.com) ผู้้�ถืือห้�นสิามารัถืเข�าไปีด้าวนโ์หลด้ข�อมล้ต่า่ง ๆ ได้�แก่ำข�อมล้ทางกำารัเงิน ข�อมล้ของบรัษัิีท

รัวมถืึงข�อมล้ของกำารัปีรัะชื่ม้ซื้ึ�งจ่ะอำานวย์ความสิะด้วกำให�ผู้้�ถืือห้�นและผู้้�ท้�สินใจ่จ่ะศกึำษีาสิารัสินเทศของบรัษัิีทได้�อ้กำทั�งย์งัสิามารัถื

สิอบถืามข�อมล้เพิ�มเต่มิได้�ท้� นกัำลงทน้สิมัพนัธิข์องบรัษัิีท (kanjana_p@alucon.th.com) 

กำารัเปิีด้โอกำาสิให�ผู้้�ถืือห้�นสิามารัถืเสินอวารัะกำารัปีรัะชื่ม้และชืื่�อบค้คลท้�ม้คณ้สิมบตั่ิเพื�อรับักำารัพิจ่ารัณาเลือกำเป็ีนกำรัรัมกำารับรัษัิีท

เป็ีนกำารัล่วงหน�า ก่ำอนปีรัะชื่้มปีรัะมาณ 4 เด้ือน โด้ย์แจ่�งให�ทรัาบผู้่านข่าวของต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ว์่าสิามารัถืศึกำษีาข�อมล้ด้งักำล่าว

ทางเว็บเพจ่ของบรัษัิีท พรั�อมกำบัรัะบห้ลกัำเกำณฑ์แ์ละวิธ้ิกำารัเชื่่น ผู้้�ถืือห้�นรัาย์เด้้ย์วหรัอืหลาย์รัาย์รัวมกำนั โด้ย์ต่�องถืือห้�นไม่น�อย์กำวา่

2,160,000 ห้�น หรัอื 5% ของทน้จ่ด้ทะเบ้ย์น ม้รัาย์ละเอ้ย์ด้ของข�อมล้ปีรัะกำอบกำารัพิจ่ารัณา ม้เกำณฑ์ก์ำารัพิจ่ารัณาบรัรัจ่/้ไมบ่รัรัจ่ท้้�

ชื่ดั้เจ่น ม้ชื่่องทางรับัเรัื�องและชื่่วงเวลาท้�เปิีด้รับัเรัื�อง โด้ย์สิามารัถืแจ่�งเรัื�องอย์า่งไมเ่ป็ีนทางกำารัได้�ทางจ่ด้หมาย์อิเลค็ทรัอนิคสิ ์ และ

จ่ดั้สิง่ต่�นฉบบัทางไปีรัษีณ้ย์ล์งทะเบ้ย์นมาท้�เลขานก้ำารับรัษัิีท ซื้ึ�งรัาย์ละเอ้ย์ด้ด้งักำลา่วท้�ปีรัะชื่ม้คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทจ่ะพิจ่ารัณากำลั�น

กำรัองต่ามกำรัะบวนกำารั อย์า่งไรัก็ำด้้ ท้�ผู้า่นมาไมม้่ผู้้�ใด้เสินอวารัะกำารัปีรัะชื่ม้เพิ�มเต่มิ

บรัษัิีทม้นโย์บาย์อำานวย์ความสิะด้วกำและสิง่เสิรัมิให�ผู้้�ถืือห้�นทั�งบค้คลธิรัรัมด้า นิต่บิค้คล และนกัำลงทน้ปีรัะเภทสิถืาบนัต่า่ง ๆ  เข�ารัว่ม

ปีรัะชื่ม้โด้ย์เทา่เท้ย์มกำนั 

กำารัปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�น ปีรัะจ่ำาป้ี 2563 จ่ำานวน 1 ครัั�ง เมื�อวนัท้� 4 สิงิหาคม 2563 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

กำำาหนด้วนัปีรัะชื่ม้ (วนัองัคารั) ซื้ึ�งไม่ใชื่่วนัหย์ด้้ต่่อเนื�องหรัือวนัหย์ด้้นกัำขตั่ฤกำษี์ กำำาหนด้เวลาปีรัะชื่ม้ไม่เชื่�าหรัือเย็์นเกิำนไปี 

(กำำาหนด้นดั้ปีรัะชื่ม้เวลา 10.00 น.) และม้กำารัคมนาคมท้�สิะด้วกำเพรัาะใกำล�ทางด้ว่น และติ่ด้กำบัสิถืาน้รัถืไฟืฟื�าบางนา และ

สิถืานท้�ปีรัะชื่ม้อย์้ห่า่งจ่ากำสิำานกัำงานใหญ่ของบรัษัิีทไมเ่กิำน 2 กำม. 

ใชื่�เกำณฑ์ว์นักำำาหนด้รัาย์ชืื่�อผู้้�ถืือห้�น Record Date เพื�อให�ผู้้�ถืือห้�นม้เวลาพิจ่ารัณาเอกำสิารักำารัปีรัะชื่ม้หรัอืข�อมล้ก่ำอนเข�ารัว่ม

ปีรัะชื่ม้มากำขึ �น

จ่ดั้เจ่�าหน�าท้�อ ำานวย์ความสิะด้วกำ ให�ค ำาแนะนำา และเปิีด้บรักิำารัรับัลงทะเบ้ย์นก่ำอนเวลาปีรัะชื่ม้ 2 ชื่ั�วโมง โด้ย์เรัิ�มลงทะเบ้ย์น

ต่ั�งแต่เ่วลา 8.00 น. เป็ีนต่�นไปี

•

•

•
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บรัษัิีทได้�จ่ดั้ให�ม้ผู้้�สิอบบญัช้ื่เป็ีนคนกำลางในกำารัต่รัวจ่สิอบกำารัลงคะแนนเสิ้ย์งกำรัณ้ม้ข�อโต่�แย์�ง ต่ลอด้กำารัปีรัะชื่ม้ ต่ลอด้จ่น

เปิีด้โอกำาสิให�ผู้้�ถืือห้�นรัาย์ย์อ่ย์สิง่ต่วัแทนเป็ีนพย์านในกำารัต่รัวจ่นบัคะแนน 

ภาษีาท้�ใชื่�ในกำารัสิื�อสิารัรัะหวา่งกำารัปีรัะชื่ม้คือ ภาษีาไทย์และภาษีาองักำฤษีเพื�อความเข�าใจ่อนัด้้รัะหวา่งผู้้�บรัหิารัและผู้้�ถืือห้�น

ทั�งชื่าวไทย์และชื่าวต่า่งชื่าต่ิท้�เข�ารัว่มปีรัะชื่ม้

บรัษัิีทใชื่�รัะบบบารัโ์ค�ด้ Barcode ชื่ว่ย์ในกำารัลงทะเบ้ย์นและนบัคะแนนเสิ้ย์ง เพื�อให�สิะด้วกำและรัวด้เรัว็ในกำารัปีรัะชื่ม้ 

กำรัณ้ท้�ผู้้�ถืือห้�นไมส่ิามารัถืเข�ารัว่มปีรัะชื่ม้ด้�วย์ต่นเองได้� ก็ำสิามารัถืมอบฉนัทะให�ผู้้�อื�นได้� 2 ทา่น แต่เ่ข�ารัว่มปีรัะชื่ม้ได้�เพ้ย์งทา่น

เด้้ย์ว หรัอืมอบฉนัทะให�กำรัรัมกำารัอิสิรัะโด้ย์ม้ให�เลือกำจ่ำานวน 2 ทา่น เป็ีนผู้้�รับัมอบฉนัทะจ่ากำผู้้�ถืือห้�น และบรัษัิีทได้�สินบัสินน้

ให�ผู้้�ถืือห้�นใชื่�หนงัสิือมอบฉนัทะแบบ ข. ซื้ึ�งเป็ีนแบบหนงัสิือมอบฉนัทะท้�กำำาหนด้รัาย์กำารัต่่าง ๆ ท้�จ่ะมอบฉนัทะท้�ละเอ้ย์ด้

ชื่ดั้เจ่นต่าย์ต่วั 

ก่ำอนเรัิ�มปีรัะชื่ม้ ปีรัะธิานในท้�ปีรัะชื่ม้ได้�แนะนำาคณะกำรัรัมกำารับรัษัิีท คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ คณะกำรัรัมกำารับรัหิารั ผู้้�สิอบ

บญัช้ื่ เลขานก้ำารัและนกัำลงทน้สิมัพนัธิใ์ห�ท้�ปีรัะชื่ม้ทรัาบ และมอบหมาย์ให�เลขานก้ำารับรัษัิีทช้ื่ �แจ่งหลกัำเกำณฑ์เ์ก้ำ�ย์วกำบักำารั

ปีรัะชื่ม้และวิธ้ิกำารัออกำเสิ้ย์งลงคะแนนในแต่ล่ะวารัะให�ผู้้�ถืือห้�นทรัาบ

บรัษัิีทเปิีด้โอกำาสิให�ผู้้�ถืือห้�นแสิด้งความคิด้เห็นและซื้กัำถืามในแต่ล่ะวารัะ และเสินอแนะข�อคิด้เห็นหรัอืสิอบถืามเพิ�มเต่ิมใน

วารัะอื�น ๆ และได้�จ่ดั้สิรัรัเวลากำารัปีรัะชื่ม้อย์า่งเพ้ย์งพอ และให�กำรัรัมกำารับรัษัิีทรัวมถืงึคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบช้ื่�แจ่�งในเรัื�อง

ท้�เก้ำ�ย์วข�องและให�ข�อมล้แก่ำผู้้�ถืือห้�นอย์า่งครับถื�วน รัวมทั�งเปิีด้โอกำาสิให�ผู้้�ถืือห้�นสิง่คำาถืามหรัอืข�อมล้อื�นท้�สิ ำาคญัของบรัษัิีท ได้�

ต่ั�งแต่ว่นัท้�ม้ค ำาบอกำกำลา่วเรัย้์กำปีรัะชื่ม้มาย์งับรัษัิีทได้�ท้� pitipong@alucon.th.com หรัอืโทรัสิารัหมาย์เลข 02-3983455 หรัอื

สิง่ต่ามท้�อย์้ข่องบรัษัิีท

กำารัลงคะแนนเสิ้ย์ง ได้�ใชื่�บตั่รัลงคะแนนทก้ำวารัะเพื�อให�กำรัะบวนกำารันบัคะแนนเป็ีนไปีอย์า่งม้ปีรัะสิทิธิิภาพและรัวด้เรัว็ และ

ได้�เก็ำบบตั่รัลงคะแนนจ่ากำผู้้�ถืือห้�นทก้ำคน และทก้ำวารัะกำารัปีรัะชื่ม้ แต่ใ่นกำารันบัคะแนนจ่ะนบัเฉพาะกำรัณ้ท้�ผู้้�ถืือห้�นไมเ่หน็ด้�วย์

หรัอืงด้ออกำเสิย้์งและเพื�อให�เป็ีนไปีต่ามแนวปีฏิิบตั่ท้ิ�ด้้ในกำารัจ่ดั้ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�น สิว่นในวารัะกำารัแต่ง่ต่ั�งกำรัรัมกำารัรัาย์บค้คลนั�น 

จ่ะให�ผู้้�ถืือห้�นลงคะแนนเป็ีนรัาย์บค้คล และต่รัวจ่นบัคะแนนทก้ำบตั่รัลงคะแนนไมว่า่ผู้้�ถืือห้�นจ่ะลงคะแนนเหน็ด้�วย์ ไมเ่หน็ด้�วย์

หรัอืงด้ออกำเสิ้ย์งก็ำต่าม

บรัษัิีทไม่ม้นโย์บาย์ลิด้รัอนสิิทธิิของผู้้�ถืือห้�น โด้ย์ไม่ม้กำารัแจ่กำเอกำสิารัท้�ม้ข�อมล้สิำาคญัเพิ�มเต่ิมอย์่างกำรัะทนัหนั ไม่เพิ�มวารัะ

กำารัปีรัะชื่ม้หรัอืเปีล้�ย์นแปีลงข�อมล้สิำาคญัไปีจ่ากำท้�ได้�นำาสิง่ต่อ่ผู้้�ถืือห้�น ไมจ่่ ำากำดั้สิทิธิิกำารัเข�าปีรัะชื่ม้ของผู้้�ถืือห้�นท้�มาสิาย์ โด้ย์

ให�สิทิธิิออกำเสิย้์งหรัอืลงคะแนนในรัะเบ้ย์บวารัะท้�อย์้ร่ัะหวา่งกำารัพิจ่ารัณาและย์งัไมไ่ด้�ลงมต่ ิพรั�อมทั�งได้�ม้กำารับนัทกึำภาพและ

เสิ้ย์งของกำารัปีรัะชื่ม้เพื�อสิามารัถืต่รัวจ่สิอบได้�

รัาย์งานกำารัปีรัะชื่ม้ ม้กำารัแสิด้งรัาย์ชืื่�อกำรัรัมกำารัท้�เข�า/ไมเ่ข�ารัว่มปีรัะชื่ม้ โด้ย์จ่ากำกำารัปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�นปีรัะจ่ำาป้ี 2563 ท้�ผู้า่น

มา ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารั ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารัและผู้้�บรัหิารัรัะด้บัสิง้สิด้้ ได้�เข�ารัว่ม

ปีรัะชื่ม้ด้�วย์ เพื�อพบปีะและต่อบคำาถืามของผู้้�ถืือห้�น ม้คำาช้ื่ �แจ่งท้�เป็ีนสิารัะสิำาคญั ม้คำาถืามและคำาต่อบ หรัอืข�อคิด้เห็นโด้ย์

สิร้ัปีวธ้ิิลงคะแนนและวธ้ิินบัคะแนน และในกำรัณ้ท้�ม้คะแนนท้�ไมเ่หน็ด้�วย์กำบัมต่ท้ิ�ปีรัะชื่ม้ จ่ะรัะบค้ะแนนท้�เหน็ด้�วย์ ไมเ่หน็ด้�วย์ 

หรัอืงด้ออกำเสิย้์ง โด้ย์บนัทกึำในรัาย์งานกำารัปีรัะชื่ม้อย์า่งถืก้ำต่�องครับถื�วน และเผู้ย์แพรัร่ัาย์งานกำารัปีรัะชื่ม้ผู้า่นทางเวบ็เพจ่ของ

บรัษัิีท เพื�อให�ผู้้�ถืือห้�นสิามารัถืต่รัวจ่สิอบได้�

•

•

•

•

•

•

•

•

•

บรัษัิีทเปิีด้เผู้ย์โครังสิรั�างกำารัถืือห้�นในบรัษัิีทไว�อย์า่งชื่ดั้เจ่น โปีรัง่ใสิ และต่รัวจ่สิอบได้�

ในกำารัปีรัะชื่ม้สิามญัปีรัะจ่ำาป้ีผู้้�ถืือห้�นครัั�งท้� 60 เมื�อวนัท้� 4 สิงิหาคม 2563 บรัษัิีทได้�ม้มติ่อนม้ตั่กิำารัจ่ดั้สิรัรักำำาไรัจ่ากำผู้ลกำารัด้ำาเนินงาน

ของบรัษัิีท สิำาหรับัรัอบรัะย์ะเวลาบญัช้ื่สิิ �นสิด้้วนัท้� 31 ธินัวาคม 2562 เพื�อจ่า่ย์ให�กำบัผู้้�ถืือห้�น เป็ีนจ่ำานวนรัวมทั�งสิิ �น 323,999,895 บาท 

1.7

1.8

บรัษัิีทได้�เปิีด้โอกำาสิให�ผู้้�ถืือห้�นสิง่คำาถืามท้�เก้ำ�ย์วข�องกำบัวารัะกำารัปีรัะชื่ม้สิามญัผู้้�ถืือห้�นปีรัะจ่ำาป้ี 2563 ลว่งหน�ารัะหวา่งวนัท้� 29 ม้นาคม 

2563 – 10 เมษีาย์น 2563 โด้ย์แจ่�งผู้้�ถืือห้�นทรัาบพรั�อมทั�งปีรัะกำาศหลกัำเกำณฑ์ ์และรัะบข้ั�นต่อนท้�ชื่ดั้เจ่นไว�ในหนงัสิือเชิื่ญปีรัะชื่ม้และ

บนเว๊ปีไซื้ด้ข์องบรัษัิีทท้� www.alucon.th.com 

1.9

บรัษัิีทได้�เปิีด้โอกำาสิให�ผู้้�ถืือห้�นได้�เลือกำต่ั�งกำรัรัมกำารัเป็ีนรัาย์บค้คล โด้ย์เสินอชืื่�อกำรัรัมกำารัให�ผู้้�ถืือห้�นลงคะแนนท้ละคน1.10

025

บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน)



หมูวดำท้� 2 การปฎบิตัั้ติั้อ่ผู้ถือืหุน้อย่างเทา่เทย้มูกัน (Equitable Treatment of Shareholdes)

 ผู้้�ถืือห้�นทก้ำรัาย์ทั�งท้�เป็ีนผู้้�บรัหิารัและไม่เป็ีนผู้้�บรัหิารั ผู้้�ถืือห้�นรัาย์เล็กำและผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่ รัวมทั�งผู้้�ถืือห้�นต่่างชื่าติ่ จ่ะได้�รับักำารั

ปีฏิิบตั่ิและปีกำปี�องสิทิธิิอย์า่งเทา่เท้ย์มกำนัและเป็ีนธิรัรัม  บรัษัิีทจ่ะสิื�อสิารักำบัผู้้�ถืือห้�นและเผู้ย์แพรัข่�อมล้ต่า่งๆ ของบรัษัิีทผู้า่นชื่่องทางต่า่งๆ 

ของต่ลาด้หลกัำทรัพัย์แ์หง่ปีรัะเทศไทย์และทางเวบ็ไซื้ต่ข์องบรัษัิีท รัวมถืงึสิื�ออื�นๆ ต่ามความเหมาะสิม เพื�อให�ผู้้�ถืือห้�นทก้ำคนได้�รับัข�อมล้ขา่วสิารั

ต่า่งๆ ของบรัษัิีทโด้ย์เทา่เท้ย์มกำนั  

บรัษัิีทได้�จ่ดั้สิง่หนงัสิือนดั้ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�นพรั�อมเอกำสิารัข�อมล้ปีรัะกำอบกำารัปีรัะชื่ม้โด้ย์ม้รัาย์ละเอ้ย์ด้ท้�ถืก้ำต่�อง ครับถื�วน รัวมทั�งความ

เหน็ของคณะกำรัรัมกำารัในแต่ล่ะวารัะอย์า่งเพ้ย์งพอ และมอบหมาย์ให�บรัษัิีทศน้ย์ร์ับัฝ่ากำหลกัำทรัพัย์ ์(ปีรัะเทศไทย์) จ่ำากำดั้ ซื้ึ�งเป็ีนนาย์

ทะเบ้ย์นห้�นของบรัษัิีทเป็ีนผู้้�จ่ดั้สิง่ให�ผู้้�ถืือห้�นลว่งหน�าก่ำอนวนัปีรัะชื่ม้ไมน่�อย์กำวา่ 21 วนั เอกำสิารัด้งักำลา่วจ่ะม้ทั�งภาษีาไทย์และภาษีา

องักำฤษี นอกำจ่ากำน้�บรัษัิีทจ่ะเผู้ย์แพรัห่นงัสืิอนดั้ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�นพรั�อมเอกำสิารัข�อมล้ปีรัะกำอบกำารัปีรัะชื่ม้ ผู้า่นทางเวบ็ไซื้ต่ข์องบรัษัิีท

ทั�งภาษีาไทย์และภาษีาองักำฤษีเป็ีนกำารัลว่งหน�าก่ำอนวนัปีรัะชื่ม้อย์า่งน�อย์ 30 วนั เพื�อให�ผู้้�ถืือห้�นม้เวลาเพ้ย์งพอในกำารัพิจ่ารัณาวารัะ

ท้�สิ ำาคญัต่า่งๆ

บรัษัิีทจ่ดั้กำารัปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�นต่ามลำาด้บัวารัะท้�แจ่�งไว�ในหนงัสิอืนดั้ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�น โด้ย์บรัษัิีทจ่ะไมเ่พิ�มวารัะท้�ไมไ่ด้�แจ่�งให�ผู้้�ถืือห้�นทรัาบ

ลว่งหน�า โด้ย์เฉพาะวารัะสิำาคญัท้�ผู้้�ถืือห้�นต่�องใชื่�เวลาในกำารัศกึำษีาข�อมล้ก่ำอนต่ดั้สินิใจ่

บรัษัิีทเปิีด้โอกำาสิให�ผู้้�ถืือห้�นท้�ไมส่ิามารัถืเข�าปีรัะชื่ม้ด้�วย์ต่นเองสิามารัถืใชื่�สิทิธิิออกำเสิ้ย์งโด้ย์มอบฉนัทะให�ผู้้�อื�นหรัอืกำรัรัมกำารัอิสิรัะท้�

บรัษัิีทมอบหมาย์เป็ีนต่วัแทนรับัมอบฉนัทะ มาปีรัะชื่ม้และออกำเสิ้ย์งลงมติ่แทน โด้ย์ม้กำารัจ่ดั้เต่รัย้์มหนงัสิือมอบฉนัทะแบบ ข.ให�กำบั

ผู้้�ถืือห้�น

บรัษัิีทเปิีด้โอกำาสิให�ผู้้�ถืือห้�นสิว่นน�อย์สิง่รัาย์ชืื่�อผู้้�ท้�เห็นวา่ควรัเสินอชืื่�อให�เข�าด้ำารังต่ำาแหนง่กำรัรัมกำารั ให�คณะกำรัรัมกำารัพิจ่ารัณาต่าม

หลกัำปีฏิิบตั่ิและวิธ้ิกำารัท้�บรัษัิีทกำำาหนด้ไว�ผู้า่นเว็บไซื้ต่ข์องบรัษัิีท รัวมถืงึปีรัะกำาศกำารัใชื่�สิทิธิิด้งักำลา่วผู้า่นรัะบบของต่ลาด้หลกัำทรัพัย์์

แหง่ปีรัะเทศไทย์

บรัษัิีทเปิีด้โอกำาสิให�ผู้้�ถืือห้�นสิว่นน�อย์สิามารัถืเสินอเพิ�มวารัะกำารัปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�น รัวมถืึงสิง่คำาถืามลว่งหน�าท้�เก้ำ�ย์วข�องกำบัวารัะกำารั

ปีรัะชื่ม้ก่ำอนวนัปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�นต่ามรัะเบ้ย์บปีฏิิบตั่ท้ิ�กำ ำาหนด้ โด้ย์วารัะกำารัปีรัะชื่ม้ท้�เสินอต่�องไมม้่ลกัำษีณะเข�าขา่ย์ด้งัรัาย์ละเอ้ย์ด้ต่อ่ไปีน้�       

บรัษัิีทกำำาหนด้ให�สิทิธิิออกำเสิ้ย์งในท้�ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�นต่ามจ่ำานวนห้�นท้�ผู้้�ถืือห้�นถืืออย์้ ่โด้ย์หนึ�งห้�นม้สิทิธิิเทา่กำบัหนึ�งเสิ้ย์ง

2.1

2.2

2.3

2.5

2.6

2.4

บรัิษัีทม้วิธ้ิปีฏิิบัต่ิเก้ำ�ย์วกำับเอกำสิารัแสิด้งต่นของผู้้�ถืือห้�น ต่ามสิำานักำงานคณะกำรัรัมกำารักำำากำับหลักำทรัพัย์แ์ละต่ลาด้หลักำทรัพัย์ ์

ฉบบัท้� กำลต่.พษี (ว)  4/2559 เรัื�องกำารัซื้กัำซื้�อมแนวปีฏิิบตั่ิก่ำอนกำารัปีรัะชื่ม้สิามญัผู้้�ถืือห้�นปีรัะจ่ำาป้ี โด้ย์ในเรัื�องเอกำสิารัหรัอืหลกัำฐานท้�

ต่�องนำามาแสิด้งในกำารัเข�ารัว่มปีรัะชื่ม้สิามญัผู้้�ถืือห้�น กำรัณ้กำารัมอบฉนัทะ บรัษัิีทไมม้่กำารักำำาหนด้ให�ต่�องใชื่�บตั่รัปีรัะชื่าชื่นต่วัจ่รังิ หรัอื

หนงัสิือเด้นิทางต่วัจ่รังิของผู้้�มอบฉนัทะในกำารัปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�น

คณะกำรัรัมกำารัของบรัษัิีทไมม้่กำารัถืือห้�นรัวมกำนัเกิำนกำวา่ รั �อย์ละ 25 ของห้�นท้�ออกำแล�วของบรัษัิีท

ในกำารัจ่ดั้กำารัปีรัะชื่ม้ทก้ำครัั�ง บรัษัิีทได้�จ่ดั้ให�ม้ผู้้�สิอบบญัช้ื่และผู้้�ถืือห้�นอ้กำ 2 ทา่นเป็ีนสิกัำข้พย์านในกำารัต่รัวจ่นบัองคป์ีรัะชื่ม้ และผู้ล

ของกำารัลงคะแนนเสิ้ย์ง เพื�อให�กำารัปีรัะชื่ม้เป็ีนไปีอย์า่งโปีรัง่ใสิ ถืก้ำต่�องต่ามกำฎหมาย์ และข�อบงัคบัของบรัษัิีท 

1.13

1.12

1.11

เรัื�องท้�อย์้น่อกำเหนืออำานาจ่บรัษัิีทจ่ะด้ำาเนินกำารัได้�

เรัื�องท้�อาจ่ก่ำอให�เกิำด้ความเสิ้ย์หาย์อย์า่งม้นยั์สิำาคญัต่อ่ผู้้�ถืือห้�นโด้ย์รัวม

เรัื�องท้�บรัษัิีทได้�ด้ ำาเนินกำารัแล�ว

เรัื�องท้�ขดั้กำบักำฎหมาย์ ปีรัะกำาศ ข�อบงัคบั กำฎ และรัะเบ้ย์บต่า่งๆของหนว่ย์งานรัาชื่กำารัหรัอืหนว่ย์งานท้�กำำากำบัด้แ้ลบรัษัิีท หรัอื

ไมเ่ป็ีนไปีต่ามวตั่ถืป้ีรัะสิงค ์ข�อบงัคบั มต่ิท้�ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�นของบรัษัิีท

•

•

•

•
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เรัื�องท้�เป็ีนไปีเพื�อผู้ลปีรัะโย์ชื่นข์องบค้คลหรัอืกำล้ม่บค้คลโด้ย์เฉพาะ•

หมูวดำท้� 3 การคำาน้งถืง้บทบาทข้องผู้มูส่้วนไดำเ้ส้ย (Role of Stakeholders)

 คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทให�ความสิำาคญักำบัความรับัผู้ิด้ชื่อบต่อ่สิิ�งแวด้ล�อมและสิงัคม รัวมทั�งผู้้�ม้สิว่นได้�เสิ้ย์ทก้ำกำล้ม่ และต่รัะหนกัำถืงึ

บทบาทความสิำาคญัของผู้้�ม้สิว่นได้�เสิ้ย์ทก้ำกำล้ม่ 

บรัษัิีทกำำาหนด้ให�ม้กำรัรัมกำารัอิสิรัะไมน่�อย์กำวา่หนึ�งในสิามของทั�งคณะ แต่ไ่มน่�อย์กำวา่ 3 คน เพื�อชื่ว่ย์ค้�มครัองสิทิธิิของผู้้�ถืือห้�นใด้ๆ 

บรัษัิีทม้นโย์บาย์ห�ามกำรัรัมกำารัและผู้้�บรัหิารั รัวมถืงึพนกัำงานท้�เก้ำ�ย์วข�องกำบักำารัจ่ดั้ทำาข�อมล้ภาย์ใน เปิีด้เผู้ย์ข�อมล้ด้งักำลา่วแก่ำบค้คล

ภาย์นอกำหรัอืบค้คลท้�ไมม้่หน�าท้�เก้ำ�ย์วข�อง  รัวมทั�งห�ามบค้คลข�างต่�นทำากำารัซืื้ �อหรัอืขาย์หลกัำทรัพัย์ข์องบรัษัิีท ก่ำอนกำารัเปิีด้เผู้ย์งบกำารั

เงินต่อ่สิาธิารัณชื่น 1 เดื้อน

บรัษัิีทกำำาหนด้ให�กำรัรัมกำารัและผู้้�บรัหิารัของบรัษัิีท รัาย์งานกำารัเปีล้�ย์นแปีลงกำารัถืือครัองหลกัำทรัพัย์ข์องบรัษัิีทให�เลขานก้ำารับรัษัิีททรัาบ  

เพื�อด้ำาเนินกำารัรัาย์งานให�สิ ำานกัำงานคณะกำรัรัมกำารักำำากำบัหลกัำทรัพัย์แ์ละต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ต์่ามท้�กำฎหมาย์กำำาหนด้

บรัษัิีทกำำาหนด้ให�นำากำารัเปีล้�ย์นแปีลงกำารัถืือครัองหลกัำทรัพัย์ข์องบรัษัิีทท้�ถืือครัองโด้ย์กำรัรัมกำารัและผู้้�บรัหิารั รัวมทั�งค้ส่ิมรัสิและบต้่รั

ท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะของกำรัรัมกำารัและผู้้�บรัหิารั เปิีด้เผู้ย์อย์้ใ่นรัาย์งานปีรัะจ่ำาป้ี

บรัษัิีทกำำาหนด้ให�กำรัรัมกำารัท้�ม้สิว่นได้�เสิ้ย์ในวารัะใด้แจ่�งกำารัม้สิว่นได้�เสิ้ย์ให�ท้�ปีรัะชื่ม้ทรัาบกำ่อนกำารัพิจ่ารัณาในวารัะนั�นๆ  พรั�อมทั�ง

ให�บนัทกึำรัาย์ละเอ้ย์ด้ไว�ในรัาย์งานกำารัปีรัะชื่ม้  ในกำรัณ้ม้กำารัม้สิว่นได้�เสิ้ย์ ม้นยั์สิำาคญัในลกัำษีณะท้�อาจ่ทำาให�กำรัรัมกำารัด้งักำลา่วไม่

สิามารัถืให�ความเหน็ได้�อย์า่งอิสิรัะ  ให�กำรัรัมกำารัทา่นนั�นงด้เว�นจ่ากำกำารัเข�ารัว่มปีรัะชื่ม้พิจ่ารัณาในวารัะนั�น

บรัษัิีทกำำาหนด้ให�คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบพิจ่ารัณารัาย์กำารัท้�เก้ำ�ย์วโย์งกำนัหรัอืรัาย์กำารัท้�อาจ่ม้ความขดั้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ชื่น ์ ซื้ึ�งรัวม

รัาย์กำารัท้�กำรัรัมกำารัม้สิว่นได้�เสิ้ย์ให�ม้ความถืก้ำต่�องและครับถื�วนให�เป็ีนไปีต่ามกำฎหมาย์และข�อกำำาหนด้ของต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ฯ์  รัวม

ทั�งเปิีด้เผู้ย์ข�อมล้ในกำารัเข�าทำารัาย์กำารัด้งักำล่าวอย์่างถืก้ำต่�องครับถื�วน  ทั�งน้ �เพื�อให�มั�นใจ่ว่ารัาย์กำารัด้งักำล่าวสิมเหต่ส้ิมผู้ลและเป็ีน

ปีรัะโย์ชื่นส์ิง้สิด้้ต่อ่บรัษัิีท

บรัิษัีทไม่เลือกำปีฏิิบตั่ิต่่อผู้้�ถืือห้�นกำล้่มใด้กำล้่มหนึ�งเป็ีนพิเศษี โด้ย์ผู้้�ถืือห้�นม้สิิทธิิเข�าถืึงข�อมล้ของบรัิษัีทซื้ึ�งเปิีด้เผู้ย์ต่่อผู้้�ถืือห้�นและ

ปีรัะชื่าชื่นอย์่างเท่าเท้ย์มกำนัผู้่านเว็บไซื้ด้ข์องบรัษัิีทท้� www.alucon.th.com หรัือสิามารัถืติ่ด้ต่่อฝ่่าย์นกัำลงทน้สิมัพนัธิท้์�หมาย์เลข 

02-3980147 ต่อ่ 371 หรัอื อ้เมล ์kanjana_p@alucon.th.com
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เรัื�องท้�เก้ำ�ย์วกำบักำารัด้ำาเนินธิ้รักิำจ่ปีกำต่ิและข�อกำลา่วอ�างของผู้้�เสินอเพิ�มวารัะกำารัปีรัะชื่ม้ไม่ได้�แสิด้งให�เห็นถืึงเหต่อ้นัควรัสิงสิยั์

เก้ำ�ย์วกำบัความไมป่ีกำต่ขิองเรัื�องด้งักำลา่ว

เรัื�องท้�คณะกำรัรัมกำารัพิจ่ารัณาแล�วเหน็วา่ไมม้่ความจ่ำาเป็ีนท้�จ่ะต่�องบรัรัจ่เ้ป็ีนวารัะ ซื้ึ�งคณะกำรัรัมกำารัต่�องม้เหต่ผู้้ลสิมควรัและ

สิามารัถือธิิบาย์ให�ผู้้�ถืือห้�นเข�าใจ่ได้�

•

•

 ผู้้ถ้ือืหุน้ 

 บรัษัิีทม้ง่มั�นให�ม้กำารัด้ำาเนินธิร้ักิำจ่ ซื้ึ�งม้ผู้ลกำารัด้ำาเนินงานท้�ด้้ ม้กำารัเจ่รัญิเต่บิโต่อย์า่งมั�นคง ม้ความสิามารัถืในกำารัแขง่ขนัโด้ย์คำานงึ

ถืงึสิภาวะความเสิ้�ย์งในปัีจ่จ่บ้นัและอนาคต่ เพื�อให�เกิำด้กำารัเพิ�มมล้คา่ให�แก่ำผู้้�ถืือห้�นในรัะย์ะย์าว บรัษัิีทม้หน�าท้�ในกำารัด้ำาเนินงาน เปิีด้เผู้ย์ข�อมล้

ให�เกิำด้ความโปีรัง่ใสิเป็ีนธิรัรัม และพย์าย์ามอย์า่งเต่ม็ท้�ในกำารัปีกำปี�องทรัพัย์ส์ินิ และธิำารังไว�ซื้ึ�งชืื่�อเสิ้ย์งของบรัษัิีท

 พนก้งาน 

 บรัษัิีท เชืื่�อวา่พนกัำงานเป็ีนปัีจ่จ่ยั์หลกัำและเป็ีนทรัพัย์ากำรัท้�ม้คณ้คา่ในกำารัด้ำาเนินธิร้ักิำจ่ บรัษัิีทจ่งึให�ความสิำาคญัต่อ่พนกัำงานอย์า่ง

มากำ โด้ย์ให�ความเป็ีนธิรัรัมต่อ่พนกัำงานทก้ำรัะด้บัโด้ย์ไมเ่ลือกำปีฏิิบตั่ิ เคารัพสิิทธิิของพนกัำงานต่ามสิิทธิิมนษ้ีย์ชื่นขั�นพื �นฐานต่ามหลกัำสิากำล

และต่ามกำฎหมาย์และรัะเบ้ย์บข�อบงัคบัต่า่ง ๆ รัวมทั�งย์งัให�ความสิำาคญัต่อ่สิข้ภาพ อาช้ื่วอนามยั์ ความปีลอด้ภยั์ในช้ื่วิต่ และทรัพัย์ส์ินิ และ

สิภาพแวด้ล�อมในกำารัทำางานของพนกัำงาน ต่ลอด้จ่นเสิรัิมสิรั�างวฒันธิรัรัมและบรัรัย์ากำาศกำารัทำางานท้�ด้้ และสิ่งเสิรัิมกำารัทำางานเป็ีนท้ม

นอกำจ่ากำน้� บรัษัิีทย์งัได้�มอบโอกำาสิในกำารัสิรั�างความกำ�าวหน�าในกำารัทำางานให�แก่ำพนกัำงานทก้ำคนโด้ย์เทา่เท้ย์มกำนั และเห็นความสิำาคญัใน

เรัื�องศกัำย์ภาพของพนกัำงาน จ่งึม้ง่เน�นกำารัพฒันาบค้ลากำรั ม้กำารัฝึ่กำอบรัมพนกัำงาน ทั�งในเชิื่งกำารัทำางานและเชิื่งคณ้ภาพช้ื่วิต่อย์า่งต่อ่เนื�อง

ทั�งภาย์ในและภาย์นอกำองคก์ำรั รัวมทั�งม้กำารัจ่ดั้กิำจ่กำรัรัมเสิรัมิสิรั�างความสิมัพนัธิอ์นัด้้ในองคก์ำรั ทั�งรัะหวา่งพนกัำงานกำนัเองและพนกัำงานกำบั

ผู้้�บรัหิารั (สิามารัถืด้ร้ัาย์ละเอ้ย์ด้ในหวัข�อ 8.5 บค้ลากำรั)
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 ชุมุชุนและสง้คม

 ล้กคา้

 เจ้า้หน้ �

 ค้แ่ข่้ง

 ค้ค่า้

 บรัษัิีทให�ความสิำาคญัต่อ่คณ้ภาพช้ื่วิต่และสิิ�งแวด้ล�อมของชื่ม้ชื่น เพื�อให�กำารัด้ำาเนินงานของบรัษัิีทเป็ีนท้�ย์อมรับั และสิามารัถือย์้่

รัว่มในสิงัคมอย์า่งย์ั�งยื์นต่ลอด้ไปี ด้งัเหน็ได้�จ่ากำกำารัท้�บรัษัิีทได้�ปีฏิิบตั่ติ่ามกำฎหมาย์และกำฎรัะเบ้ย์บของหนว่ย์งานท้�เก้ำ�ย์วข�อง เชื่น่กำรัมโรังงาน

อต้่สิาหกำรัรัม กำรัะทรัวงอต้่สิาหกำรัรัม กำองควบคม้มลพิษี ฯลฯ อย์่างเครัง่ครัดั้ บรัษัิีทม้รัะเบ้ย์บท้�เข�มงวด้ในกำารัให�พนกัำงานในโรังงานสิวม

อป้ีกำรัณป์ี�องกำนัต่า่ง ๆ ม้กำารัจ่ดั้กำารัเรัื�องสิิ�งแวด้ล�อมต่า่ง ๆ อย์า่งเป็ีนรัะบบ รัวมทั�งกำารับรัจิ่าคและสินบัสินน้กิำจ่กำรัรัมเพื�อสิาธิารัณปีรัะโย์ชื่น์

ให�กำบัชื่ม้ชื่นรัอบข�างและสิงัคมมาอย์า่งต่อ่เนื�อง โด้ย์ในป้ีท้�ผู้า่นได้�ม้กำารัจ่ดั้กิำจ่กำรัรัมรัว่มกำบัโรังเรัย้์น หนว่ย์งานรัาชื่กำารั และชื่ม้ชื่น และย์งัม้

กำารัจ่ดั้ทำามวลชื่นสิมัพนัธิร์ับัฟัืงและแกำ�ไขปัีญหาจ่ากำชื่ม้ชื่นโด้ย์รัอบ และสินบัสินน้ทน้กำารัศกึำษีาและรัว่มทำากิำจ่กำรัรัมกำบันกัำเรัย้์นและสิถืาบนั

กำารัศกึำษีา

 บรัษัิีทให�ความสิำาคญักำบัลก้ำค�า โด้ย์ม้ง่มั�นสิรั�างความพงึพอใจ่และความมั�นใจ่กำบัลก้ำค�า ซื้ึ�งเป็ีนสิว่นสิำาคญัท้�จ่ะทำาให�ธิร้ักิำจ่ของบรัษัิีท

ปีรัะสิบความสิำาเรัจ็่ บรัษัิีทจ่งึม้แนวปีฏิิบตั่ท้ิ�จ่ะนำาเสินอและให�บรักิำารัท้�ม้คณ้ภาพ ต่รังต่ามหรัอืสิง้กำวา่ความคาด้หมาย์ของลก้ำค�า อ้กำทั�งพฒันา

คณ้ภาพและร้ัปีแบบของสินิค�า เพื�อต่อบสินองความต่�องกำารัของลก้ำค�าอย์า่งต่อ่เนื�องและสิมำ�าเสิมอ โด้ย์บรัษัิีทได้�ทำากำารัสิำารัวจ่ความพงึพอใจ่

ของลก้ำค�า เพื�อรับัฟัืงความคดิ้เหน็หรัอืข�อรั�องเรัย้์นและนำามาเป็ีนแนวทางในกำารัปีรับัปีร้ังกำารับรักิำารัและบรัหิารังานให�ด้้ขึ �น 

 อนึ�ง บรัษัิีทม้นโย์บาย์และแนวปีฏิิบตั่ใินกำารัรักัำษีาความลบัของลก้ำค�าและไมน่ำาไปีใชื่�เพื�อปีรัะโย์ชื่นข์องต่นเองหรัอืบค้คลอื�นใด้โด้ย์

มิชื่อบ เว�นแต่เ่ป็ีนข�อมล้ซื้ึ�งลก้ำค�าอนญ้าต่ให�เปิีด้เผู้ย์ และ/หรัอืม้หน�าท้�ต่�องเปิีด้เผู้ย์ต่ามกำฎหมาย์

 บรัษัิีทเน�นกำารัสิรั�างความเชืื่�อมั�นให�แก่ำเจ่�าหน้ �ของบรัษัิีท โด้ย์เน�นความสิจ้่รัติ่และย์ดึ้มั�นต่ามเงื�อนไขและสิญัญาท้�ท ำาไว�กำบัเจ่�าหน้ �อย์า่ง

เครัง่ครัดั้ บรัษัิีทจ่ะชื่ำารัะเงินกำ้�และด้อกำเบ้ �ย์อย์า่งถืก้ำต่�อง ต่รังต่อ่เวลา และครับถื�วน รัวมทั�งไมน่ ำาเงินท้�กำ้�ยื์มมาใชื่�ในทางท้�ขดั้ต่อ่วตั่ถืป้ีรัะสิงค์

กำารักำ้�ยื์ม นอกำจ่ากำนั�นบรัษัิีทจ่ะไมป่ีกำปิีด้ข�อมล้หรัอืข�อเทจ็่จ่รังิอนัทำาให�เกิำด้ความเสิ้ย์หาย์แก่ำเจ่�าหน้ �ของบรัษัิีทอ้กำด้�วย์ 

 บรัษัิีทจ่ะปีฏิิบตั่ติ่อ่ค้แ่ขง่ทางกำารัค�าภาย์ใต่�กำฎหมาย์และจ่รัรัย์าบรัรัณทางกำารัค�าท้�ด้้ โด้ย์จ่ะเน�นท้�กำารัแขง่ขนัท้�สิจ้่รัติ่ ไมท่ ำาลาย์ชืื่�อ

เสิ้ย์งของค้แ่ขง่ด้�วย์กำารักำลา่วหาในทางไมด้่้ รัวมทั�งไมแ่สิวงหาข�อมล้หรัอืความลบัของค้แ่ขง่ด้�วย์วิธ้ิกำารัไมส่ิจ้่รัติ่หรัอืไมเ่หมาะสิม บรัษัิีทจ่ะ

ด้ำาเนินธิ้รักิำจ่ด้�วย์ความซืื้�อต่รังและเป็ีนมืออาช้ื่พ นอกำจ่ากำน้�บรัษัิีทย์งัสินบัสินน้และสิง่เสิรัมิกำารัค�าเสิรั ้ เป็ีนธิรัรัม ไม่ผู้ก้ำขาด้ หรัอืกำำาหนด้ให�

ลก้ำค�าของบรัษัิีทต่�องทำากำารัค�ากำบับรัษัิีทเทา่นั�น 

 บรัษัิีทคำานงึถืงึความสิำาคญัของค้ค่ �าในฐานท้�เป็ีนผู้้�ท้�ม้ความสิำาคญัในกำารัรัว่มสิรั�างกำารัเต่มิโต่ให�กำบับรัษัิีท ซื้ึ�งรัวมถืงึกำารัสิรั�างมล้คา่

ให�กำบัลก้ำค�าและผู้้�ถืือห้�น กำารัด้ำาเนินธิร้ักิำจ่กำบัค้ค่ �าใด้ ๆ บรัษัิีทจ่งึคดั้เลือกำค้ค่ �าด้�วย์ความเป็ีนธิรัรัม โด้ย์คำานงึถืงึชืื่�อเสิ้ย์ง ความสิามารัถื ความ

ถืก้ำต่�องต่ามกำฎหมาย์  และรัะเบ้ย์บข�อบงัคบัเป็ีนสิำาคญั ต่ลอด้จ่นย์ดึ้หลกัำกำารัปีฏิิบตั่ท้ิ�เสิมอภาค เน�นความโปีรัง่ใสิ และความต่รังไปีต่รังมาใน

กำารัด้ำาเนินธิร้ักิำจ่ และจ่ะปีฏิิบตั่ติ่อ่ค้ค่ �าให�เป็ีนไปีต่ามข�อต่กำลงในสิญัญาและจ่รัรัย์าบรัรัณของบรัษัิีท อย์า่งเครัง่ครัดั้ ซื้ึ�งหากำไมส่ิามารัถืปีฏิิบตั่ิ

ต่ามข�อต่กำลงข�อใด้ได้� บรัษัิีทจ่ะรับ้ด้ำาเนินกำารัแจ่�งค้ค่ �า เพื�อรัว่มกำนัพิจ่ารัณาหาแนวทางแกำ�ไข 

 นโยบายเก้�ยวกบ้จ้รยิธรรมทั้างธรุกจิ้

 บรัษัิีทม้นโย์บาย์เก้ำ�ย์วกำบัจ่รัยิ์ธิรัรัมทางธิร้ักิำจ่ ซื้ึ�งเป็ีนนโย์บาย์ท้�สิง่เสิรัมิกำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารัท้�ด้้ของบรัษัิีท อนัได้�แก่ำนโย์บาย์และแนว

ปีฎิบตั่ิเก้ำ�ย์วกำบักำารัละเมิด้สิทิธิิมนษ้ีย์ชื่น  นโย์บาย์และแนวปีฏิิบตั่ิเก้ำ�ย์วกำบักำารัต่อ่ต่�านกำารัทจ้่รัติ่และกำารัต่ิด้สินิบนนโย์บาย์และแนวปีฏิิบตั่ิ

เก้ำ�ย์วกำบักำารัไมล่ว่งละเมิด้ทรัพัย์ส์ินิทางปัีญญาหรัอืลขิสิทิธิิ� นโย์บาย์และแนวปีฏิิบตั่เิก้ำ�ย์วกำบักำารัใชื่�เทคโนโลย้์สิารัสินเทศและกำารัสิื�อสิารั โด้ย์

สิามารัถืสิร้ัปีได้�ด้งัน้ � 
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 การละเมดิ้สทิั้ธิมนษุยชุน

 การตุอ่ตุา้นการคอรร์ป้ชุ้�น

 การใหแ้ละการรบ้ข้องข้วญ้

 การบรจิ้าคเพื�อการกศุล 

 บรัษัิีทม้นโย์บาย์ท้�จ่ะให�ความเป็ีนธิรัรัมต่อ่ผู้้�ม้สิว่นได้�เสิย้์ทก้ำรัาย์ โด้ย์ปีฏิิบตั่ติ่ามกำฎหมาย์และข�อบงัคบัท้�เก้ำ�ย์วข�องกำบัพนกัำงาน หลกัำ

กำารัเก้ำ�ย์วกำบัสิทิธิิมนษ้ีย์ชื่นขั�นพื �นฐานต่ามเกำณฑ์ส์ิากำล โด้ย์ไมแ่บง่แย์กำถิื�นกำำาเนิด้ เชืื่ �อชื่าต่ ิ เพศ อาย์ ้สิ้ผิู้ว ศาสินา ความพิกำารั ฐานะ ชื่าต่ิ

ต่รัะกำล้ สิถืานศกึำษีา หรัอืสิถืานะอื�นใด้ท้�มิได้�เก้ำ�ย์วข�องโด้ย์ต่รังกำบักำารัปีฏิิบตั่ิงาน รัวมทั�งให�ความเคารัพต่อ่ความเป็ีนปัีจ่เจ่กำชื่นและศกัำด้ิ�ศรั้

ของความเป็ีนมนษ้ีย์์

 บรัษัิีทต่อ่ต่�านกำารัคอรัร์ัปัีชื่ั�นทก้ำร้ัปีแบบ และม้นโย์บาย์ท้�จ่ะสินบัสินน้ให�พนกัำงานด้ำารังต่นให�ถืก้ำต่�องต่ามกำฎหมาย์ เป็ีนพลเมืองท้�ด้้

ของสิงัคมและปีรัะเทศชื่าติ่ โด้ย์ม้เปี�าหมาย์ในกำารัสิรั�างความรัว่มมือในกำารัจ่รัรัโลงสิงัคมให�เจ่รัญิร้ัด้หน�าอย์า่งย์ั�งยื์น ต่ามท้�บรัษัิีทได้�ปีรัะกำาศ

เจ่ต่นารัมณเ์ข�ารัว่มเป็ีนแนวปีฏิิบตั่ขิองภาคเอกำชื่นไทย์ในกำารัต่อ่ต่�านกำารัคอรัร์ัปัีชื่ั�น (Collective Anti-Corruption: CAC)

 กำารัให� มอบ หรัอืรับั ของกำำานลั กำารัเล้ �ย์งรับัรัอง ให�เป็ีนไปีต่ามท้�กำำาหนด้ในจ่รัรัย์าบรัรัณทางธิร้ักิำจ่

 กำารัให�หรัอืรับัเงินบรัจิ่าค หรัอืเงินสินบัสินน้ต่�องเป็ีนไปีอย์า่งโปีรัง่ใสิและถืก้ำต่�องต่ามกำฎหมาย์ โด้ย์ต่�องมั�นใจ่วา่เงินบรัจิ่าค หรัอืเงิน

สินบัสินน้ไมไ่ด้�ถืก้ำนำาไปีใชื่�เพื�อเป็ีนข�ออ�างในกำารัต่ดิ้สินิบน

 บรัษัิีทม้นโย์บาย์ปีกำปี�องพนกัำงานหรัอืผู้้�แจ่�งเบาะแสิในกำารักำรัะทำาความผิู้ด้ รัวมทั�งม้กำรัะบวนกำารัในกำารัจ่ดั้กำารักำบัเรัื�องท้�พนกัำงาน

รั�องเรัย้์นวา่อาจ่เป็ีนกำารักำรัะทำาผิู้ด้ และจ่ดั้ให�ม้ชื่อ่งทางสิำาหรับัผู้้�ม้สิว่นได้�เสิ้ย์ในกำารัแจ่�งหรัอืรั �องเรัย้์นกำรัณ้ท้�ถืก้ำละเมิด้สิทิธิิพรั�อมให�ข�อมล้ใน

กำารัต่ิด้ต่อ่อย์า่งชื่ดั้เจ่น 

 นอกำจ่ากำน้� บรัษัิีทฯได้�วางนโย์บาย์เก้ำ�ย์วกำบักำารัต่อ่ต่�านคอรัร์ัปัีชื่ั�นและมาต่รักำารัในกำารั รั �องเรัย้์นและแจ่�งเบาะแสิต่อ่คณะกำรัรัมกำารั

ของบรัษัิีท ด้งันั�น หากำผู้้�ใด้พบเหน็กำารักำรัะทำาท้�อาจ่ทำาให�เกิำด้ความสิงสิยั์ได้�วา่เป็ีนกำารัคอรัร์ัปัีปีชื่ั�น สิามารัถืแจ่�งเบาะแสิ หรัอืยื์�นข�อรั�องเรัย้์น

ได้�ท้� pitipong@alucon.th.com หรัอืในสิง่เรัื�องผู้า่นกำลอ่งแด้งท้�ต่ิด้ต่ั�งไว�เพื�อรับัเรัื�องรั �องเรัย้์น โด้ย์เรัื�องรั �องเรัย้์นหรัอืเบาะแสินั�นจ่ะสิง่ต่รังถืงึ

คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบและคณะกำรัรัมกำารัของบรัษัิีทต่ามลำาด้บั และผู้้�รั �องเรัย้์นมั�นใจ่ได้�วา่ผู้้�รับัเรัื�องรั �องเรัย้์นจ่ะเก็ำบข�อมล้ของผู้้�รั �องเรัย้์น

ไว�เป็ีนความลบัและม้กำรัะบวนกำารัค้�มครัองและปีกำปี�องสิิทธิิของผู้้�รั �องเรัย้์นไม่ให�ได้�รับัผู้ลกำรัะทบจ่ากำกำารัแจ่�งเบาะแสิหรัอืรั �องเรัย้์นด้งักำลา่ว

ต่อ่บรัษัิีท รัวมทั�งจ่ะแต่ง่ต่ั�งบค้คลหรัอืผู้้�ต่รัวจ่สิอบภาย์ในเพื�อต่รัวจ่สิอบต่ดิ้ต่ามทก้ำเบาะแสิหรัอืข�อรั�องเรัย้์นต่ามรัะเบ้ย์บและวิธ้ิกำารัท้�กำำาหนด้

ไว� ทั�งน้ �บรัษัิีทจ่ะด้ำาเนินกำารัปีรัะเมินความเสิ้�ย์งในกิำจ่กำรัรัมท้�เก้ำ�ย์วข�องหรัอืสิ้ม่เสิ้�ย์งต่อ่กำารัคอรัร์ัปัีชื่ั�นอย์า่งสิมำ�าเสิมอ

 นอกำจ่ากำกำารัเผู้ย์แพรัน่โย์บาย์และแนวปีฏิิบตั่เิก้ำ�ย์วกำบักำารัต่อ่ต่�านคอรัร์ัปัีชื่ั�นผู้า่นทางชื่อ่งทางกำารัสิื�อสิารัต่า่ง ๆ  ของบรัษัิีทแล�ว บรัษัิีท

ย์งัได้�จ่ดั้กำารัอบรัมพนกัำงานใหม่ ต่ั�งแต่่ต่อนปีฐมนิเทศน ์ และจ่ดั้อบรัมทบทวนนโย์บาย์กำารัต่่อต่�านคอรัร์ัปัีชื่ั�นให�กำบัผู้้�บรัหิารัและพนกัำงาน

ปัีจ่จ่บ้นัเป็ีนปีรัะจ่ำาทก้ำป้ี 

 บรัษัิีทฯได้�จ่ดั้ให�ผู้้�ต่รัวจ่สิอบภาย์ในด้ำาเนินกำารัปีรัะเมินความเสิ้�ย์งและผู้ลกำรัะทบในเรัื�องกำารัต่อ่ต่�านคอรัร์ัปัีชื่ั�นทก้ำป้ี 

 ด้งันั�นเพื�อแสิด้งจ่ด้้ยื์นของบรัษัิีทในกำารัต่อ่ต่�านกำารัคอรัร์ัปัีชื่ั�น รัวมถืึงเพื�อกำำาหนด้กำฎเกำณฑ์แ์ละแนวปีฏิิบตั่ิให�กำรัรัมกำารั ผู้้�บรัหิารั

และพนกัำงานในบรัษัิีทย์ดึ้ถืือปีฏิิบตั่ิ บรัษัิีทจ่งึได้�กำำาหนด้นโย์บาย์และแนวปีฏิิบตั่ิเก้ำ�ย์วกำบักำารัต่อ่ต่�านกำารัคอรัร์ัปัีชื่ั�นเป็ีนลาย์ลกัำษีณอ์กัำษีรัไว�

ในค้มื่อกำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารัและจ่รัยิ์ธิรัรัมธิร้ักิำจ่ของบรัษัิีทรัวมถืงึรัะเบ้ย์บและแนวปีฏิิบตั่ิซื้ึ�งได้�ม้เผู้ย์แพรัใ่ห�พนกัำงานและบค้คลทั�วไปีทรัาบ

แล�วในชื่อ่งทางกำารัสิื�อสิารัต่า่ง ๆ ของบรัษัิีท ด้งัน้ �
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บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน)



 เพื�อเป็ีนกำารัสิง่เสิรัมิให�ผู้้�ม้สิว่นได้�เสิ้ย์ทั�งภาย์ในและภาย์นอกำองคก์ำรัสิามารัถืม้สิว่นรัว่มในกำรัะบวนกำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารั ด้งันั�น ใน

กำรัณ้ท้�พนกัำงาน และผู้้�ม้สิว่นได้�เสิ้ย์กำล้ม่ต่า่งๆ ม้ข�อสิงสิยั์ หรัอืพบเหน็กำารักำรัะทำาท้�สิงสิยั์วา่ม้กำารัฝ่่าฝื่นหรัอืไมป่ีฏิิบตั่ิต่ามกำฎหมาย์ รัะเบ้ย์บ 

ข�อบงัคบั จ่รัรัย์าบรัรัณ หรัอืนโย์บาย์กำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารั สิามารัถืแจ่�งเบาะแสิหรัอืรั �องเรัย้์น พรั�อมสิง่รัาย์ละเอ้ย์ด้หลกัำฐานต่า่งๆ ถืงึบรัษัิีท 

หรัอืหนว่ย์งานท้�เก้ำ�ย์วข�องในชื่อ่งทางกำารัต่ดิ้ต่อ่ ด้งัน้ � 

 1. กำารัแจ่�งเบาะแสิ และกำารัรั�องเรัย้์น

ต่ิด้ต่อ่คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ

โทรัศพัท ์  (02) 3980147 ต่อ่ 381

อ้เมล ์  Pitipong@alucon.th.com 

ไปีรัษีณ้ย์ ์: คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ 

  สิ ำานกัำงานเลขานก้ำารับรัษัิีท

  บรัษัิีท อลค้อน จ่ำากำดั้ (มหาชื่น) 

  500 หม้ท้่� 1 ซื้อย์ศริัคิาม (สิข้ม้วิท 72) 

  ถืนนสิข้ม้วิท ต่ำาบลสิำาโรังเหนือ อำาเภอเมืองสิมท้รัปีรัากำารั จ่งัหวดั้สิมท้รัปีรัากำารั 10270

1.1

ต่ิด้ต่อ่กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั

รัาย์ละเอ้ย์ด้ของเบาะแสิ หรัอืข�อรั�องเรัย้์น ต่�องเป็ีนความจ่รังิ ม้ความชื่ดั้เจ่น หรัอืพอท้�จ่ะนำาสิืบหาข�อเทจ็่จ่รังิ เพื�อด้ำาเนินกำารั

ต่อ่ไปีได้�

ข�อมล้ท้�ได้�รับัจ่ะถืือเป็ีนความลบั และไม่ม้กำารัเปิีด้เผู้ย์ชืื่�อผู้้�ท้�แจ่�งเบาะแสิ หรัอืผู้้�รั �องเรัย้์นต่่อสิาธิารัณชื่นหากำไม่ได้�รับัความ

ยิ์นย์อม

ผู้้�ท้�แจ่�งเบาะแสิ หรัอื ข�อรั �องเรัย้์นจ่ะได้�รับักำารัค้�มครัองสิทิธิิ ไมว่า่จ่ะเป็ีนพนกัำงานบรัษัิีท หรัอืบค้คลภาย์นอกำ

ผู้้�ท้�ได้�รับัความเดื้อด้รั�อนเสิ้ย์หาย์จ่ะได้�รับักำารับรัรัเทาความเสิ้ย์หาย์ด้�วย์กำรัะบวนกำารัท้�ม้ความเหมาะสิม และเป็ีนธิรัรัม

ท้�แจ่�งเบาะแสิ หรัอืผู้้�รั �องเรัย้์น สิามารัถืเลือกำท้�จ่ะไมเ่ปิีด้เผู้ย์ชืื่�อ ท้�อย์้ ่หมาย์เลขโทรัศพัทท้์�ต่ิด้ต่อ่ได้� หากำเหน็วา่กำารัเปิีด้เผู้ย์นั�น

จ่ะทำาให�เกิำด้ความไม่ปีลอด้ภยั์ หรัอืเกิำด้ความเสิ้ย์หาย์ใด้ๆ แต่ห่ากำม้กำารัเปิีด้เผู้ย์ต่นเอง จ่ะทำาให�สิามารัถืรัาย์งานความคืบ

หน�า สิอบถืามข�อมล้ท้�เป็ีนปีรัะโย์ชื่นเ์พิ�มเต่มิ ช้ื่ �แจ่งข�อเทจ็่จ่รังิให�ทรัาบ หรัอืบรัรัเทาความเสิ้ย์หาย์ได้�สิะด้วกำและรัวด้เรัว็ยิ์�งขึ �น

รัะย์ะเวลาในกำารัด้ำาเนินกำารัเรัื�องรั �องเรัย้์นขึ �นกำบัความสิลบัซื้บัซื้�อนของเรัื�อง ความเพ้ย์งพอของเอกำสิารัหลกัำฐานท้�ได้�รับัจ่ากำผู้้�

รั �องเรัย้์น รัวมถืงึเอกำสิารัหลกัำฐานและคำาช้ื่ �แจ่งของผู้้�ถืก้ำรั �องเรัย้์น

ผู้้�รับัข�อรั �องเรัย้์นและผู้้�ท้�ม้สิว่นเก้ำ�ย์วข�องกำบักำรัะบวนกำารัต่รัวจ่สิอบหาข�อเทจ็่จ่รังิต่�องเก็ำบข�อมล้ท้�เก้ำ�ย์วข�องเป็ีนความลบั จ่ะเปิีด้

เผู้ย์เทา่ท้�จ่ ำาเป็ีน โด้ย์คำานงึถืงึความปีลอด้ภยั์ และความเสิ้ย์หาย์ของผู้้�รั �องเรัย้์น หรัอืผู้้�ท้�ให�ความรัว่มมือในกำารัต่รัวจ่สิอบข�อ

เทจ็่จ่รังิ แหลง่ท้�มาของข�อมล้ หรัอืบค้คลท้�เก้ำ�ย์วข�อง

กำรัณ้ท้�ผู้้�รั �องเรัย้์น หรัอืผู้้�ท้�ให�ความรัว่มมือในกำารัต่รัวจ่สิอบข�อเทจ็่จ่รังิ เหน็วา่ต่นอาจ่ได้�รับัความไมป่ีลอด้ภยั์ หรัอือาจ่เกิำด้ความ

เดื้อด้รั�อนเสิ้ย์หาย์ ผู้้�รั �องเรัย้์น หรัอืผู้้�ท้�ให�ความรัว่มมือในกำารัต่รัวจ่สิอบข�อเทจ็่จ่รังิ สิามารัถืรั�องขอให�บรัษัิีทกำำาหนด้มาต่รักำารั

ค้�มครัองท้�เหมาะสิมก็ำได้� หรัอืบรัษัิีทอาจ่กำำาหนด้มาต่รักำารัค้�มครัองโด้ย์ผู้้�รั �องเรัย้์น หรัอืผู้้�ท้�ให�ความรัว่มมือในกำารัต่รัวจ่สิอบข�อ

เทจ็่จ่รังิไมต่่�องรั�องขอก็ำได้� หากำเหน็วา่เป็ีนเรัื�องท้�ม้แนวโน�มท้�จ่ะเกิำด้ความเดื้อด้รั�อนเสิ้ย์หาย์ หรัอืความไมป่ีลอด้ภยั์

ไปีรัษีณ้ย์ ์: กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั 

  บรัษัิีท อลค้อน จ่ำากำดั้ (มหาชื่น) 

  500 หม้ท้่� 1 ซื้อย์ศริัคิาม (สิข้ม้วิท 72) 
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 2. เงื�อนไขและกำารัพิจ่ารัณาเบาะแสิและข�อรั�องเรัย้์น

030

รายงานประจำำาป้ 2563



ให�ข�อมล้ ให�ความรัว่มมือ หรัอืให�ความชื่ว่ย์เหลอืไมว่า่ด้�วย์ปีรัะกำารัใด้ๆ แกำก่ำรัรัมกำารั ผู้้�บรัหิารั หนว่ย์งานของรัฐั หรัอืหนว่ย์งาน

กำำากำบัด้แ้ล ในกำรัณ้ท้�บค้คลเหลา่นั�นม้เหต่อ้นัควรัเชืื่�อโด้ย์สิจ้่รัติ่วา่ม้กำารัฝ่่าฝื่นหรัอืไมป่ีฏิิบตั่ิต่ามกำฎหมาย์ รัะเบ้ย์บ ข�อบงัคบั 

จ่รัรัย์าบรัรัณ หรัอืนโย์บาย์กำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารั

ให�ถื�อย์คำา ยื์�นเอกำสิารัหลกัำฐาน หรัอืให�ความชื่ว่ย์เหลือไมว่า่ด้�วย์ปีรัะกำารัใด้ๆ แก่ำกำรัรัมกำารั ผู้้�บรัหิารั หนว่ย์งานของรัฐั หรัอื

หนว่ย์งานกำำากำบัด้แ้ล เพื�อปีรัะโย์ชื่นใ์นกำารัพิจ่ารัณาหรัอืต่รัวจ่สิอบกำรัณ้ม้เหต่ส้ิงสิยั์วา่ม้กำารัฝ่่าฝื่นหรัอืไมป่ีฏิิบตั่ติ่ามกำฎหมาย์ 

รัะเบ้ย์บ จ่รัรัย์าบรัรัณ หรัอืนโย์บาย์กำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารั

3.1

3.2

 3. กำารัค้�มครัองสิทิธิิพนกัำงาน ลก้ำจ่�าง หรัอืบค้คลอื�นท้�รับัจ่�างทำางานให�แก่ำบรัษัิีท

 การไม่ลว่งละเมดิ้ทั้รพ้ยส์นิทั้างป้ญญาหรอืลขิ้สทิั้ธิ�

 บรัิษัีทจ่ะไม่กำรัะทำากำารัใด้อนัไม่เป็ีนธิรัรัมต่่อพนักำงาน ลก้ำจ่�าง หรัือบ้คคลอื�นใด้ท้�รับัจ่�างทำางานให�แก่ำบรัิษัีท ไม่ว่าจ่ะโด้ย์กำารั

เปีล้�ย์นแปีลงต่ำาแหนง่งาน ลกัำษีณะงาน หรัอืสิถืานท้�ท ำางาน สิั�งพกัำงาน ขม่ข้ ่รับกำวนกำารัปีฏิิบตั่งิาน เลกิำจ่�าง หรัอืกำรัะทำากำารัอื�นใด้ท้�ม้ลกัำษีณะ

เป็ีนกำารัปีฏิิบตั่อิย์า่งไมเ่ป็ีนธิรัรัมต่อ่บค้คลด้งักำลา่ว ด้�วย์เหต่ท้้�บค้คลนั�น

 บรัษัิีทม้นโย์บาย์ไมใ่ชื่�และไมส่ินบัสินน้กำารัลว่งละเมิด้ทรัพัย์ส์ินิทางปัีญญา โด้ย์กำรัรัมกำารั ผู้้�บรัหิารัและพนกัำงานทก้ำคนต่�องไมล่ะเมิด้

ลขิสิทิธิิ�ในซื้อฟืต่แ์วรัค์อมพิวเต่อรัด์้�วย์กำารัด้าวนโ์หลด้ และ/หรัอืต่ดิ้ต่ั�งโปีรัแกำรัมใด้ ๆ  ซื้ึ�งไมไ่ด้�ด้ ำาเนินกำารัโด้ย์แผู้นกำเทคโนโลย้์และสิารัสินเทศ

ของบรัษัิีท ทั�งน้ � ย์งักำำาหนด้ให�แผู้นกำเทคโนโลย้์และสิารัสินเทศต่รัวจ่สิอบเป็ีนปีรัะจ่ำา เพื�อปี�องกำนักำารัละเมิด้ลขิสิทิธิิ�ซื้อฟืต่แ์วรัค์อมพิวเต่อรั์

เปิีด้เผู้ย์ข�อมล้สิารัสินเทศ รัาย์งานปีรัะจ่ำาป้ี และข่าวสิารัสินเทศท้�สิ ำาคญัของบรัษัิีท ผู้่านชื่่องทางของต่ลาด้หลกัำทรัพัย์แ์ห่ง

ปีรัะเทศไทย์ และเวบ็ไซื้ด้ข์องบรัษัิีท ในรัอบป้ีท้�ผู้า่นมาบรัษัิีทไมเ่คย์ถืก้ำสิำานกัำงาน กำ.ล.ต่. หรัอืต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ฯ์ ด้ำาเนินกำารั

เนื�องมาจ่ากำกำารัเปิีด้เผู้ย์ข�อมล้ไมเ่ป็ีนไปีต่ามข�อกำำาหนด้

บรัษัิีทจ่ดั้ให�ม้รัาย์งานความรับัผู้ดิ้ชื่อบของคณะกำรัรัมกำารัต่อ่รัาย์งานทางกำารัเงนิแสิด้งควบค้ไ่ปีกำบัรัาย์งานของผู้้�สิอบบญัช้ื่ใน

รัาย์งานปีรัะจ่ำาป้ี ซื้ึ�งม้เนื �อหารับัรัองกำารัปีฏิิบตั่ติ่ามหลกัำกำารับญัช้ื่ และม้กำารัรัาย์งานทางกำารัเงินท้�ม้ข�อมล้ถืก้ำต่�องครับถื�วน เป็ีน

จ่รังิต่ามมาต่รัฐานกำารับญัช้ื่ โด้ย์รัาย์งานด้งักำลา่วลงนามโด้ย์ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารัและกำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั

โครังสิรั�างกำารัจ่ดั้กำารัของบรัษัิีท ปีรัะกำอบด้�วย์ 3 ชื่ด้้ คือคณะกำรัรัมกำารับรัษัิีท คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ และคณะกำรัรัมกำารั

บรัหิารัความเสิ้�ย์ง ซื้ึ�งในป้ี 2563 กำรัรัมกำารัท้�เข�ารัว่มปีรัะชื่ม้ในแต่ล่ะคณะกำรัรัมกำารั สิร้ัปีได้�ด้งัน้ �

4.1

4.2

4.3

 การใชุเ้ทั้คโนโลยส้ารสนเทั้ศและการสื�อสาร

 บรัษัิีทให�ความสิำาคญักำบักำารัใชื่�เทคโนโลย้์สิารัสินเทศและกำารัสิื�อสิารั โด้ย์กำำาหนด้มาต่รักำารัรักัำษีาความปีลอด้ภยั์ของข�อมล้ขา่วสิารั

 เพื�อปี�องกำนัและลด้โอกำาสิท้�ข�อมล้สิำาคญัหรัอืเป็ีนความลบัถืก้ำเผู้ย์แพรัอ่อกำไปีภาย์นอกำโด้ย์เจ่ต่นาหรัอืโด้ย์ความปีรัะมาท โด้ย์กำำาหนด้แนว

ปีฏิิบตั่ดิ้�านกำารัด้แ้ลกำารัใชื่�เทคโนโลย้์สิารัสินเทศและกำารัสิื�อสิารั 

 นอกำจ่ากำน้ �บรัษัิีทได้�ให�แผู้นกำเทคโนโลย้์และสิารัสินเทศจ่ดั้เก็ำบข�อมล้กำารัใชื่�งานของพนกัำงานไว� ต่ามท้�กำำาหนด้ไว�ในพรัะรัาชื่บญัญตั่ิ

วา่ด้�วย์กำารักำรัะทำาความผิู้ด้เก้ำ�ย์วกำบัคอมพิวเต่อรั ์พ.ศ. 2550 และปีรัะกำาศกำรัะทรัวงเทคโนโลย้์สิารัสินเทศและกำารัสิื�อสิารั เรัื�องหลกัำเกำณฑ์ก์ำารั

เก็ำบรักัำษีาข�อมล้จ่รัาจ่รัทางคอมพิวเต่อรัข์องผู้้�ให�บรักิำารั

 สิ ำาหรับัเอกำสิารัและข�อมล้ท้�ถืือเป็ีนความลบัของบรัษัิีท จ่ะจ่ดั้เก็ำบโด้ย์หน่วย์งานท้�เก้ำ�ย์วข�องไว�ในรัะบบงานของหน่วย์งาน และม้กำารั

แสิด้งสิญัลกัำษีณ ์“ข�อมล้ความลบั” รัวมทั�งจ่ำากำดั้บค้คลท้�เก้ำ�ย์วข�องในกำารัใชื่�ข�อมล้ท้�เป็ีนความลบัด้�วย์ความรัะมดั้รัะวงั

หมูวดำท้� 4 การเปิดำเผยข้้อมููล้แล้ะความูโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 บรัษัิีทให�ความสิำาคญักำบักำารัเปิีด้เผู้ย์ข�อมล้และสิารัสินเทศของบรัษัิีท ทั�งท้�เป็ีนข�อมล้ทางกำารัเงนิและท้�ไมใ่ชื่ ่อย์า่งเป็ีนจ่รังิ ครับถื�วน 

เพ้ย์งพอ สิมำ�าเสิมอ ทนัเวลา โปีรัง่ใสิ เข�าถืงึข�อมล้ได้�งา่ย์ เทา่เท้ย์มกำนัและม้ความนา่เชืื่�อถืือ ด้งัน้ �
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บรัษัิีทได้�ต่รัะหนกัำถืงึความสิำาคญัในกำารัเปิีด้เผู้ย์ข�อมล้สิารัสินเทศ เพื�อให�ผู้้�ลงทน้ได้�รับัทรัาบข�อมล้ท้�ถืก้ำต่�อง โปีรัง่ใสิ และทั�ว

ถืงึ โด้ย์จ่ดั้ให�ม้ผู้้�รับัผิู้ด้ชื่อบด้�านกำารัเปิีด้เผู้ย์ข�อมล้ คือนกัำลงทน้สิมัพนัธิแ์ละเลขานก้ำารับรัษัิีท เพื�อเป็ีนต่วัแทนในกำารัสิื�อสิารั

บรักิำารัข�อมล้ ขา่วสิารักิำจ่กำรัรัมต่า่ง ๆ ของบรัษัิีทกำบัสิถืาบนั ผู้้�ลงทน้ ผู้้�ถืือห้�น นกัำวิเครัาะห ์ปีรัะชื่าชื่น และภาครัฐั โด้ย์ข�อมล้

ต่า่ง ๆ เก้ำ�ย์วกำบับรัษัิีท ผู้ลกำารัด้ำาเนินงาน งบกำารัเงิน รัวมถืงึรัาย์งานสิารัสินเทศต่า่ง ๆ ท้�บรัษัิีทแจ่�งต่อ่ต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ฯ์ ทั�ง

ข�อมล้ท้�เป็ีนปัีจ่จ่บ้นัและข�อมล้ในอด้้ต่ โด้ย์ผู้้�สินใจ่สิามารัถือ่านและ/หรัอืด้าวนโ์หลด้ได้�ทาง www.alucon.th.com ซื้ึ�งจ่ะม้

ข�อมล้ปัีจ่จ่บ้นัทั�งภาษีาไทย์และภาษีาองักำฤษี กำรัณ้ท้�นกัำลงทน้และผู้้�เก้ำ�ย์วข�องม้ข�อสิงสิยั์และต่�องกำารัสิอบถืาม สิามารัถืต่ดิ้ต่อ่

ได้�ท้�นกัำลงทน้สิมัพนัธิ ์

4.4

รัาย์ชืื่�อคณะกำรัรัมกำารั คณะกำรัรัมกำารั คณะกำรัรัมกำารั

ต่รัวจ่สิอบ

คณะกำรัรัมกำารั 

บรัหิารัความเสิ้�ย์ง

1.  นาย์สิมชื่าย์ องัสินนัท์

3.  นางเอื �อมพรั ภมรับต้่รั

5.  นางสิาวสิาลน้ิ มาต่าน้

7.  นาย์กำฤษีณ ์อินเทวฒัน์

9.  นาย์วิบล้ย์ ์เอื �ออนนัต่ ์

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

-

-

-

4/4

-

-

1/1

-

-

1/1

2.  นาย์ทะคะอะกิำ ทาเคะอจิ้่

4.  นาย์ศ้ภชื่ัย์ หล่อวณิชื่ย์์

6.  นางสิาววรันิทรัพ์รั เอื �ออนนัต่์

8.  นาย์โทชื่ิย์้กำิ โคอิเกำะ

10. นางสิาวคาสิมิ้ ทาเคะอจิ้่

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

-

-

4/4

4/4

-

-

-

-

1/1

-

นางสิาวกำาญจ่นา ปิีย์ะชื่าต่ ิ 

หมาย์เลขโทรัศพัท ์02-3980147 ต่อ่ 371

อ้เมล ์ kanjana_p@alucon.th.com

•

บรัษัิีทได้�เปิีด้เผู้ย์ขอบเขต่และอำานาจ่หน�าท้�ของคณะกำรัรัมกำารัและคณะกำรัรัมกำารัชื่ด้้ย่์อย์ต่า่งๆ ไว�ในแบบแสิด้งรัาย์กำารัข�อมล้

ปีรัะจ่ำาป้ี 

รัาย์งานกำารัซืื้ �อหลกัำทรัพัย์์

4.5

4.6

 บรัษัิีทม้นโย์บาย์ในจ่รัรัย์าบรัรัณของบรัษัิีทให�หล้กำเล้�ย์ง/งด้กำารัซืื้ �อขาย์หลกัำทรัพัย์ข์องบรัษัิีทในชื่ว่งรัะย์ะเวลา 1 เดื้อนก่ำอนกำารัเปิีด้

เผู้ย์ข�อมล้แก่ำสิาธิารัณชื่น พรั�อมทั�งได้�ม้กำารัแจ่�งให�คณะกำรัรัมกำารัและผู้้�บรัหิารัทก้ำท่านทรัาบถึืงปีรัะกำาศของสิำานกัำงานคณะกำรัรัมกำารักำำากำบั

หลกัำทรัพัย์แ์ละต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ ์ (กำ.ล.ต่.) ต่ามมาต่รัา 59 แหง่พรัะรัาชื่บญัญตั่ิหลกัำทรัพัย์แ์ละต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ ์ พ.ศ. 2535 ท้�ต่�องรัาย์งาน

กำารัถืือหลกัำทรัพัย์ข์องต่น ค้ส่ิมรัสิ และบต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะต่อ่ กำ.ล.ต่. ภาย์ใน 30 วนันบัต่ั�งแต่ไ่ด้�รับักำารัเลือกำต่ั�งให�เป็ีนกำรัรัมกำารัและ

ผู้้�บรัหิารัของบรัษัิีท และทก้ำครัั�งท้�ม้กำารัเปีล้�ย์นแปีลงกำารัถืือหลกัำทรัพัย์ด์้งักำลา่ว ต่�องรัาย์งานภาย์ใน 3 วนัทำากำารั ซื้ึ�งต่�องนำาสิง่สิ ำาเนารัาย์งาน

ด้งักำลา่ว ต่อ่เลขานก้ำารับรัษัิีทเพื�อเป็ีนหลกัำฐาน และท้�ผู้า่นมาบรัษัิีทไมเ่คย์เกิำด้กำรัณ้ท้�กำรัรัมกำารัและผู้้�บรัหิารัของบรัษัิีทใชื่�ข�อมล้ภาย์ในเพื�อหา

ผู้ลปีรัะโย์ชื่นแ์ก่ำต่นเองหรัอืผู้้�อื�นในทางมิชื่อบแต่อ่ย์า่งใด้ 

 กำรัรัมกำารัและผู้้�บรัิหารัได้�รัาย์งานกำารัเปีล้�ย์นแปีลงกำารัถืือหลกัำทรัพัย์ต์่่อสิำานกัำงานกำำากำับหลกัำทรัพัย์แ์ละต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ต์่าม

มาต่รัา 59 ทก้ำครัั�ง กำรัณ้ท้�ม้กำารัเปีล้�ย์นแปีลงกำารัถืือหลกัำทรัพัย์ ์เลขานก้ำารับรัษัิีทเป็ีนผู้้�ท ำาหน�าท้�รัวบรัวมข�อมล้และแจ่�งให�ต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ ์ฯ 

ทรัาบทก้ำครัั�ง
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รัาย์งานบรัหิารัความเสิ้�ย์ง4.7

 บรัษัิีทได้�จ่ดั้ต่ั�งคณะกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง ซื้ึ�งในป้ี 2563 ได้�ม้กำารัปีรัะเมินความเสิ้�ย์งจ่ากำกำารัทำางานของทก้ำแผู้นกำท้�เก้ำ�ย์วข�อง

รัว่มกำนั และได้�รัวบรัวมความเสิ้�ย์งและแนวทางกำารัแกำ�ไขปี�องกำนัเอาไว�เป็ีนรัาย์งานบรัหิารัความเสิ้�ย์ง โด้ย์ป้ี 2563 ม้ความเสิ้�ย์งในรัะด้บัสิง้

จ่ำานวน 19 รัาย์กำารั และความเส้ิ�ย์งในรัะด้บักำลางจ่ำานวน 90 ซื้ึ�งจ่ะม้กำารัปีรัะชื่ม้ปีรัะเมินความเสิ้�ย์งอย์า่งน�อย์ป้ีละ 1 ครัั�งทก้ำป้ี

 กำรัรัมกำารัทั�ง 10 ทา่น เป็ีนผู้้�ทรังคณ้วฒิ้ม้ความร้ั �หลากำหลาย์ทั�งด้�านกำารับรัหิารัธิร้ักิำจ่ วิศวกำรัรัม กำารับญัช้ื่และกำารัเงิน กำารัต่ลาด้ 

และม้ปีรัะสิบกำารัณเ์ฉพาะด้�านท้�เก้ำ�ย์วข�องกำบัอต้่สิาหกำรัรัมผู้ลติ่บรัรัจ่ภ้ณัฑ์อ์ลมิ้เน้ย์ม 

หมูวดำท้� 5 ความูรับผิดำชอบข้องคณะกรรมูการ (Board Responsibilities)

ต่ามข�อบงัคบัของบรัษัิีท บรัษัิีทม้กำรัรัมกำารัจ่ำานวน 10 ทา่น (ต่ามข�อบงัคบักำำาหนด้ไว�ม้อย์า่งน�อย์ 5 ทา่นแต่ไ่มเ่กิำน 15 ทา่น) ซื้ึ�ง

เป็ีนบค้คลท้�ม้คณ้สิมบตั่ิต่ามท้�กำฎหมาย์กำำาหนด้และม้ความร้ั � ความสิามารัถื และเพศ โด้ย์ในจ่ำานวนกำรัรัมกำารัทั�ง 10 ทา่นนั�น 

ม้รัาย์ละเอ้ย์ด้ด้งัน้ � 

5.1

แบ่งต่ามเพศ

กำรัรัมกำารัหญิง

จ่ำานวน (ท่าน)

4 4

แบ่งต่ามลักำษีณะ

กำรัรัมกำารับรัิหารั

จ่ำานวน (ท่าน)

กำรัรัมกำารัชื่าย์ 6 5

1

กำรัรัมกำารัอิสิรัะ

กำรัรัมกำารัท้�มิใชื่ก่ำรัรัมกำารับรัหิารั

 โด้ย์รัาย์นามคณะกำรัรัมกำารัและจ่ำานวนป้ีท้�กำรัรัมกำารัด้ำารังต่ำาแหนง่ม้รัาย์ละเอ้ย์ด้ด้งัน้ � 

เหต่ ้:  ข�อมล้ ณ วนัท้� 31 ธินัวาคม 2563 

รัาย์ชืื่�อคณะกำรัรัมกำารั

1. นาย์สิมชื่าย์ องัสินนัท ์

3. นางเอื �อมพรั ภมรับต้่รั

5. นาย์ศภ้ชื่ยั์ หลอ่วณิชื่ย์์

9. นาย์วิบล้ย์ ์เอื �ออนนัต่ ์

7. นาย์กำฤษีณ ์อินเทวฒัน์

2533 / 31

2533 / 31

2541 / 23

2556 / 7

2543 / 21

กำรัรัมกำารัอิสิรัะ / ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารั

กำรัรัมกำารับรัหิารั/ กำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง

กำรัรัมกำารับรัหิารั

กำรัรัมกำารัอิสิรัะ / ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง

กำรัรัมกำารัอิสิรัะ / กำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ

ต่ำาแหนง่ ป้ีท้�ได้�รับัแต่ง่ต่ั�ง / 

จ่ ำานวนป้ีด้ำารังต่ำาแหนง่

2. นาย์ทะคะอะกิำ ทาเคะอจิ้่

4. นางสิาวสิาลน้ิ มาต่าน้

6. นางสิาววรันิทรัพ์รั เอื �ออนนัต่์

10. นางสิาวคาสิมิ้ ทาเคะอจิ้่

8. นาย์โทชิื่ย์กิ้ำ โคอิเกำะ

2538 / 26

2541 / 23

2537 / 27

2560 / 4

2553 / 11

กำรัรัมกำารับรัหิารั

กำรัรัมกำารับรัหิารั

กำรัรัมกำารัอิสิรัะ / ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ

กำรัรัมกำารั

กำรัรัมกำารัอิสิรัะ / กำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ/

กำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง

ในกำารัปีรัะชื่ม้สิามญัปีรัะจ่ำาป้ีทก้ำครัั�ง บรัษัิีทฯได้�ให�กำรัรัมกำารัจ่ำานวนหนึ�งในสิาม (1/3) ออกำจ่ากำต่ำาแหนง่ ถื�าจ่ำานวนกำรัรัมกำารัจ่ะ

แบง่ออกำให�ต่รังเป็ีนสิาม (3) สิว่นไมไ่ด้� ก็ำให�ออกำโด้ย์จ่ำานวนใกำล�ท้�สิด้้กำบัสิว่นหนึ�งในสิาม (1/3) สิิ �นสิด้้วารัะกำารัด้ำารังต่ำาแหนง่

 โด้ย์กำำาหนด้วารัะไว�ครัาวละ 3 ป้ี

บรัษัิีทได้�จ่ดั้ต่ั�งคณะกำรัรัมกำารัชื่ด้้ย์อ่ย์ 2 คณะ คือคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ และคณะกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์งโด้ย์ได้�ม้กำารั

กำำาหนด้หน�าท้�ความรับัผิู้ด้ชื่อบ เพื�อความโปีรัง่ใสิและเป็ีนอิสิรัะในกำารัปีฏิิบตั่หิน�าท้� สิมาชิื่กำสิว่นใหญ่ในคณะกำรัรัมกำารัชื่ด้้ย์อ่ย์

จ่ะเป็ีนกำรัรัมกำารัอิสิรัะ นอกำจ่ากำน้�เพื�อให�กำารัทำาหน�าท้�ของคณะกำรัรัมกำารัชื่ด้้ย์อ่ย์ม้ความเป็ีนอิสิรัะอย์า่งแท�จ่รังิ ปีรัะธิานคณะ

กำรัรัมกำารัไมไ่ด้�เป็ีนปีรัะธิานหรัอืสิมาชิื่กำในคณะกำรัรัมกำารัชื่ด้้ย์อ่ย์

5.2

5.3
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คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทม้สิว่นรัว่มในกำารักำำาหนด้วิสิยั์ทศัน ์ภารักิำจ่ กำลย์ท้ธิ ์เปี�าหมาย์ แผู้นธิร้ักิำจ่ของบรัษัิีท ต่ลอด้จ่นม้ความเป็ีน

อิสิรัะและกำำากำบัด้แ้ลให�ฝ่่าย์จ่ดั้กำารัด้ำาเนินกำารัให�เป็ีนต่ามแผู้นธิร้ักิำจ่ภาย์ใต่�งบปีรัะมาณท้�กำำาหนด้ไว� เพื�อสิรั�างปีรัะโย์ชื่นส์ิง้สิด้้

ให�องคก์ำรั ผู้้�ม้สิว่นได้�เสิ้ย์ และผู้้�ถืือห้�นนอกำจ่ากำน้� คณะกำรัรัมกำารัย์งัได้�จ่ดั้ให�ม้รัะบบควบคม้ภาย์ใน กำารัต่รัวจ่สิอบภาย์ใน และ

มาต่รักำารับรักิำารัความเสิ้�ย์งท้�ม้ปีรัะสิิทธิิผู้ล รัวมทั�งม้กำารัติ่ด้ต่ามกำารัด้ำาเนินกำารัภาย์ในเรัื�องด้งักำลา่วอย์่างสิมำ�าเสิมอในกำารั

ปีรัะชื่ม้คณะกำรัรัมกำารั

บรัษัิีทได้�กำำาหนด้รัะบบปีรัะเมินผู้ลงานโด้ย์แบง่เป็ีน 2 สิว่น สิว่นแรักำคือ ด้ชัื่น้ช้ื่ �วดั้ (Key Performance Indicators) สิว่นท้�สิอง

คือ ทกัำษีะกำารัปีฏิิบตั่ิงาน (Competency) ซื้ึ�งจ่ะชื่่วย์ให�พนกัำงานมองเห็นและเข�าใจ่ กำลย์ท้ธิก์ำารัด้ำาเนินงานและแนวทางใน

กำารัปีฏิิบตั่เิพื�อให�บรัรัลถ้ืงึเปี�าหมาย์ของกำลย์ท้ธิข์ององคก์ำรั เชื่น่ เปี�าหมาย์ ภารักิำจ่ และกำารัวดั้ผู้ลกำารัด้ำาเนินงานขององคก์ำรั

บรัษัิีทได้�จ่ดั้ทำาและรักัำษีาไว�ซื้ึ�งรัะบบกำารัควบคม้ภาย์ใน รัวมทั�งด้ ำาเนินกำารัทบทวนความม้ปีรัะสิทิธิิภาพของรัะบบกำารัควบคม้

ภาย์ในอย์า่งสิมำ�าเสิมอ โด้ย์ครัอบคลม้กำารัควบคม้ทางกำารัเงิน กำารัด้ำาเนินกำารั กำารักำำากำบัด้แ้ลกำารัปีฏิิบตั่ิงานให�เป็ีนไปีต่าม

กำฎหมาย์และรัะเบ้ย์บท้�เก้ำ�ย์วข�อง กำารัปี�องกำนัรักัำษีาทรัพัย์ส์ินิ และกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์งโด้ย์บรัษัิีทได้�วา่จ่�างบรัษัิีท ต่รัวจ่สิอบ

ภาย์ในธิรัรัมนิต่ ิจ่ำากำดั้ มาด้ำาเนินกำารัต่รัวจ่สิอบกำารัปีฏิิบตั่งิานของหนว่ย์งานต่า่ง ๆ  ให�เป็ีนไปีต่ามแนวทางท้�ได้�กำำาหนด้ไว� ต่าม

แผู้นกำารัต่รัวจ่สิอบปีรัะจ่ำาป้ีท้�ได้�รับัอนม้ตั่ ิและรัาย์งานผู้ลกำารัต่รัวจ่สิอบโด้ย์ต่รังต่อ่คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบจ่ากำรัาย์งานผู้ลกำารั

ต่รัวจ่สิอบภาย์ในป้ี 2562 ซื้ึ�งจ่ดั้ทำาโด้ย์บรัษัิีท ต่รัวจ่สิอบภาย์ในธิรัรัมนิต่ ิจ่ำากำดั้ ไมพ่บปีรัะเด้น็ความผิู้ด้พลาด้ท้�เป็ีนนยั์สิำาคญั

 บรัษัิีทม้รัะบบกำารัควบคม้ภาย์ในท้�รัดั้กำม้เพ้ย์งพอ ต่ลอด้จ่นกำารัปีฏิิบตั่ิต่ามรัะเบ้ย์บ และกำฎหมาย์ของหนว่ย์งานรัาชื่กำารัต่า่ง 

ๆ เป็ีนไปีอย์า่งถืก้ำต่�องและได้�ม้กำารัปี�องกำนัทรัพัย์ส์ินิไมใ่ห�ผู้้�บรัหิารัและพนกัำงานนำาไปีใชื่�โด้ย์มิชื่อบ

5.4

5.5

5.6

ความขดั้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ชื่น ์โด้ย์คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทได้�ให�กำรัรัมกำารัจ่ดั้ทำารัาย์งานกำารัม้สิว่นได้�เสิ้ย์ของต่นและของบค้คล

ท้�ม้ความเก้ำ�ย์วข�องให�เป็ีนไปีต่ามข�อกำำาหนด้ของหน่วย์งานท้�เก้ำ�ย์วข�อง และแจ่�งให�บรัษัิีททรัาบภาย์ใน 15 วนัในครัั�งแรักำและ

ทก้ำ ๆ ครัั�งท้�ม้กำารัเปีล้�ย์นแปีลงเพื�อใชื่�เป็ีนข�อมล้และเครัื�องมือให�เลขานก้ำารับรัษัิีทใชื่�ต่ิด้ต่ามให�กำรัรัมกำารัปีฏิิบตั่ิหน�าท้�ด้�วย์

ความซืื้�อสิตั่ย์ส์ิจ้่รัติ่ โด้ย์เลขานก้ำารับรัษัิีทได้�สิง่สิ ำาเนารัาย์งานให�ปีรัะธิานกำรัรัมกำารั และปีรัะธิานกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบทรัาบด้�วย์

บรัษัิีทได้�จ่ดั้ให�ม้กำารัปีรัะชื่ม้คณะกำรัรัมกำารั และได้�ทำากำารัแจ่�งลว่งหน�าให�กำรัรัมกำารัแต่่ละท่านทรัาบ โด้ย์ในป้ี 2563 ม้กำารั

ปีรัะชื่ม้ทั�งสิิ �น 6 ครัั�ง ในกำารัปีรัะชื่ม้แต่ล่ะครัั�ง คณะกำรัรัมกำารั ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารั กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารัและเลขานก้ำารัรัว่ม

กำนัพิจ่ารัณาวารัะกำารัปีรัะชื่ม้ ให�แน่ใจ่ว่าเรัื�องท้�สิ ำาคญัได้�นำาเข�ารัวมไว�แล�ว และกำรัรัมกำารัแต่่ละท่านม้ความเป็ีนอิสิรัะท้�จ่ะ

เสินอเรัื�องเข�าสิ้ว่ารัะกำารัปีรัะชื่ม้

5.7

5.8

 เลขานก้ำารับรัษัิีทได้�จ่ดั้สิง่เอกำสิารัปีรัะกำอบกำารัปีรัะชื่ม้ให�แก่ำกำรัรัมกำารัลว่งหน�าอย์า่งน�อย์ 5 วนั ซื้ึ�งม้รัาย์ละเอ้ย์ด้ของ

วารัะกำารัปีรัะชื่ม้ เอกำสิารัปีรัะกำอบท้�สิ ำาคญั ในเรัื�องท้�ไมส่ิามารัถืเปิีด้เผู้ย์เป็ีนลาย์ลกัำษีณอ์กัำษีรั หรัอืเปิีด้เผู้ย์ลว่งหน�าแล�วจ่ะสิง่

ผู้ลกำรัะทบต่อ่บรัษัิีท คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทสิามารัถืนำาเรัื�องมาอภิปีรัาย์ในท้�ปีรัะชื่ม้ได้�ในรัะหวา่งกำารัปีรัะชื่ม้ ปีรัะธิานกำรัรัมกำารั

ได้�จ่ดั้สิรัรัเวลาไว�อย์า่งเพ้ย์งพอ กำรัรัมกำารัได้�ให�ความสินใจ่กำบัปีรัะเด้น็ทก้ำเรัื�องท้�น ำาเข�าสิ้ท้่�ปีรัะชื่ม้รัวมถืงึปีรัะเด้น็กำารักำำากำบัด้แ้ล

กิำจ่กำารั ในบางปีรัะเด้น็ท้�ม้ข�อมล้ไมเ่พ้ย์งพอ กำรัรัมกำารับรัษัิีทสิามารัถืต่ดิ้ต่อ่ขอข�อมล้เพิ�มเต่มิผู้า่นเลขานก้ำารัของบรัษัิีทได้�ต่ลอด้

เวลา

 รัาย์งานกำารัปีรัะชื่ม้ของคณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทปีรัะกำอบด้�วย์สิารัะสิำาคญั เชื่่น วนัเวลาท้�เรัิ�มและเลิกำปีรัะชื่ม้ รัาย์ชืื่�อ

กำรัรัมกำารัท้�เข�าปีรัะชื่ม้ และไมไ่ด้�เข�ารัว่มปีรัะชื่ม้ สิร้ัปีสิารัะสิำาคญัของเรัื�องท้�เสินอ สิร้ัปีปีรัะเด้น็กำารัอภิปีรัาย์และข�อสิงัเกำต่ มต่ิ

คณะกำรัรัมกำารัและความเห็นของกำรัรัมกำารั ชืื่�อผู้้�บนัทกึำรัาย์งาน และชืื่�อผู้้�รับัรัองรัาย์งาน ซื้ึ�งบรัษัิีทได้�จ่ดั้เก็ำบรัาย์งานกำารัปีรัะชื่ม้

ของคณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทเป็ีนอย์า่งด้้ สิามารัถืสิืบค�นได้�งา่ย์ แต่ไ่มส่ิามารัถืแกำ�ไขโด้ย์ไมผู่้า่นท้�ปีรัะชื่ม้คณะกำรัรัมกำารั

เรัื�องกำารัจ่า่ย์คา่ต่อบแทนกำรัรัมกำารั ม้กำารัเสินอขออนม้ตั่ิจ่ากำผู้้�ถืือห้�นทก้ำป้ี โด้ย์พิจ่ารัณาต่ามหลกัำเกำณฑ์ข์องความโปีรัง่ใสิ อิง

จ่ากำฐานข�อมล้ของต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ ์ สิามารัถืต่รัวจ่สิอบได้� รัวมทั�งอย์้่ในรัะด้บัท้�เหมาะสิมและเพ้ย์งพอท้�จ่ะจ่ง้ใจ่และรักัำษีา

กำรัรัมกำารัท้�ม้คณ้ภาพต่ามท้�ต่�องกำารั

5.9
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รายงานประจำำาป้ 2563



นโย์บาย์กำารัด้ำารังต่ำาแหน่งกำรัรัมกำารัในบรัิษัีทอื�น บรัิษัีทไม่ได้�ม้ข�อกำำาหนด้ใด้ ๆ ในกำรัณ้ท้�กำรัรัมกำารัแต่่ละท่านจ่ะไปีด้ำารัง

ต่ำาแหน่งในบรัษัิีทอื�น เนื�องจ่ากำเห็นว่าไม่ได้�กำรัะทบต่่อความสิามารัถืและความเช้ื่�ย์วชื่าญของกำรัรัมกำารั หากำกำรัรัมกำารัย์งั

สิามารัถือทิ้ศเวลาให�กำบับรัษัิีทได้�อย์า่งเต่ม็ท้� กำลา่วคือ สิามารัถืกำำาหนด้นโย์บาย์ให�ค ำาปีรักึำษีาในกำารัแกำ�ไขปัีญหาต่า่ง ๆ ใน

กำารัด้ำาเนินธิร้ักิำจ่ในขอบเขต่อำานาจ่หน�าท้�ของกำรัรัมกำารับรัษัิีทได้� แต่อ่ย์า่งไรัก็ำต่าม ปัีจ่จ่บ้นัไมม้่กำรัรัมกำารัทา่นใด้ด้ำารังต่ำาแหนง่

ในบรัษัิีทอื�นไมว่า่จ่ะเป็ีนบรัษัิีทจ่ำากำดั้หรัอืบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์นรัวมแล�วเกิำนกำวา่ 5 บรัษัิีท และกำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารัและผู้้�บรัหิารั

รัะด้บัสิง้สิามารัถืด้ำารังต่ำาแหนง่กำรัรัมกำารับรัษัิีทอื�นได้�โด้ย์ไมต่่�องได้�รับัอนม้ตั่จิ่ากำคณะกำรัรัมกำารัของบรัษัิีทเว�นแต่เ่ป็ีนกิำจ่กำารั

ท้�แขง่ขนักำบับรัษัิีท

กำรัณ้ม้กำรัรัมกำารัเข�าใหม ่เลขานก้ำารับรัษัิีทเป็ีนผู้้�จ่ดั้ทำาเอกำสิารัสิร้ัปีลกัำษีณะธิร้ักิำจ่ โครังสิรั�างองคก์ำรั กำารัด้ำาเนินงาน ข�อบงัคบั

รัะเบ้ย์บ นโย์บาย์ท้�สิ ำาคญั รัวมทั�งข�อมล้ท้�เก้ำ�ย์วกำบัข�อพึงปีฏิิบตั่ิของกำรัรัมกำารัต่ามข�อกำำาหนด้ของต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ฯ์ และ

สิำานกัำงาน กำลต่. เพื�อให�สิามารัถืปีฏิิบตั่หิน�าท้�ในฐานะกำรัรัมกำารับรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์นได้�อย์า่งครับถื�วน

บรัษัิีทต่รัะหนกัำถืึงความสิำาคญัในกำารัพฒันาความร้ั �ของกำรัรัมกำารั ได้�สินบัสินน้และอำานวย์ความสิะด้วกำให�กำรัรัมกำารัได้�รับั

กำารัฝึ่กำอบรัมและเพิ�มเต่มิความร้ั �ต่า่ง ๆ  โด้ย์มอบให�เลขานก้ำารับรัษัิีท เป็ีนผู้้�ปีรัะสิานงานกำบักำรัรัมกำารัเพื�อแจ่�งหลกัำสิต้่รักำารัฝึ่กำ

อบรัมต่า่ง ๆ  และท้�ผู้า่นมากำรัรัมกำารัได้�เข�ารัว่มหลกัำสิต้่รัต่า่ง ๆ  ของสิมาคมสิง่เสิรัมิสิถืาบนักำรัรัมกำารับรัษัิีทไทย์อย์า่งสิมำ�าเสิมอ

บรัษัิีทกำำาหนด้ให�ปีรัะธิานกำรัรัมกำารัเป็ีนบค้คลคนละคนกำบักำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั โด้ย์ม้บทบาท อำานาจ่ และหน�าท้�ท้�แบง่แย์กำ

ออกำจ่ากำกำนัอย์า่งชื่ดั้เจ่น และแต่ง่ต่ั�งกำรัรัมกำารัอิสิรัะเป็ีนปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารั และปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารัชื่ด้้ย์อ่ย์อื�น ๆ 

บรัษัิีทม้นโย์บาย์ให�กำรัรัมกำารัท้�ไมเ่ป็ีนผู้้�บรัหิารัม้โอกำาสิปีรัะชื่ม้รัะหวา่งกำนัเองเพื�ออภิปีรัาย์ปัีญหาต่า่ง ๆ  และแสิด้งความเห็น

เก้ำ�ย์วกำบักำารัจ่ดั้กำารัภาย์ในบรัษัิีท

คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทได้�แต่ง่ต่ั�งคณะกำรัรัมกำารัชื่ด้้ย์อ่ย์จ่ำานวน 2 คณะคือคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ และคณะกำรัรัมกำารับรัหิารั

ความเสิ้�ย์ง โด้ย์กำำาหนด้ขอบเขต่อำานาจ่หน�าท้�ไว�อย์า่งชื่ดั้เจ่น
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5.15

คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทจ่ดั้ทำานโย์บาย์บรัหิารัความเสิ้�ย์งและม้รัะบบบรัหิารัความเสิ้�ย์งท้�เพ้ย์งพอ และต่ดิ้ต่ามกำารับรัหิารัความ

เสิ้�ย์งอย์า่งสิมำ�าเสิมอ จ่งึได้�จ่ดั้ต่ั�งคณะกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง และความทำางานบรัหิารัความเสิ้�ย์ง โด้ย์ม้กำารัปีรัะเมนิและ

ต่ิด้ต่ามความเสิ้�ย์งของบรัษัิีทอย์า่งน�อย์ป้ีละ 1 ครัั�ง 

บทบาทหน�าท้�และขอบเขต่ความรับัผู้ิด้ชื่อบของต่ำาแหน่งเลขานก้ำารับรัษัิีทได้�แสิด้งรัาย์ละเอ้ย์ด้ในหวัข�อเรัื�องโครังสิรั�างกำารั

จ่ดั้กำารั

คณะกำรัรัมกำารัจ่ดั้ให�ม้รัะบบกำารัควบคม้ภาย์ในท้�ครัอบคลม้ทั�งด้�านกำารัเงิน กำารัปีฏิิบตั่ิงานกำารัด้ำาเนินกำารัให�เป็ีนไปีต่าม

กำฎหมาย์ ข�อบงัคบั และรัะเบ้ย์บท้�เก้ำ�ย์วข�อง ต่ลอด้จ่นจ่ดั้ให�ม้กำลไกำกำารัต่รัวจ่สิอบท้�ปีรัะสิทิธิิภาพเพ้ย์งพอ โด้ย์กำารัจ่ดั้ให�ม้กำารั

ต่รัวจ่สิอบภาย์ในภาย์ใต่�กำารัด้แ้ลของคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบซื้ึ�งเป็ีนหนว่ย์งานภาย์นอกำและม้ความเป็ีนอิสิรัะท้�รัาย์งานต่รัง

ต่อ่คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ และจ่ดั้ทำารัาย์งานคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบโด้ย์ม้กำารัปีรัะเมินและสิอบทานรัะบบกำารัควบคม้

ภาย์ใน กำารัทำารัาย์กำารัรัะหวา่งกำนั กำารัพิจ่ารัณาเสินอแต่ง่ต่ั�งผู้้�สิอบบญัช้ื่ กำารัสิอบทานรัาย์งานทางกำารัเงิน 

5.17

5.18

5.16
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คณะกำรัรัมกำารัเสินองบด้ล้ งบกำำาไรัขาด้ทน้และกำำาไรัสิะสิม งบกำรัะแสิเงินสิด้ และรัาย์งานของผู้้�สิอบบญัช้ื่ ณ วนัท้� 31 ธินัวาคม 2563

กำารัลงทน้ในสินิทรัพัย์ถ์ืาวรัรัะหวา่งป้ีเป็ีนจ่ำานวนเงิน 186 ล�านบาท

บรัษัิีทม้รัาย์ได้�รัวมเป็ีนจ่ำานวนเงิน 5,072 ล�านบาท โด้ย์เป็ีนย์อด้ขาย์ 4,928 ล�านบาท 

กำำาไรัปีรัะจ่ำาป้ีก่ำอนหกัำต่�นทน้ทางกำารัเงินและภาษ้ีเงินได้�เป็ีนเงิน 828 ล�านบาท ซื้ึ�งเพิ�มขึ �นจ่ากำป้ีก่ำอนรั�อย์ละ 26

บรัษัิีทม้หน้�สินิรัะย์ะสิั�นถืงึรัะย์ะย์าวปีรัะมาณ 837 ล�านบาท และอตั่รัาสิว่นหน้�สินิต่อ่ทน้ต่อนปีลาย์ป้ีเทา่กำบั 0.14:1

คณะกำรัรัมกำารัเสินอให�จ่่าย์เงินปัีนผู้ลสิำาหรับัป้ี 2563 ในอตั่รัาห้�นละ 10 บาทและกำารัจ่ดั้สิรัรักำำาไรั ณ วนัท้� 31 ธิันวาคม 2563 

ม้ด้งัต่อ่ไปีน้�

กำำาไรัสิะสิมต่�นป้ี

323,999,895

431,999,860

4,875,858,380

681,174,488

5,233,032,973

4,801,033,113

-

กำำาไรัสิะสิมสิิ �นป้ี

กำำาไรัสิท้ธิิหลงัหกัำภาษ้ีเงินได้�และขาด้ทน้เบด็้เสิรัจ็่อื�นสิำาหรับัป้ี 2563

จ่ดั้สิรัรัเป็ีนสิำารัองต่ามกำฎหมาย์

กำำาไรัสิะสิมเพื�อกำารัจ่ดั้สิรัรั

กำำาหนด้จ่า่ย์เงินปัีนผู้ลปีรัะจ่ำาป้ี 2563 ห้�นละ 10 บาท

จ่ำานวน 43,199,986 ห้�น

ปัีนผู้ลปีรัะจ่ำาป้ี 2562 ห้�นละ 7.50 บาท

จ่า่ย์เมื�อวนัท้� 15 พฤษีภาคม 2563 

รายงานข้องคณะกรรมูการสำาหรับป้ 2563

งบการเงนิท้�ตั้รวจำสอบแล้้ว

การล้งทนุ

รายไดำ้

กำาไร

การเงนิ

การจำดัำสรรกำาไร

บาท บาท
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 นาย์ศภ้ชื่ยั์ หลอ่วณิชื่ย์ ์นาย์วบิล้ย์ ์เอื �ออนนัต่ ์นาย์กำฤษีณ ์อินเทวฒัน ์และนางสิาวคาสิมิ้ ทาเคะอจิ้่ เป็ีนกำรัรัมกำารัท้�ครับกำำาหนด้ออกำ

ต่ามวารัะ แต่ก่ำรัรัมกำารัท้�ครับกำำาหนด้ออกำต่ามวารัะทั�งสิ้�ทา่น เป็ีนบค้คลท้�ม้ความสิามารัถืและเหมาะสิมต่อ่กำารัปีรัะกำอบธิร้ักิำจ่ จ่งึเสินอต่วัเอง

ให�แต่ง่ต่ั�งกำลบัเข�ารับัต่ำาแหนง่อ้กำวารัะหนึ�ง และเสินอแต่ง่ต่ั�งกำรัรัมกำารับรัหิารั 1 ทา่น คือ นาย์มาคซื้มิิลาน พรัส้ิโต่ฟืเชื่ค

 คณะกำรัรัมกำารัได้�ขอให�ท้�ปีรัะชื่้มสิามัญปีรัะจ่ำาป้ีผู้้�ถืือห้�นอน้มัต่ิกำารัจ่่าย์เงินบำาเหน็จ่กำรัรัมกำารัสิำาหรับัป้ี 2564 รัวมเป็ีนเงิน 

5,160,000 บาท ซื้ึ�งแย์กำเป็ีน 

การเล้ือกตั้ั�งกรรมูการ

เงนิบำาเหน็จำกรรมูการ

ค่าตั้อบแทนผู้สอบบญั่ช้

 คณะกำรัรัมกำารัได้�เสินอให�แต่ง่ต่ั�ง 

 1. นางปิีย์ธิิด้า ต่ั�งเด้น่ชื่ยั์  11766 และ/หรัอื

 2. นาย์สิเ้มธิ แจ่�งสิามสิ้  9362 และ/หรัอื

 3. นาย์บณัฑิ์ต่ ต่ั�งภากำรัณ ์  8509

 แหง่บรัษัิีท เคพ้เอม็จ้่  ภมิ้ไชื่ย์  สิอบบญัช้ื่ จ่ำากำดั้ เป็ีนผู้้�สิอบบญัช้ื่สิำาหรับัป้ี 2564 ของบรัษัิีทและเสินอให�อนม้ตั่ิกำารัจ่า่ย์คา่ต่อบแทน

ผู้้�สิอบบญัช้ื่รัาย์ป้ีเป็ีนจ่ำานวนเงิน 1,190,000 บาท 

 1.  คณะกำรัรัมกำารัของบรัษัิีท

 2.  คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ

 3.  คณะกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง

• ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารับรัษัิีท  650,000 บาท/คน/ป้ี

• กำรัรัมกำารัของบรัษัิีท   400,000 บาท/คน/ป้ี

• ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ  300,000 บาท/คน/ป้ี

• คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ   250,000 บาท/คน/ป้ี

• ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง  50,000 บาท/ครัั�งปีรัะชื่ม้

• คณะกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง  30,000 บาท/ครัั�งปีรัะชื่ม้

ในนามของคณะกำรัรัมกำารั

นาย์สิมชื่าย์ องัสินนัท์

ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารั

25 กำม้ภาพนัธิ ์2564
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•  คา่ต่อบแทนท้�เป็ีนเงิน :  

 คา่ต่อบแทนกำรัรัมกำารัท้�เป็ีนเงิน ซื้ึ�งได้�รับัอนม้ตั่จิ่ากำท้�ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�นครัั�งท้� 60 เมื�อวนัท้� 4 สิงิหาคม 2563 สิามารัถืแสิด้งรัาย์ละเอ้ย์ด้

เปีรัย้์บเท้ย์บคา่ต่อบแทนกำรัรัมกำารั ปีรัะจ่ำาป้ีพ.ศ. 2562 และ 2563 ด้งัน้ �

     รัาย์ละเอ้ย์ด้  2562  2563

   ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารับรัษัิีท  650,000/คน 650,000/คน

   กำรัรัมกำารับรัษัิีท    400,000/คน 400,000/คน

   ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ  300,000/คน 300,000/คน

   กำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ   250,000/คน 250,000/คน

   ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง 50,000/ครัั�ง 50,000/ครัั�ง

   กำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง   30,000/ครัั�ง 30,000/ครัั�ง 

 บรัษัิีทได้�กำำาหนด้คา่ต่อบแทนกำรัรัมกำารัไว�อย์า่งชื่ดั้เจ่นและโปีรัง่ใสิ โด้ย์ใชื่�ฐานข�อมล้คา่ต่อบแทนกำรัรัมกำารั จ่ากำบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น

ในป้ี 2563 ซื้ึ�งจ่ดั้ทำาโด้ย์ต่ลาด้หลกัำทรัพัย์แ์หง่ปีรัะเทศไทย์ เป็ีนฐานข�อมล้อ�างอิงในกำารัพิจ่ารัณากำำาหนด้คา่ต่อบแทนกำรัรัมกำารั โด้ย์คำานงึถืงึ

ความเหมาะสิมเก้ำ�ย์วกำบัปีรัะเภทธิร้ักิำจ่ ความเหมาะสิมกำบัปีรัะสิบกำารัณ ์บทบาท หน�าท้�และความรับัผิู้ด้ชื่อบ และสิง้เพ้ย์งพอท้�จ่ะด้งึด้ด้้และ

รักัำษีากำรัรัมกำารัท้�ม้คณ้สิมบตั่ท้ิ�ต่�องกำารัไว� โด้ย์เปีรัย้์บเท้ย์บจ่ากำกำล้ม่อต้่สิาหกำรัรัมท้�ม้ลกัำษีณะใกำล�เค้ย์งกำนั สิ ำาหรับักำรัรัมกำารัท้�ได้�รับัมอบหมาย์

ให�ม้หน�าท้�และความรับัผู้ิด้ชื่อบเพิ�มมากำขึ �น (เชื่น่ เป็ีนคณะอนก้ำรัรัมกำารัในบรัษัิีท) จ่ะได้�รับัคา่ต่อบแทนท้�เหมาะสิมกำบัหน�าท้�และความรับัผู้ิด้

ชื่อบท้�ได้�รับัมอบหมาย์เพิ�มขึ �น

 สิว่นคา่ต่อบแทนผู้้�บรัหิารั ขึ �นอย์้ก่ำบัต่ำาแหนง่และหน�าท้�ความรับัผิู้ด้ชื่อบรัวมถืงึรัะด้บัความอาวโ้สิ ซื้ึ�งเชืื่�อมโย์งกำบัผู้ลกำารัด้ำาเนินงาน

ของบรัษัิีทและผู้ลกำารัด้ำาเนินงานของผู้้�บรัหิารัแต่ล่ะบค้คล โด้ย์ม้คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทเป็ีนผู้้�พิจ่ารัณาและอนม้ตั่ิขั�นสิด้้ท�าย์

ค่าตั้อบแทนกรรมูการ

ค่าตั้อบแทนกรรมูการ

คา่ต่อบแทน

คา่ต่อบแทน

650,000

เบ้ �ย์ปีรัะชื่ม้

-

คา่เด้นิทาง

84,000

รัวม

734,000

รัาย์ชืื่�อกำรัรัมกำารั

1. นาย์สิมชื่าย์ องัสินนัท์

5. นาย์ศภ้ชื่ยั์ หลอ่วณิชื่ย์์

9. นาย์วิบล้ย์ ์เอื �ออนนัต่์

3. นางเอื �อมพรั ภมรับต้่รั

7. นาย์กำฤษีณ ์อินเทวฒัน์

2. นาย์ทะคะอะกิำ ทาเคะอจิ้่

6. นางสิาววรันิทรัพ์รั เอื �ออนนัต่์

10. นางสิาวคาสิมิ้ ทาเคะอจิ้่

4. นางสิาวสิาลน้ิ มาต่าน้

8. นาย์โทชิื่ย์กิ้ำ โคอิเกำะ

400,000

430,000

400,000

400,000

700,000

650,000

680,000

450,000

400,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84,000

84,000

84,000

60,000

60,000

400,000

430,000

400,000

400,000

784,000

734,000

764,000

510,000

460,000
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•  คา่ต่อบแทนพิเศษี

 ในป้ีพ.ศ. 2563 บรัษัิีท คณะกำรัรัมกำารัและ ท้�ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�นไมไ่ด้�ม้กำารัอนม้ตั่ใิห�จ่า่ย์คา่ต่อบแทนพิเศษีใด้ ๆ ให�แก่ำคณะกำรัรัมกำารั 

หรัอืคณะกำรัรัมกำารัชื่ด้้ย์อ่ย์แต่อ่ย์า่งใด้ 

•  คา่ต่อบแทนอื�นท้�ไมไ่ด้�เป็ีนต่วัเงิน

 ในป้ี พ.ศ. 2563 ไมม้่กำารัจ่า่ย์คา่ต่อบแทนท้�ไมไ่ด้�เป็ีนต่วัเงินให�แก่ำคณะกำรัรัรัมกำารับรัษัิีท หรัอืคณะกำรัรัมกำารัชื่ด้้ย์อ่ย์แต่อ่ย์า่งใด้

 คา่ต่อบแทนผู้้�บรัหิารั ซื้ึ�งไมร่ัวมคา่ต่อบแทนกำรัรัมกำารั ปีรัะกำอบด้�วย์คา่ต่อบแทนเงินเดื้อนและโบนสัิ ซื้ึ�งได้�แสิด้งรัาย์ละเอ้ย์ด้เปีรัย้์บ

เท้ย์บคา่ต่อบแทนผู้้�บรัหิารัจ่ำานวน 3 ป้ี ต่ั�งแต่ป้่ีพ.ศ. 2561 – 2563 ด้งัน้ � 

 ต่ามข�อบงัคบัของบรัษัิีทในเรัื�องเงินปัีนผู้ลกำำาหนด้วา่ ห�ามมิให�แบง่เงินปัีนผู้ลจ่ากำเงินเปีรัะเภทอื�นนอกำจ่ากำเงินกำำาไรั ในกำรัณ้ท้�บรัษัิีท

ย์งัม้ย์อด้ขาด้ทน้สิะสิมอย์้ห่ �ามมิให�แบง่เงินปัีนผู้ล เงินปัีนผู้ลให�แบง่ต่ามจ่ำานวนห้�น ห้�นละเทา่ ๆ  กำนั  นโย์บาย์เงินปัีนผู้ล 50 – 70 % ของกำำาไรั

สิท้ธิิหลงัหกัำภาษ้ีเงินได้�

 กำารัจ่า่ย์เงินปัีนผู้ลให�กำรัะทำาใน 1 เดื้อนนบัแต่ว่นัท้�ท้�ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�นม้มต่หิรัอืวนัท้�คณะกำรัรัมกำารัม้มต่แิล�วแต่ก่ำรัณ้ ทั�งน้ �ให�แจ่�งเป็ีน

หนงัสิือไปีย์งัผู้้�ถืือห้�นและให�โฆ่ษีณาคำาบอกำกำลา่วกำารัจ่า่ย์เงินปัีนผู้ลนั�นในหนงัสิือพิมพด์้�วย์

ค่าตั้อบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจำา่ยเงนิปันผล้

ตั้ารางแสดำงรายล้ะเอย้ดำการจำา่ยเงนิปันผล้ข้องบริษััทระหว่างป้ 2558-2563 มู้ดำงัน้�  

2563 

จ่ำานวนรัาย์ (คน) 6 6 5

2562 2561

ค่าต่อบแทน (ล�านบาท) 41.46 46.99 52.84

ป้ี
จ่ำานวน

ทน้เรัอืนห้�น

(1000)

จ่ำานวน

เงินปัีนผู้ล

(บาท/ห้�น)

จ่ำานวน

ห้�นปัีนผู้ล

(ห้�นสิามญั/ห้�น)

จ่ำานวนเงิน

ปัีนผู้ลทั�งหมด้

(บาท/ห้�น)

กำำาไรัสิท้ธิิ

(1000)

รั�อย์ละของ

กำำาไรัสิท้ธิิ

2559 43,200 1,069,812 15.00 - 15.00 60.57

2558

2560

2561

2562

2563

43,200

43,200

43,200

43,200

43,200

775,067

783,739

719,666

532,116

669,003

10.00

11.00

10.00

7.50

10.00 

-

-

-

-

-

10.00

11.00

10.00

7.50

10.00

55.74

60.63

60.03

60.89

64.57

039

บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน)



1.    ข้้อมููล้ข้องกรรมูการ ผู้บริหาร ผู้มูอ้ำานาจำควบคุมู มูท้ั�งหมูดำ 10 ทา่น โดำยมูร้ายล้ะเอย้ดำดำงัน้�

(1) นายสมูชาย อังสนันท ์(67)

รายชื�อผู้บริหารแล้ะกรรมูการข้องบริษััท

ต่ำาแหนง่    

คณ้วฒิ้ทางกำารัศกึำษีา

ปีรัะวตั่ิกำารัอบรัมโด้ย์สิมาคมสิถืาบนั

กำรัรัมกำารับรัษัิีทไทย์

ความสิมัพนัธิท์างครัอบครัวัรัะหวา่งกำนั

กำารัถืือครัองหลกัำทรัพัย์ข์องบรัษัิีท ณ วนัท้� 

31 ธินัวาคม 2563

ปีรัะวตั่ิกำารัทำางาน

กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่กำรัรัมกำารั / ผู้้�บรัหิารัใน

กิำจ่กำารัอื�น

- กิำจ่กำารัท้�เป็ีนบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น

- กิำจ่กำารัท้�ไมเ่ป็ีนบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น

- กิำจ่กำารัอื�น ๆ

- กิำจ่กำารัอื�นท้�อาจ่ทำาให�เกิำด้ความขดั้แย์�ง

ทางผู้ลปีรัะโย์ชื่นก์ำบับรัษัิีท

กำารัเข�ารัว่มปีรัะชื่ม้   

จ่ำานวนป้ีท้�ด้ ำารังต่ำาแหนง่ /เรัิ�มเมื�อ

กำารัม้สิว่นได้�เสิ้ย์กำบับรัษัิีท

กำรัรัมกำารัอิสิรัะและปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารั

- ปีรัญิญาโท บรัหิารัธิร้ักิำจ่ WEST Texas State University, ปีรัะเทศสิหรัฐัอเมรักิำา

- ปีรัญิญาต่รั ้ศลิปีศาสิต่รั ์มหาวิทย์าลยั์ธิรัรัมศาสิต่รั ์

ไมม้่

ไมม้่

87,750 ห้�น = 0.20% (ไมม้่กำารัเปีล้�ย์นแปีลง)

(ค้ส่ิมรัสิถืือห้�นจ่ำานวน 600 ห้�น = 0.0001% และไมม้่บต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะ)

2539 – ปัีจ่จ่บ้นั กำรัรัมกำารั 

  บรัษัิีท โพเด้้ย์มโฮม เซื้น็เต่อรั ์จ่ำากำดั้ 

ไมม้่

1 รัาย์คือ  กำรัรัมกำารั 

  บรัษัิีท โพเด้้ย์มโฮม เซื้น็เต่อรั ์จ่ำากำดั้

ไมม้่กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่เป็ีนกำรัรัมกำารั ผู้้�บรัหิารั หรัอืท้�ปีรักึำษีาอื�นใด้ ในกิำจ่กำารัอื�น เชื่น่

 สิมาคม หรัอืมล้นิธิิ เป็ีนต่�น

ไมม้่กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่เป็ีนกำรัรัมกำารั/ผู้้�บรัหิารัในกิำจ่กำารัด้งักำลา่ว

6/6 ครัั�ง

31 ป้ี / 27 พฤษีภาคม 2533

- ไมเ่ป็ีนกำรัรัมกำารัท้�ม้สิว่นรัว่มในกำารับรัหิารังานท้�ได้�รับัเงินเดื้อนปีรัะจ่ำา

- ไมเ่ป็ีนผู้้�ให�บรักิำารัวิชื่าช้ื่พ

- ไมม้่ความสิมัพนัธิท์างธิร้ักิำจ่ท้�ม้นยั์สิำาคญัอนัอาจ่ม้ผู้ลทำาให�ไมส่ิามารัถืทำาหน�าท้�ได้� 

อย์า่งเป็ีนอิสิรัะ

: 

: 

 

: 

 

: 

: 

 

: 

 

 

 

: 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

: 

:

(2) นายทะคะอะก ิทาเคะอุจำ ิ(61)

ต่ำาแหนง่    

คณ้วฒิ้ทางกำารัศกึำษีา

ปีรัะวตั่ิกำารัอบรัมโด้ย์สิมาคมสิถืาบนั

กำรัรัมกำารับรัษัิีทไทย์

ความสิมัพนัธิท์างครัอบครัวัรัะหวา่งกำนั

กำรัรัมกำารั และกำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั 

(กำรัรัมกำารัผู้้�ม้อ ำานาจ่ลงนามผู้ก้ำพนับรัษัิีท)

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

ไมม้่

นางสิาวคาสิมิ้ ทาเคะอจิ้่ - หลานสิาว 

: 

: 

: 

 

:
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(3) นางเอื�อมูพร ภมูรบุตั้ร (71)

ต่ำาแหนง่    

คณ้วฒิ้ทางกำารัศกึำษีา

ปีรัะวตั่ิกำารัอบรัมโด้ย์สิมาคมสิถืาบนั

กำรัรัมกำารับรัษัิีทไทย์

ความสิมัพนัธิท์างครัอบครัวัรัะหวา่งกำนั

กำารัถืือครัองหลกัำทรัพัย์ข์องบรัษัิีท ณ วนัท้� 

31 ธินัวาคม 2563 

ปีรัะวตั่ิกำารัทำางาน 

กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่กำรัรัมกำารั / ผู้้�บรัหิารัใน

กิำจ่กำารัอื�น

- กิำจ่กำารัท้�เป็ีนบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น

- กิำจ่กำารัท้�ไมเ่ป็ีนบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น

กำรัรัมกำารั, ผู้้�ชื่ว่ย์กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารัอาวโ้สิ และกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง 

- ปีรัญิญาต่รั ้บรัหิารัธิร้ักิำจ่บณัฑิ์ต่ สิาขากำารับญัช้ื่ วิทย์าลยั์เซื้าธิอ้์สิทบ์างกำอกำ

- วฒิ้บตั่รัพฒันาผู้้�บรัหิารั มหาวิทย์าลยั์ธิรัรัมศาสิต่รั์

- วฒิ้บตั่รักำารัเงินเพื�อกำารับรัหิารั จ่ฬ้าลงกำรัณม์หาวิทย์าลยั์

- หลกัำสิต้่รัอบรัมจ่ากำสิมาคมวิชื่าช้ื่พบญัช้ื่ 

 - หลกัำสิต้่รั Chief Financial Officer Certification Program ป้ี 2549 

 - หลกัำสิต้่รักำารับรัหิารัความเสิ้�ย์งสิำาหรับัผู้้�บรัหิารัจ่ากำจ่ฬ้าลงกำรัณม์หาวิทย์าลยั์

- หลกัำสิต้่รั Directors Accreditation Program (DAP) ป้ี 2546 

- หลกัำสิต้่รั Finance for Non-Finance Directors ป้ี 2548

- หลกัำสิต้่รั Role of the Compensation Committee ป้ี 2555

ไมม้่

58,500 ห้�น = 0.14 % (ไมม้่กำารัเปีล้�ย์นแปีลง)

(ค้ส่ิมรัสิ – ไมม้่กำารัถืือห้�น และไมม้่บต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะ) 

ป้ี 2559 – ปัีจ่จ่บ้นั ผู้้�ชื่ว่ย์กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารัอาวโ้สิ 

  บรัษัิีท อลค้อน จ่ำากำดั้ (มหาชื่น) 

ป้ี 2546 – 2559 ผู้้�ชื่ว่ย์กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั 

  บรัษัิีท อลค้อน จ่ำากำดั้ (มหาชื่น) 

ไมม้่

1 รัาย์ ได้�แก่ำ  กำรัรัมกำารั - บรัษัิีท ชื่ไนเด้อรั ์ฮ.ว จ่ำากำดั้

: 

: 

 

 

 

 

 

: 

 

: 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

: 

:

กำารัถืือครัองหลกัำทรัพัย์ข์องบรัษัิีท ณ วนัท้� 

31 ธินัวาคม 2563

ปีรัะวตั่ิกำารัทำางาน

กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่กำรัรัมกำารั / ผู้้�บรัหิารัใน

กิำจ่กำารัอื�น

- กิำจ่กำารัท้�เป็ีนบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น

- กิำจ่กำารัท้�ไมเ่ป็ีนบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น

- กิำจ่กำารัอื�น ๆ

- กิำจ่กำารัอื�นท้�อาจ่ทำาให�เกิำด้ความขดั้แย์�ง

ทางผู้ลปีรัะโย์ชื่นก์ำบับรัษัิีท

กำารัเข�ารัว่มปีรัะชื่ม้   

จ่ำานวนป้ีท้�ด้ ำารังต่ำาแหนง่ /เรัิ�มเมื�อ

กำารัม้สิว่นได้�เสิ้ย์กำบับรัษัิีท

90,000 ห้�น = 0.21% (ไมม้่กำารัเปีล้�ย์นแปีลง) 

(ค้ส่ิมรัสิและบต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะ - ไมม้่กำารัถืือห้�น)

ป้ี 2538 - ปัีจ่จ่บ้นั กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั 

  บรัษัิีท อลค้อน จ่ำากำดั้ (มหาชื่น)

ไมม้่

ไมม้่

ไมม้่กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่เป็ีนกำรัรัมกำารั ผู้้�บรัหิารั หรัอืท้�ปีรักึำษีาอื�นใด้ ในกิำจ่กำารัอื�น เชื่น่

 สิมาคม หรัอืมล้นิธิิ เป็ีนต่�น 

1 รัาย์คือ กำรัรัมกำารั - บรัษัิีท ทาเคะอจิ้่เพรัสิ อินด้สัิต่รั้ �สิ จ่ำากำดั้

6/6 ครัั�ง

26 ป้ี / 9 พฤษีภาคม 2538

- เป็ีนกำรัรัมกำารัท้�ม้สิว่นรัว่มในกำารับรัหิารังาน พนกัำงาน ลก้ำจ่�าง หรัอืท้�ปีรักึำษีาท้�ได้�รับั 

เงินเดื้อนปีรัะจ่ำา

- ไมเ่ป็ีนผู้้�ให�บรักิำารัวิชื่าช้ื่พ

- ม้ความสิมัพนัธิท์างธิร้ักิำจ่ท้�ม้นยั์สิำาคญัอนัอาจ่ม้ผู้ลทำาให�ไมส่ิามารัถืทำาหน�าท้�ได้� 

อย์า่งเป็ีนอิสิรัะ

: 

: 

 

 

 

: 

: 

: 

 

:

:

:

:
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(4) นางสาวสาล้ิน้ มูาตั้าน้ (55)

- กิำจ่กำารัอื�น ๆ 

- กิำจ่กำารัอื�นท้�อาจ่ทำาให�เกิำด้ความขดั้แย์�ง

ทางผู้ลปีรัะโย์ชื่นก์ำบับรัษัิีท

กำารัเข�ารัว่มปีรัะชื่ม้   

จ่ำานวนป้ีท้�ด้ ำารังต่ำาแหนง่ /เรัิ�มเมื�อ

กำารัม้สิว่นได้�เสิ้ย์กำบับรัษัิีท

ต่ำาแหนง่    

คณ้วฒิ้ทางกำารัศกึำษีา

ปีรัะวตั่ิกำารัอบรัมโด้ย์สิมาคมสิถืาบนั

กำรัรัมกำารับรัษัิีทไทย์

ความสิมัพนัธิท์างครัอบครัวัรัะหวา่งกำนั

กำารัถืือครัองหลกัำทรัพัย์ข์องบรัษัิีท ณ วนัท้� 

31 ธินัวาคม 2563

ปีรัะวตั่ิกำารัทำางาน

กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่กำรัรัมกำารั / ผู้้�บรัหิารัใน

กิำจ่กำารัอื�น

- กิำจ่กำารัท้�เป็ีนบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น

- กิำจ่กำารัท้�ไมเ่ป็ีนบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น 

- กิำจ่กำารัอื�น ๆ 

- กิำจ่กำารัอื�นท้�อาจ่ทำาให�เกิำด้ความขดั้แย์�ง

ทางผู้ลปีรัะโย์ชื่นก์ำบับรัษัิีท

กำารัเข�ารัว่มปีรัะชื่ม้   

จ่ำานวนป้ีท้�ด้ ำารังต่ำาแหนง่ /เรัิ�มเมื�อ

กำารัม้สิว่นได้�เสิ้ย์กำบับรัษัิีท

1 รัาย์ ได้�แก่ำ 

1. ปีรัะธิาน - มล้นิธิิฮารัท์มท้และอิลซ้ื้�เพื�อเด้ก็ำ, ปีรัะเทศไทย์

ไมม้่กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่เป็ีนกำรัรัมกำารั/ผู้้�บรัหิารัในกิำจ่กำารัด้งักำลา่ว

6/6 ครัั�ง

31 ป้ี / 27 พฤษีภาคม 2533

- เป็ีนกำรัรัมกำารัท้�ม้สิว่นรัว่มในกำารับรัหิารังานท้�ได้�รับัเงินเดื้อนปีรัะจ่ำา

- ไมเ่ป็ีนผู้้�ให�บรักิำารัวิชื่าช้ื่พ

- ไมม้่ความสิมัพนัธิท์างธิร้ักิำจ่ท้�ม้นยั์สิำาคญัอนัอาจ่ม้ผู้ลทำาให�ไมส่ิามารัถืทำาหน�าท้�ได้� 

อย์า่งเป็ีนอิสิรัะ

กำรัรัมกำารั, ผู้้�ชื่ว่ย์กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั (กำรัรัมกำารัผู้้�ม้อ ำานาจ่ลงนามผู้ก้ำพนับรัษัิีท)

ปีรัญิญาโท กำารัค�ารัะหวา่งปีรัะเทศ KOBE University ปีรัะเทศญ้�ปี้่ น

- หลกัำสิต้่รั Directors Accreditation Program (DAP) ป้ี 2546

- หลกัำสิต้่รั Understanding the Fundamental of Financial Statements ป้ี 2549

ไมม้่

245,000 ห้�น = 0.56% (ไมม้่กำารัเปีล้�ย์นแปีลง)

(ค้ส่ิมรัสิ – ไมม้่กำารัถืือห้�น และไมม้่บต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะ)

ป้ี 2559 – ปัีจ่จ่บ้นั กำรัรัมกำารั - ผู้้�ชื่ว่ย์กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั 

  บรัษัิีท อลค้อน จ่ำากำดั้ (มหาชื่น)

ป้ี 2541 – 2559 กำรัรัมกำารั - ผู้้�จ่ดั้กำารัทั�วไปี  

  บรัษัิีท อลค้อน จ่ำากำดั้ (มหาชื่น) 

ไมม้่

ไมม้่

ไมม้่กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่เป็ีนกำรัรัมกำารั ผู้้�บรัหิารั หรัอืท้�ปีรักึำษีาอื�นใด้ ในกิำจ่กำารัอื�น (เชื่น่

 สิมาคมหรัอืมล้นิธิิ เป็ีนต่�น)

ไมม้่กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่เป็ีนกำรัรัมกำารั/ผู้้�บรัหิารัในกิำจ่กำารัด้งักำลา่ว

6/6 ครัั�ง

23 ป้ี / 30 เมษีาย์น 2541

- เป็ีนกำรัรัมกำารัท้�ม้สิว่นรัว่มในกำารับรัหิารังานท้�ได้�รับัเงินเดื้อนปีรัะจ่ำา

- ไมเ่ป็ีนผู้้�ให�บรักิำารัวิชื่าช้ื่พ

- ไมม้่ความสิมัพนัธิท์างธิร้ักิำจ่ท้�ม้นยั์สิำาคญัอนัอาจ่ม้ผู้ลทำาให�ไมส่ิามารัถืทำาหน�าท้�ได้� 

อย์า่งเป็ีนอิสิรัะ

: 

: 

: 

: 

:

: 
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: 

:
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(6) นางสาววรินทรพ์ร เอื�ออนันตั้ ์(71)

ต่ำาแหนง่    

คณ้วฒิ้ทางกำารัศกึำษีา

ปีรัะวตั่ิกำารัอบรัมโด้ย์สิมาคมสิถืาบนั

กำรัรัมกำารับรัษัิีทไทย์

ความสิมัพนัธิท์างครัอบครัวัรัะหวา่งกำนั

กำรัรัมกำารัอิสิรัะ และปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ

- ปีรัญิญาโท บรัหิารัธิร้ักิำจ่ Utah State University, USA

- ปีรัญิญาต่รั ้พาณิชื่ย์ศาสิต่รัแ์ละกำารับญัช้ื่ จ่ฬ้าลงกำรัณม์หาวิทย์าลยั์

- หลกัำสิต้่รันกัำจิ่ต่บำาบดั้ มาสิเต่อรั ์NLP Coach ได้�รับักำารัรับัรัองโด้ย์ NLP Board and 

NLP University

- หลกัำสิต้่รั Directors Accreditation Program (DAP) ป้ี 2547

- หลกัำสิต้่รั Finance for Non-Finance Director  ป้ี 2550

นาย์วิบล้ย์ ์เอื �ออนนัต่ ์- น�องชื่าย์

: 

: 

 

 

 

: 

 

:

(5) นายศุภชัย หล่้อวณิชย ์(79)

ต่ำาแหนง่    

คณ้วฒิ้ทางกำารัศกึำษีา

ปีรัะวตั่ิกำารัอบรัมโด้ย์สิมาคมสิถืาบนั

กำรัรัมกำารับรัษัิีทไทย์

ความสิมัพนัธิท์างครัอบครัวัรัะหวา่งกำนั 

กำารัถืือครัองหลกัำทรัพัย์ข์องบรัษัิีท ณ วนัท้� 

31 ธินัวาคม 2563

ปีรัะวตั่ิกำารัทำางาน

กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่กำรัรัมกำารั / ผู้้�บรัหิารัใน

กิำจ่กำารัอื�น

- กิำจ่กำารัท้�เป็ีนบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น

- กิำจ่กำารัท้�ไมเ่ป็ีนบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น 

- กิำจ่กำารัอื�น ๆ 

- กิำจ่กำารัอื�นท้�อาจ่ทำาให�เกิำด้ความขดั้แย์�ง

ทางผู้ลปีรัะโย์ชื่นก์ำบับรัษัิีท

กำารัเข�ารัว่มปีรัะชื่ม้   

จ่ำานวนป้ีท้�ด้ ำารังต่ำาแหนง่ /เรัิ�มเมื�อ

กำารัม้สิว่นได้�เสิ้ย์กำบับรัษัิีท

กำรัรัมกำารั, ผู้้�จ่ดั้กำารัโรังงงาน

ปีรัะกำาศน้ย์บตั่รัวิชื่าช้ื่พ 

ได้�รับัทน้จ่ากำรัฐับาลเย์อรัมนัไปีศกึำษีาต่อ่ทางด้�านวิศวกำรัรัมศาสิต่รั ์เบอรัล์นิ เย์อรัมนั

ต่ะวนัต่กำเป็ีนเวลา 2 ป้ี

หลกัำสิต้่รั Directors Accreditation Program (DAP) ป้ี 2546 

หลกัำสิต้่รั Understanding the Fundamental of Financial Statements ป้ี 2549 

ไมม้่ 

59,400 ห้�น = 0.13% (ไมม้่กำารัเปีล้�ย์นแปีลง)

(ค้ส่ิมรัสิ – ไมม้่กำารัถืือห้�น และไมม้่บต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะ)

ป้ี 2541 - ปัีจ่จ่บ้นั กำรัรัมกำารั – ผู้้�จ่ดั้กำารัโรังงาน

  บรัษัิีท อลค้อน จ่ำากำดั้ (มหาชื่น) 

ไมม้่

ไมม้่

3 รัาย์ ได้�แก่ำ 

1. รัองปีรัะธิาน - สิมาคมนาย์จ่�างอต้่สิาหกำรัรัมเหลก็ำและโลหะ 

2. กำรัรัมกำารั - สิภาองคก์ำรันาย์จ่�างผู้้�ปีรัะกำอบกำารัค�าและอต้่สิาหกำรัรัมไทย์

3. กำรัรัมกำารั - สิภาอต้่สิาหกำรัรัม จ่งัหวดั้สิมท้รัปีรัากำารั 

ไมม้่กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่เป็ีนกำรัรัมกำารั/ผู้้�บรัหิารัในกิำจ่กำารัด้งักำลา่ว

6/6 ครัั�ง

23 ป้ี / 30 เมษีาย์น 2541

- เป็ีนกำรัรัมกำารัท้�ม้สิว่นรัว่มในกำารับรัหิารังานท้�ได้�รับัเงินเดื้อนปีรัะจ่ำา

- ไมเ่ป็ีนผู้้�ให�บรักิำารัวิชื่าช้ื่พ

- ไมม้่ความสิมัพนัธิท์างธิร้ักิำจ่ท้�ม้นยั์สิำาคญัอนัอาจ่ม้ผู้ลทำาให�ไมส่ิามารัถืทำาหน�าท้�ได้� 

อย์า่งเป็ีนอิสิรัะ

: 

: 

: 

:
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กำารัถืือครัองหลกัำทรัพัย์ข์องบรัษัิีท ณ วนัท้� 

31 ธินัวาคม 2563

ปีรัะวตั่ิกำารัทำางาน

กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่กำรัรัมกำารั / ผู้้�บรัหิารัใน

กิำจ่กำารัอื�น

- กิำจ่กำารัท้�เป็ีนบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น

- กิำจ่กำารัท้�ไมเ่ป็ีนบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น 

- กิำจ่กำารัอื�น ๆ

- กิำจ่กำารัอื�นท้�อาจ่ทำาให�เกิำด้ความขดั้แย์�ง

ทางผู้ลปีรัะโย์ชื่นก์ำบับรัษัิีท

กำารัเข�ารัว่มปีรัะชื่ม้   

จ่ำานวนป้ีท้�ด้ ำารังต่ำาแหนง่ /เรัิ�มเมื�อ

กำารัม้สิว่นได้�เสิ้ย์กำบับรัษัิีท

154,300 ห้�น = 0.36% (ไมม้่กำารัเปีล้�ย์นแปีลง)

(ไมม้่ค้ส่ิมรัสิและบต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะ)

2556 - ปัีจ่จ่บ้นั ผู้้�ชื่ ำานาญกำารั กำารัให�ค ำาปีรักึำษีารัะบบบรักิำารัคณ้ภาพ

2549 – 2556 อาจ่ารัย์ป์ีรัะจ่ำา คณะบรัหิารัธิร้ักิำจ่และเศรัษีฐศาสิต่รั ์

  มหาวิทย์าลยั์อสัิสิมัชื่ญั

ไมม้่

2 รัาย์ได้�แก่ำ กำรัรัมกำารั - บรัษัิีท ชื่าวเกำษีต่รัจ่งเจ่รัญิ จ่ำากำดั้

  กำรัรัมกำารั - บรัษัิีท มน้ไล�ทเ์บย์ ์จ่ำากำดั้

ไมม้่กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่เป็ีนกำรัรัมกำารั ผู้้�บรัหิารั หรัอืท้�ปีรักึำษีาอื�นใด้ ในกิำจ่กำารัอื�น  

(เชื่น่ สิมาคมหรัอืมล้นิธิิ เป็ีนต่�น)

ไมม้่กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่เป็ีนกำรัรัมกำารั/ผู้้�บรัหิารัในกิำจ่กำารัด้งักำลา่ว

6/6 ครัั�ง

27 ป้ี / 27 พฤษีภาคม 2537 

- ไมเ่ป็ีนกำรัรัมกำารัท้�ม้สิว่นรัว่มในกำารับรัหิารังาน พนกัำงาน ลก้ำจ่�าง หรัอืท้�ปีรักึำษีาท้�ได้�รับั 

เงินเดื้อนปีรัะจ่ำา

- ไมเ่ป็ีนผู้้�ให�บรักิำารัวิชื่าช้ื่พ

- ไมม้่ความสิมัพนัธิท์างธิร้ักิำจ่ท้�ม้นยั์สิำาคญัอนัอาจ่ม้ผู้ลทำาให�ไมส่ิามารัถืทำาหน�าท้�ได้� 

อย์า่งเป็ีนอิสิรัะ
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: 

:

(7) นายกฤษัณ ์อนิเทวัฒน ์(80)

ต่ำาแหนง่    

คณ้วฒิ้ทางกำารัศกึำษีา

ปีรัะวตั่ิกำารัอบรัมโด้ย์สิมาคมสิถืาบนั

กำรัรัมกำารับรัษัิีทไทย์

ความสิมัพนัธิท์างครัอบครัวัรัะหวา่งกำนั

กำารัถืือครัองหลกัำทรัพัย์ข์องบรัษัิีท ณ วนัท้� 

31 ธินัวาคม 2563

ปีรัะวตั่ิกำารัทำางาน

กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่กำรัรัมกำารั / ผู้้�บรัหิารัใน

กิำจ่กำารัอื�น

- กิำจ่กำารัท้�เป็ีนบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น

- กิำจ่กำารัท้�ไมเ่ป็ีนบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น 

- กิำจ่กำารัอื�น ๆ 

- กิำจ่กำารัอื�นท้�อาจ่ทำาให�เกิำด้ความขดั้แย์�ง

ทางผู้ลปีรัะโย์ชื่นก์ำบับรัษัิีท

กำรัรัมกำารัอิสิรัะ - คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ

ปีรัญิญาต่รัจ้่ากำ London University ปีรัะเทศองักำฤษี

ไมม้่

ไมม้่

155,250 ห้�น = 0.36% (ไมม้่กำารัเปีล้�ย์นแปีลง)

(ค้ส่ิมรัสิถืือห้�นจ่ำานวน 9,000 ห้�น = 0.02% และไมม้่บต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะ)

ห้�นสิว่นผู้้�จ่ดั้กำารั กำรัรัมกำารั - บรัษัิีท แอ๊ด้วานซื้ ์เอด็้ จ่ำากำดั้

  ท้�ปีรักึำษีาคณะกำรัรัมกำารั - บรัษัิีท โกำด้นัมลั จ่ำากำดั้ 

ไมม้่

2 รัาย์ได้�แก่ำ กำรัรัมกำารั - บรัษัิีท แอ๊ด้วานซื้ ์เอด็้ จ่ำากำดั้

  ท้�ปีรักึำษีาคณะกำรัรัมกำารั - บรัษัิีท โกำด้นัมลั จ่ำากำดั้

กำรัรัมกำารั - Rotary Club of Bangkapi Foundation

ไมม้่กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่เป็ีนกำรัรัมกำารั/ผู้้�บรัหิารัในกิำจ่กำารัด้งักำลา่ว

: 
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(8) นายโทชิยูก ิโคอเิกะ (48)

ต่ำาแหนง่    

คณ้วฒิ้ทางกำารัศกึำษีา

ปีรัะวตั่ิกำารัอบรัมโด้ย์สิมาคมสิถืาบนั

กำรัรัมกำารับรัษัิีทไทย์

ความสิมัพนัธิท์างครัอบครัวัรัะหวา่งกำนั

กำารัถืือครัองหลกัำทรัพัย์ข์องบรัษัิีท ณ วนัท้� 

31 ธินัวาคม 2563

ปีรัะวตั่ิกำารัทำางาน

กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่กำรัรัมกำารั / ผู้้�บรัหิารัใน

กิำจ่กำารัอื�น

- กิำจ่กำารัท้�เป็ีนบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น

- กิำจ่กำารัท้�ไมเ่ป็ีนบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น 

- กิำจ่กำารัอื�น ๆ 

- กิำจ่กำารัอื�นท้�อาจ่ทำาให�เกิำด้ความขดั้แย์�ง

ทางผู้ลปีรัะโย์ชื่นก์ำบับรัษัิีท

กำารัเข�ารัว่มปีรัะชื่ม้   

จ่ำานวนป้ีท้�ด้ ำารังต่ำาแหนง่ /เรัิ�มเมื�อ

กำารัม้สิว่นได้�เสิ้ย์กำบับรัษัิีท

กำรัรัมกำารัอิสิรัะ, กำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ และกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง

ปีรัญิญาโท ทางด้�านกำารัจ่ดั้กำารั มหาวิทย์าลยั์มหิด้ล ปีรัะเทศไทย์

ปีรัญิญาต่รั ้ศลิปีศาสิต่รั ์(เศรัษีฐศาสิต่รั ์และวรัรัณกำรัรัม) 

มหาวิทย์าลยั์  โอย์ามา เกำกำอิ้น ปีรัะเทศญ้�ปี้่ น

ไมม้่ 

ไมม้่

ไมม้่กำารัถืือห้�นใด้ ๆ 

2561 – ปัีจ่จ่บ้นั กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั 

  บรัษัิีท เอสิบ้เอ จ่ำากำดั้

2555 – 2561 กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั 

  บรัษัิีท เอน็โซื้ ่อินเต่อรัเ์นชื่ั�นแนล จ่ำากำดั้

2553 – 2555 กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั 

  บรัษัิีท โอเอสิด้้ เน็ทเวิรัค์ (ปีรัะเทศไทย์) จ่ำากำดั้ 

ไมม้่

1 รัาย์ได้�แก่ำ กำรัรัมกำารั – บรัษัิีท เอสิบ้เอ จ่ำากำดั้

ไมม้่กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่เป็ีนกำรัรัมกำารั ผู้้�บรัหิารั หรัอืท้�ปีรักึำษีาอื�นใด้ ในกิำจ่กำารัอื�น (เชื่น่

 สิมาคมหรัอืมล้นิธิิ เป็ีนต่�น)

ไมม้่กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่เป็ีนกำรัรัมกำารั/ผู้้�บรัหิารัในกิำจ่กำารัด้งักำลา่ว

6/6 ครัั�ง

11 ป้ี / 10 พฤษีภาคม 2553 

- ไมเ่ป็ีนกำรัรัมกำารัท้�ม้สิว่นรัว่มในกำารับรัหิารังาน พนกัำงาน ลก้ำจ่�าง หรัอืท้�ปีรักึำษีาท้�ได้�รับั 

เงินเดื้อนปีรัะจ่ำา

- ไมเ่ป็ีนผู้้�ให�บรักิำารัวิชื่าช้ื่พ

- ไมม้่ความสิมัพนัธิท์างธิร้ักิำจ่ท้�ม้นยั์สิำาคญัอนัอาจ่ม้ผู้ลทำาให�ไมส่ิามารัถืทำาหน�าท้�ได้� 

อย์า่งเป็ีนอิสิรัะ

: 

: 

: 

:

: 

:

:

:

:

:

 

:

:

:

กำารัเข�ารัว่มปีรัะชื่ม้   

จ่ำานวนป้ีท้�ด้ ำารังต่ำาแหนง่ /เรัิ�มเมื�อ

กำารัม้สิว่นได้�เสิ้ย์กำบับรัษัิีท

6/6 ครัั�ง

21 ป้ี / 30 เมษีาย์น 2543

- ไมเ่ป็ีนกำรัรัมกำารัท้�ม้สิว่นรัว่มในกำารับรัหิารังานท้�ได้�รับัเงินเดื้อนปีรัะจ่ำา

- ไมเ่ป็ีนผู้้�ให�บรักิำารัวิชื่าช้ื่พ

- ไมม้่ความสิมัพนัธิท์างธิร้ักิำจ่ท้�ม้นยั์สิำาคญัอนัอาจ่ม้ผู้ลทำาให�ไมส่ิามารัถืทำาหน�าท้�ได้� 

อย์า่งเป็ีนอิสิรัะ

: 

: 

:
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(9) นายวบิลู้ย ์เอื�ออนันตั้ ์(65)

ต่ำาแหนง่    

คณ้วฒิ้ทางกำารัศกึำษีา

ปีรัะวตั่ิกำารัอบรัมโด้ย์สิมาคมสิถืาบนั

กำรัรัมกำารับรัษัิีทไทย์

ความสิมัพนัธิท์างครัอบครัวัรัะหวา่งกำนั

กำารัถืือครัองหลกัำทรัพัย์ข์องบรัษัิีท ณ วนัท้� 

31 ธินัวาคม 2563

ปีรัะวตั่ิกำารัทำางาน 

กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่กำรัรัมกำารั / ผู้้�บรัหิารัใน

กิำจ่กำารัอื�น :

- กิำจ่กำารัท้�เป็ีนบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น :

- กิำจ่กำารัท้�ไมเ่ป็ีนบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น

- กิำจ่กำารัอื�น ๆ

- กิำจ่กำารัอื�นท้�อาจ่ทำาให�เกิำด้ความขดั้แย์�ง

ทางผู้ลปีรัะโย์ชื่นก์ำบับรัษัิีท

กำารัเข�ารัว่มปีรัะชื่ม้   

จ่ำานวนป้ีท้�ด้ ำารังต่ำาแหนง่ /เรัิ�มเมื�อ

กำารัม้สิว่นได้�เสิ้ย์กำบับรัษัิีท

กำรัรัมกำารัอิสิรัะและปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง

ปีรัญิญาโท M.P.A California State University, Fullerton

ปีรัญิญาต่รั ้ทางด้�านจ่ล้ช้ื่วะ จ่ากำ Weber State College

ปีรัญิญาต่รั ้ทางด้�านบรัหิารัธิร้ักิำจ่ จ่ากำ Chapman Coolege

ไมม้่ 

นางสิาววรันิทรัพ์รั เอื �ออนนัต่ ์– พ้�สิาว 

10,000 ห้�น = 0.02% (ไมเ่ปีล้�ย์นแปีลง)

(ค้ส่ิมรัสิถืือห้�นจ่ำานวน 4,000 ห้�น = 0.009% และบต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะ - ไมม้่กำารัถืือห้�น)

ป้ี 2544 – ปัีจ่จ่บ้นั กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั 

  บรัษัิีท วรัธิน พารัท์ แอนด้ ์เซื้อรัว์ิสิ จ่ำากำดั้

ป้ี 2545 – ปัีจ่จ่บ้นั  กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั 

  บรัษัิีท สิมัมาบซิื้ จ่ำากำดั้ 

ไมม้่ 

2 รัาย์ได้�แก่ำ 

กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั - บรัษัิีท วรัธิน พารัท์ แอนด้ ์เซื้อรัว์ิสิ จ่ำากำดั้

กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั - บรัษัิีท สิมัมาบซิื้ จ่ำากำดั้

ไมม้่กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่เป็ีนกำรัรัมกำารั ผู้้�บรัหิารั หรัอืท้�ปีรักึำษีาอื�นใด้ ในกิำจ่กำารัอื�น  

(เชื่น่ สิมาคมหรัอืมล้นิธิิ เป็ีนต่�น)

ไมม้่กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่เป็ีนกำรัรัมกำารั/ผู้้�บรัหิารัในกิำจ่กำารัด้งักำลา่ว

6/6 ครัั�ง

7 ป้ี / 11 พฤศจิ่กำาย์น 2556 

- ไมเ่ป็ีนกำรัรัมกำารัท้�ม้สิว่นรัว่มในกำารับรัหิารังาน พนกัำงาน ลก้ำจ่�าง หรัอืท้�ปีรักึำษีาท้�ได้�รับั 

เงินเดื้อนปีรัะจ่ำา

- ไมเ่ป็ีนผู้้�ให�บรักิำารัวิชื่าช้ื่พ

- ไมม้่ความสิมัพนัธิท์างธิร้ักิำจ่ท้�ม้นยั์สิำาคญัอนัอาจ่ม้ผู้ลทำาให�ไมส่ิามารัถืทำาหน�าท้�ได้� 

อย์า่งเป็ีนอิสิรัะ

: 

: 

 

 

: 

 

: 

: 

 

: 

 

 

 

 

 

:

046

รายงานประจำำาป้ 2563



(10) นางสาวคาสุมู ิทาเคะอุจำ ิ(32)

ต่ำาแหนง่    

คณ้วฒิ้ทางกำารัศกึำษีา

ปีรัะวตั่ิกำารัอบรัมโด้ย์สิมาคมสิถืาบนั

กำรัรัมกำารับรัษัิีทไทย์

ความสิมัพนัธิท์างครัอบครัวัรัะหวา่งกำนั

กำารัถืือครัองหลกัำทรัพัย์ข์องบรัษัิีท ณ วนัท้� 

31 ธินัวาคม 2562

ปีรัะวตั่ิกำารัทำางาน

กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่กำรัรัมกำารั / ผู้้�บรัหิารัใน

กิำจ่กำารัอื�น

- กิำจ่กำารัท้�เป็ีนบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น

- กิำจ่กำารัท้�ไมเ่ป็ีนบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์น 

- กิำจ่กำารัอื�น ๆ 

- กิำจ่กำารัอื�นท้�อาจ่ทำาให�เกิำด้ความขดั้แย์�งทาง

ผู้ลปีรัะโย์ชื่นก์ำบับรัษัิีท

กำารัเข�ารัว่มปีรัะชื่ม้   

จ่ำานวนป้ีท้�ด้ ำารังต่ำาแหนง่ /เรัิ�มเมื�อ

กำารัม้สิว่นได้�เสิ้ย์กำบับรัษัิีท

กำรัรัมกำารัท้�มิใชื่ก่ำรัรัมกำารับรัหิารั

- ปีรัญิญาต่รันิ้ต่ศิาสิต่รับ์ณัฑิ์ต่, University of Tokyo, Japan

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

- MBA with High Distinction – University of Michigan, USA 

ไมม้่

นาย์ทาคะอะกิำ ทาเคะอจิ้่ – อา

ไมม้่ 

(สิาม้ และบต้่รัท้�ย์งัไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะ – ไมม้่กำารัถืือห้�น)

2562 – ปัีจ่จ่บ้นั กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั, ผู้้�จ่ดั้กำารั - แผู้นกำบรัหิารัทั�วไปี 

  Takeuchi Press Industries Co., Ltd.     

2560 – 2562 กำรัรัมกำารั, รัองผู้้�จ่ดั้กำารั - แผู้นกำบรัหิารัทั�วไปี

  Takeuchi Press Industries Co., Ltd.     

ไมม้่

ไมม้่

ไมม้่กำารัด้ำารังต่ำาแหนง่เป็ีนกำรัรัมกำารั ผู้้�บรัหิารั หรัอืท้�ปีรักึำษีาอื�นใด้ ในกิำจ่กำารัอื�น (เชื่น่

 สิมาคมหรัอืมล้นิธิิ เป็ีนต่�น)

1 รัาย์ คือ กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั, ผู้้�จ่ดั้กำารั - แผู้นกำบรัหิารัทั�วไปี  

  Takeuchi Press Industries Co., Ltd.

6/6 ครัั�ง

4 ป้ี / 20 เมษีาย์น 2560 

- ไมเ่ป็ีนกำรัรัมกำารัท้�ม้สิว่นรัว่มในกำารับรัหิารังาน พนกัำงาน ลก้ำจ่�าง หรัอืท้�ปีรักึำษีาท้�ได้�รับั 

เงินเดื้อนปีรัะจ่ำา

- ไมเ่ป็ีนผู้้�ให�บรักิำารัวิชื่าช้ื่พ

- ม้ความสิมัพนัธิท์างธิร้ักิำจ่ท้�ม้นยั์สิำาคญัอนัอาจ่ม้ผู้ลทำาให�ไมส่ิามารัถืทำาหน�าท้�ได้� 

อย์า่งเป็ีนอิสิรัะ

: 

: 

: 

 

: 

: 

 

: 

 

 

 

: 

: 

:

 

: 

 

 

: 

: 

:
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คำาอธิิบายแล้ะการวเิคราะหฐ์านะการเงนิแล้ะผล้การดำำาเนินงาน

 ในป้ี 2563 กำำาไรัของบรัษัิีทเพิ�มขึ �น 25.7% สิว่นรัาย์ได้�รัวมของบรัษัิีทลด้ลง 10.1% สิว่นใหญ่มาจ่ากำกำารัขาย์หลอด้และกำรัะป๋ีองอล้

มิเน้ย์มลด้ลง ในขณะท้�รัาย์ได้�จ่ากำกำารัสิง่ออกำเหรัย้์ญอลมิ้เน้ย์มลด้ลงเชื่น่กำนั สิาเหต่ห้ลกัำเนื�องจ่ากำภาวะเศรัษีฐกิำจ่ของปีรัะเทศไทย์และของ

โลกำอย์้ใ่นชื่ว่งชื่ะลอต่วัอย์า่งต่อ่เนื�อง สิาเหต่ห้ลกัำเกิำด้จ่ากำสิถืานกำารัณแ์พรัร่ัะบาด้ของโรัค COVID-19 ปีรัะกำอบกำบัมาต่รักำารัปิีด้เมือง (Lock 

Down) ในหลาย์ ๆ ปีรัะเทศทั�วโลกำ รัวมทั�งปีรัะเทศไทย์ ในงวด้ไต่รัมาสิ 2 ป้ี 2563 สิง่ผู้ลให�ย์อด้ขาย์ลด้ลง 

 ปัีจ่จ่ยั์หลกัำท้�ท ำาให�กำำาไรัเพิ�มขึ �นอย์า่งมากำมาจ่ากำต่�นทน้วตั่ถืด้้บิหลกัำอลมิ้เน้ย์มแทง่ม้รัาคาลด้ลงต่ามต่ลาด้โลกำ รัวมทั�งแผู้นกำารัรัวม

ฐานกำารัผู้ลติ่รัะหวา่งโรังงานสิำาโรัง และโรังงานศรัร้ัาชื่าชื่ว่ย์ให�ปีรัะหย์ดั้พลงังาน อ้กำทั�งปีรัมิาณกำารัผู้ลติ่เหรัย้์ญอลมิ้เน้ย์มท้�เพิ�มขึ �นจ่ากำย์อด้

สิั�งซืื้ �อของลก้ำค�า ทำาให�ต่�นทน้กำารัผู้ลติ่เหรัย้์ญอลมิ้เน้ย์มลด้ลง

 เนื�องจ่ากำรัาย์ได้�สิว่นใหญ่มากำกำวา่ 70% มาจ่ากำกำารัขาย์สิง่ออกำ กำารัออ่นคา่ของเงินบาททำาให�มล้คา่กำารัสิง่ออกำเพิ�มขึ �น โด้ย์คา่เงิน

บาทเฉล้�ย์ออ่นคา่ขึ �นเมื�อเท้ย์บกำบัเงินเย์นญ้�ปี้่ นและเงินด้อลลารัส์ิหรัฐั ทำาให�บรัษัิีทม้กำำาไรัจ่ากำอตั่รัาแลกำเปีล้�ย์นเป็ีนจ่ำานวน 30.5 ล�านบาท

 โด้ย์สิร้ัปีในป้ี 2563 บรัษัิีทม้รัาย์ได้�รัวม 5,072 ล�านบาท ลด้ลง 10.1% จ่ากำ 5,497 ล�านบาท ในป้ี 2562 และกำำาไรัสิท้ธิิ 669 ล�าน

บาท เพิ�มขึ �น 25.7% จ่ากำ 532 ล�านบาท ในป้ี 2562 (โปีรัด้ด้ร้ัาย์ละเอ้ย์ด้เพิ�มเต่มิในแบบแสิด้งรัาย์กำารัข�อมล้ปีรัะจ่ำาป้ี 2563 แบบ 56-1 สิว่น

ท้� 3 ฐานะกำารัเงินและผู้ลกำารัด้ำาเนินงาน)

 ไมม้่กำารัเปีล้�ย์นแปีลงรัาย์กำารัในกำารัด้ำาเนินงานหรัอือตั่รัาสิว่นท้�สิ ำาคญัทางกำารัเงิน

 ไมม้่ความแต่กำต่า่งรัะหวา่งกำารัด้ำาเนินงานของป้ีก่ำอนเปีรัย้์บเท้ย์บกำบัป้ีลา่สิด้้

 ไมม้่กำารัเปีล้�ย์นแปีลงโครังสิรั�างกำารัถืือห้�นของบรัษัิีท

 ม้กำารัเปีล้�ย์นแปีลงท้�สิ ำาคญั ในป้ี 2563 ม้รัาย์กำารัท้�ไมไ่ด้�เกิำด้ขึ �นเป็ีนปีรัะจ่ำา ซื้ึ�งเกิำด้ขึ �นในรัะหวา่งป้ี 2563 คณะกำรัรัมกำารัของบรัษัิีท

ได้�อนม้ตั่ใิห�บรัษัิีทลงทน้ในกำองทน้เปิีด้กำบับรัษัิีทหลกัำทรัพัย์ ์จ่ดั้กำารักำองทน้แหง่หนึ�งเป็ีนจ่ำานวนเงิน 700 ล�านบาท โด้ย์บรัษัิีทต่ั�งใจ่จ่ะถืือเงิน

ลงทน้ เพื�อวตั่ถืป้ีรัะสิงคใ์นกำารัได้�มาซื้ึ�งผู้ลต่อบแทนท้�มากำกำวา่เงินฝ่ากำธินาคารั ด้งันั�นจ่งึเลอืกำกำำาหนด้ให�เงินลงทน้ด้งักำลา่วเป็ีนเงินลงทน้ท้�วดั้

มล้คา่ย์ต้่ธิิรัรัมผู้า่นกำำาไรัขาด้ทน้ ซื้ึ�งผู้ลกำำาไรั (ขาด้ทน้) จ่ากำกำารัวดั้มล้คา่ย์ต้่ธิิรัรัมของเงินลงทน้ด้งักำลา่วจ่ะถืก้ำจ่ดั้ปีรัะเภทไปีย์งักำำาไรัหรัอืขาด้ทน้

ในทก้ำสิิ �นรัอบบญัช้ื่ ทั�งน้ � บรัษัิีท รับัร้ั �ผู้ลกำำาไรัจ่ากำกำารัปีรับัมล้คา่ย์ต้่ิธิรัรัมของเงินลงทน้ด้งักำลา่วเป็ีนจ่ำานวนเงิน 1.1 ล�านบาท ในกำำาไรัขาด้ทน้

สิำาหรับัป้ี สิิ �นสิด้้วนัท้� 31 ธินัวาคม 2563 ซื้ึ�งไมม้่ผู้ลกำรัะทบต่อ่ฐานะกำารัเงินและผู้ลกำารัด้ำาเนินงาน

 บรัษัิีทมิได้�ม้พนัธิะผู้ก้ำพนัหรัอืเงื�อนไขใด้ ๆ ในอนัท้�จ่ะเสินอขาย์ห้�นใหมใ่นปัีจ่จ่บ้นั

 ด้ห้มาย์เหต่ ้4 หน�า 91 และหมาย์เหต่ ้25 หน�า  120

 บรัษัิีทมิได้�ถืือและมิได้�ออกำห้�นกำ้�หรัอืต่ั�วเงินใด้ ๆ

 บรัษัิีทไมม้่คด้้ฟื�องรั�องหรัอืถืก้ำฟื�องรั�องทั�งคด้้แพง่ คด้้อาญา และคด้้ข�อพิพาทแรังงาน

 ไมม้่รัาย์กำารัพิเศษีหรัอืรัาย์กำารัท้�มิได้�เกิำด้จ่ากำกำารัด้ำาเนินงานต่ามปีกำต่ท้ิ�ม้ผู้ลต่อ่ฐานะทางกำารัเงิน 

สาเหตุั้ข้องการเปล้้�ยนแปล้งรายการหรืออัตั้ราส่วนท้�สำาคัญ่

สาเหตุั้ท้�ผล้การดำำาเนินงานป้ล่้าสุดำแตั้กตั้า่งจำากป้ก่อน

การเปล้้�ยนแปล้งท้�สำาคัญ่

ผล้กระทบจำากการปรับโครงสร้างการถือืหุน้ข้องบริษััทในกลุ่้มู

พนัธิะผูกพนัในการออกหุน้ในอนาคตั้

การคำ�าประกันใหบุ้คคล้อื�น หน้�สินท้�อาจำเกดิำข้้�น การผูกพนัการล้งทนุในโครงการหรือภาระผูกพนัอื�นในลั้กษัณะเดำย้วกัน

ข้้อมููล้เก้�ยวกับหุน้กู้หรือตั้ั�วเงนิ

ปัจำจำยัอื�นท้�อาจำมูผ้ล้กระทบตั้อ่การตั้ดัำสินใจำล้งทนุ

ข้้อพพิาททางกฎหมูาย

รายการพเิศษัหรือรายการท้�มูไิดำเ้กดิำจำากการดำำาเนินงานตั้ามูปกตั้แิล้ะมูผ้ล้ตั้อ่ฐานะทางการเงนิ แล้ะผล้การดำำาเนินงานอยา่งมูส้าระ

สำาคัญ่

048

รายงานประจำำาป้ 2563



โครงการในอนาคตั้

 ในป้ี 2564 บรัษัิีทได้�ม้กำารัพฒันาโครังกำารัต่า่ง ๆ  เพื�อเต่รัย้์มความพรั�อมสิำาหรับัรัองรับักำารัปีรัะกำอบธิร้ักิำจ่ของบรัษัิีทในอนาคต่ ด้งัน้ � 

• 

• 

• 

 

•

 

•

•

บรัษัิีทย์งัคงม้ง่เน�นกำารัด้ำาเนินงานและกำารัผู้ลติ่เพื�อความย์ั�งยื์น โด้ย์กำารัพย์าย์ามเสิาะหาวตั่ถืด้้บิท้�ปีลอ่ย์ก๊ำาซื้คารับ์อนใน

รัะด้บัต่ำ�าและ ย์งัคงพฒันากำารัผู้ลติ่เหรัย้์ญโลหะผู้สิมอลัลอย์ด้ใ์ห�สิามารัถืผู้ลติ่กำรัะป๋ีองท้�ม้นำ�าหนกัำเบาลง   

บรัษัิีทรัเิรัิ�มจ่ดั้ต่ั�งคณะกำรัรัมกำารัสิิ�งแวด้ล�อมชื่ด้้ใหมข่ึ �นเพื�อศกึำษีาและกำำากำบัด้แ้ลเก้ำ�ย์วกำบักำารัผู้ลติ่ท้�เป็ีนมิต่รัต่อ่สิิ�งแวด้ล�อม

และเพื�อกำารัปีรัะกำอบธิร้ักิำจ่อย์า่งย์ั�งยื์น

บรัษัิีทม้แผู้นท้�จ่ะต่ิด้ต่ั�งแผู้งโซื้ลา่เซื้ลลท้์�อาคารัผู้ลติ่ CPS 9 และ SPS4 ให�แล�วเสิรัจ็่ภาย์ในป้ีน้ � และย์งัคงด้ำาเนินโครังกำารั

ปีลก้ำป่ีาอย์า่งต่อ่เนื�อง ทั�งน้ �เพื�อเป็ีนคณ้ปีรัะโย์ชื่นต์่อ่สิิ�งแวด้ล�อมและย์งัสิามารัถืลด้ต่�นทน้กำารัผู้ลติ่ได้�อ้กำด้�วย์

รัะบบต่รัวจ่สิอบด้�วย์กำล�องถ่ืาย์ภาพ (Visual Camera Inspecting System) ถืก้ำนำามาใชื่�กำบัรัะบบบรัรัจ่อ้ตั่โนมตั่เิพิ�มมากำขึ �น 

เพื�อลด้จ่ำานวนคนงานในแต่ล่ะสิาย์กำารัผู้ลติ่

บรัษัิีทพฒันาคณ้ภาพ และปีรัะสิทิธิิภาพในกำารัผู้ลติ่ในโรังงานผู้ลติ่เหรัย้์ญอลมิ้เน้ย์ม

บรัษัิีทย์งัคงพฒันากำารัผู้ลติ่กำรัะป๋ีองในร้ัปีทรังขวด้เพื�อกำารัขย์าย์ต่ลาด้อย์า่งต่อ่เนื�อง

 คณะกำรัรัมกำารัให�ความสิำาคญัต่่อกำารัเปิีด้เผู้ย์ข�อมล้ท้�ม้ความถืก้ำต่�อง ครับถื�วน โปีรัง่ใสิและทั�วถืึง รัวมทั�งรัาย์งานข�อมล้ทางกำารั

เงินและข�อมล้ทั�วไปี ต่ลอด้จ่นข�อมล้สิำาคญัท้�ม้ผู้ลกำรัะทบต่อ่รัาคาซืื้ �อขาย์หลกัำทรัพัย์ข์องบรัษัิีท โด้ย์ได้�เผู้ย์แพรัข่�อมล้ขา่วสิารัต่า่งๆ เพื�อให�ผู้้�

ลงทน้และผู้้�เก้ำ�ย์วข�องได้�รับัทรัาบ โด้ย์สิง่ผู้า่นรัะบบ SET ท้� www.setlink.set.or.th ของต่ลาด้หลกัำทรัพัย์แ์หง่ปีรัะเทศไทย์และทางเว๊ปีไซื้ต่ข์อง

บรัษัิีท ทั�งน้ �ผู้้�ลงทน้สิามารัถืต่ดิ้ต่อ่รับัทรัาบข�อมล้บรัษัิีททางเว๊ปีไซื้ต่ ์www.alucon.th.com หรัอืติ่ด้ต่อ่ทางอ้เมล ์alucon@kscth.com นางสิาว

กำาญจ่นา ปิีย์ะชื่าต่ ินกัำลงทน้สิมัพนัธิ์

 บรัษัิีทได้�ปีฏิิบตั่ติ่ามนโย์บาย์วา่ด้�วย์กำารัใชื่�ข�อมล้ภาย์ใน โด้ย์กำรัรัมกำารั ผู้้�บรัหิารั และพนกัำงานทก้ำคนถืือปีฎิบตั่ติ่ามอย์า่งเครัง่ครัดั้โด้ย์

ทั�วกำนั โด้ย์กำำาหนด้ให�กำรัรัมกำารั ผู้้�บรัหิารั และพนกัำงานทก้ำคนต่�องไมน่ำาข�อมล้ภาย์ในของบรัษัิีท หรัอืค้ค่ �าทางธิรักิำจ่ไปีซืื้ �อ หรัอืขาย์ หรัอืเสินอ

ซืื้ �อ หรัอืเสินอขาย์ หรัอืชื่กัำชื่วนให�บค้คลอื�นซืื้ �อ หรัอืขาย์ หรัอืเสินอซืื้ �อ หรัอืเสินอขาย์หลกัำทรัพัย์ข์องบรัษัิีท หรัอืค้ค่ �าทางธิร้ักิำจ่ เพื�อปีรัะโย์ชื่น์

ของต่นเองหรัอืบค้คลอื�น หรัอืทำาธิ้รักิำจ่ท้�แขง่ขนักำบับรัษัิีท หรัอืธิ้รักิำจ่ท้�เก้ำ�ย์วเนื�อง แม�วา่บรัษัิีทอาจ่ไมเ่สิ้ย์ปีรัะโย์ชื่นใ์ด้ก็ำต่าม และต่�องปีฏิิบตั่ิ

ต่ามกำฎหมาย์ท้�เก้ำ�ย์วข�อง อย์า่งเครัง่ครัดั้ โด้ย์กำรัรัมกำารัและผู้้�บรัหิารัม้หน�าท้� 

 อนึ�ง ในชื่ว่ง 1 สิปัีด้าหก่์ำอนวนัปิีด้งบกำารัเงิน เลขานก้ำารับรัษัิีท จ่ะทำาหนงัสิือแจ่�งกำรัรัมกำารั ผู้้�บรัหิารั และหนว่ย์งานท้�รับัทรัาบข�อมล้

ภาย์ใน ไมใ่ห�เปิีด้เผู้ย์ข�อมล้ภาย์ในแก่ำบค้คลภาย์นอกำหรัอืบค้คลท้�ไมม้่หน�าท้�เก้ำ�ย์วข�อง และห�ามซืื้ �อขาย์หลกัำทรัพัย์ข์องบรัษัิีทในชื่ว่ง 1 เดื้อน

ก่ำอนท้�งบกำารัเงินจ่ะเผู้ย์แพรัต่่อ่สิาธิารัณชื่น

 ทั�งน้ � ในป้ี 2563 ท้�ผู้า่นมา คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทและผู้้�บรัหิารั ได้�ม้กำารัปีฏิิบตั่อิย์า่งเครัง่ครัดั้ จ่งึไมม้่กำรัณ้ฝ่่าฝื่น หรัอืไมป่ีฏิิบตั่ติ่ามหลกัำ

เกำณฑ์ก์ำารัซืื้ �อขาย์หลกัำทรัพัย์โ์ด้ย์ใชื่�ข�อมล้ภาย์ใน และกำารัซืื้ �อขาย์สินิทรัพัย์ต์่ามกำฎเกำณฑ์ข์องต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ ์และสิำานกัำงานคณะกำรัรัมกำารั

กำำากำบัหลกัำทรัพัย์แ์ละต่ลาด้หลกัำทรัพัย์แ์หง่ปีรัะเทศไทย์ 

 •   รัาย์งานกำารัถืือหลกัำทรัพัย์ข์องบรัษัิีทครัั�งแรักำ และรัาย์งานกำารัเปีล้�ย์นแปีลงกำารัถืือหลกัำทรัพัย์ซ์ื้ึ�งนบัรัวมถืงึค้ส่ิมรัสิและบต้่รัท้�ย์งั

ไมบ่รัรัลนิ้ต่ภิาวะ ต่ลอด้จ่นบค้คลท้�เก้ำ�ย์วข�องต่ามมาต่รัา 59 พรับ.หลกัำทรัพัย์แ์ละต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ ์พ.ศ. 2535ภาย์ใน 3 วนัทำากำารั นบัจ่ากำ

วนัท้�ซืื้ �อ ขาย์ โอน หรัอืรับัโอน ต่อ่สิำานกัำงานคณะกำรัรัมกำารักำำากำบัหลกัำทรัพัย์แ์ละต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ ์รัวมทั�งห�ามซืื้ �อขาย์หลกัำทรัพัย์ข์องบรัษัิีทใน

ชื่ว่ง 1 เดื้อนก่ำอนท้�จ่ะเผู้ย์แพรัง่บกำารัเงินต่อ่สิาธิารัณชื่น

 •  รัาย์งานกำารัเปีล้�ย์นแปีลงกำารัถืือหลกัำทรัพัย์ต์่อ่สิ ำานกัำงานคณะกำรัรัมกำารักำำากำบัหลกัำทรัพัย์ ์และจ่ดั้สิง่สิ ำาเนารัาย์งานด้งักำลา่วให�แก่ำ

บรัษัิีท ในวนัเด้้ย์วกำบัวนัท้�รัาย์งานต่อ่สิำานกัำงานคณะกำรัรัมกำารักำำากำบัหลกัำทรัพัย์แ์ละต่ลาด้หลกัำทรัพัย์์

 •  เมื�อได้�รับัทรัาบข�อมล้ภาย์ในท้�เป็ีนสิารัะสิำาคญัท้�ม้ผู้ลต่อ่กำารัเปีล้�ย์นแปีลงรัาคาหลกัำทรัพัย์ ์จ่ะต่�องรัะงบักำารัซืื้ �อขาย์หลกัำทรัพัย์ข์อง

บรัษัิีท ในชื่ว่ง 1 เดื้อนก่ำอนท้�งบกำารัเงินหรัอืข�อมล้ภาย์ในนั�นจ่ะเปิีด้เผู้ย์ต่อ่สิาธิารัณชื่น และห�ามเปิีด้เผู้ย์ข�อมล้ท้�เป็ีนสิารัะสิำาคญันั�นต่อ่บค้คลอื�น

 •  รัาย์งานต่อ่คณะกำรัรัมกำารัรับัทรัาบเก้ำ�ย์วกำบักำารัซืื้ �อขาย์ห้�นของบรัษัิีท อย์า่งน�อย์ 1 วนัลว่งหน�าก่ำอนทำากำารัซืื้ �อขาย์ 

ความูสัมูพนัธิกั์บผู้ล้งทนุ

การดำแูล้เรื�องการใช้ข้้อมููล้ภายใน

049

บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน)



 บรัษัิีทได้�ปีรัะเมินรัะบบกำารัควบคม้ภาย์ในจ่ากำรัาย์งานผู้ลกำารัปีรัะเมินของคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบแล�วสิร้ัปีได้�วา่จ่ากำกำารัปีรัะเมิน

รัะบบควบคม้ภาย์ในของบรัษัิีทในด้�านต่า่ง ๆ  5 องคป์ีรัะกำอบคือ กำารัควบคม้ภาย์ในองคก์ำรั กำารัปีรัะเมินความเสิ้�ย์ง กำารัควบคม้กำารัปีฏิิบตั่ิ

งาน รัะบบสิารัสินเทศและกำารัสิื�อสิารัข�อมล้ และรัะบบกำารัติ่ด้ต่ามคณะกำรัรัมกำารัเห็นว่าบรัิษัีทม้รัะบบกำารัควบคม้ภาย์ในในเรัื�องกำารัทำา

ธิร้ักำรัรัมกำบัผู้้�ถืือห้�นรัาย์ใหญ่ กำรัรัมกำารั ผู้้�บรัหิารั หรัอืผู้้�ท้�เก้ำ�ย์วข�องกำบับค้คลด้งักำลา่วอย์า่งเพ้ย์งพอแล�ว สิ ำาหรับักำารัควบม้ภาย์ในในหวัข�ออื�น 

คณะกำรัรัมกำารัเหน็วา่บรัษัิีทม้กำารัควบคม้ภาย์ในท้�เพ้ย์งพอแล�วเชื่น่กำนั 

การควบคุมูภายในแล้ะการบริหารจำดัำการความูเส้�ยง

 •  ความูเหน็ข้องคณะกรรมูการบริษััทเก้�ยวกับระบบการควบคุมูภายในข้องบริษััท

 คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบมิได้�ม้ความเหน็ต่า่งไปีจ่ากำความเหน็ของคณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทหรัอืผู้้�สิอบบญัช้ื่

 สิว่นหวัหน�างานกำำากำบัด้แ้ลกำารัปีฏิิบตั่งิานของบรัษัิีทได้�มอบหมาย์ให�ผู้้�จ่ดั้กำารัแผู้นกำกำฎหมาย์เป็ีนผู้้�รับัผิู้ด้ชื่อบ

 บรัษัิีทได้�วา่จ่�างนิต่บิค้คลจ่ากำภาย์นอกำองคก์ำารัเป็ีนหนว่ย์ต่รัวจ่สิอบภาย์ใน กำลา่วคือ บรัษัิีท ต่รัวจ่สิอบภาย์ในธิรัรัมนิต่ ิจ่ำากำดั้ ทะเบ้ย์น

เลขท้� 0105559084734 ต่ั�งอย์้เ่ลขท้� 178 ซื้อย์เพิ�มทรัพัย์ ์(ปีรัะชื่าชืื่�น 20) ถืนนปีรัะชื่าชืื่�น แขวงบางซืื้�อ เขต่บางซืื้�อ กำร้ังเทพมหานครั 

 ท้�ปีรัะชื่ม้คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทได้�ม้มต่แิต่ง่ต่ั�ง นาย์ปิีต่พิงศ ์อาชื่ามงคล ผู้้�จ่ดั้กำารัแผู้นกำกำฎหมาย์ เป็ีนเลขานก้ำารับรัษัิีทอ้กำต่ำาแหนง่

หนึ�งเมื�อวนัท้� 6 สิงิหาคม 2553 

 • ความูเหน็ข้องคณะกรรมูการตั้รวจำสอบ

เล้ข้านุการบริษััท

 • หวัหน้างานตั้รวจำสอบภายใน แล้ะหวัหน้างานกำากับดำแูล้การปฏิบิตัั้งิานข้องบริษััท

ข�อมล้และหน�าท้�ความรับัผิู้ด้ชื่อบของเลขานก้ำารัม้ด้งัน้ �

ชืื่�อ       นาย์ปิีต่พิงศ ์อาชื่ามงคล

อาย์ ้      47 ป้ี

ต่ำาแหนง่      ผู้้�จ่ดั้กำารัแผู้นกำกำฎหมาย์ และเลขานก้ำารับรัษัิีท

ได้�รับัแต่ง่ต่ั�ง     6 สิงิหาคม 2553

คณ้วฒิ้ทางกำารัศกึำษีา    ปีรัญิญาต่รั ้นิต่ศิาสิต่รับ์ณัฑิ์ต่ จ่ฬ้าลงกำรัณม์หาวิทย์าลยั์

      ปีรัญิญาโท สิาขากำฎหมาย์ธิร้ักิำจ่ นิต่ศิาสิต่รัม์หาบณัฑิ์ต่ จ่ฬ้าลงกำรัณม์หาวทิย์าลยั์ 

      ปีรัะกำาศน้ย์บตั่รั กำฎหมาย์กำารัค�ารัะหวา่งปีรัะเทศ มหาวิทย์าลยั์ธิรัรัมศาสิต่รั์

ปีรัะวตั่ิกำารัอบรัมโด้ย์สิมาคมสิถืาบนักำรัรัมกำารับรัษัิีท 

      - Company Secretary Program (CSP) ป้ี 2554

      - Board Reporting Program (BRP) ป้ี 2554 

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

สิดั้สิว่นกำารัถืือห้�นในบรัษัิีท     100 ห้�น = 0.0002% 

ปีรัะวตั่ิกำารัทำางาน        2553 – ปัีจ่จ่บ้นั  ผู้้�จ่ดั้กำารัแผู้นกำกำฎหมาย์และเลขานก้ำารับรัษัิีท 

        บรัษัิีท อลค้อน จ่ำากำดั้ (มหาชื่น)

      2547 – 2553  ผู้้�จ่ดั้กำารัแผู้นกำกำฎหมาย์ 

        บรัษัิีท สิย์ามนิสิสินั ออโต่โมบลิ จ่ำากำดั้

      2539 – 2547 Senior Associate 

        บรัษัิีท จ่อหน์สินั สิโต๊่ค แอนด้ ์มาสิเต่อรั ์จ่ำากำดั้
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หน�าท้�รับัผิู้ด้ชื่อบและด้ำาเนินกำารัในนามของบรัษัิีทหรัอืคณะกำรัรัมกำารัด้งัต่อ่ไปีน้�

จ่ดั้กำารัปีรัะชื่ม้คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีท และกำารัปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�นให�เป็ีนไปีต่ามกำฎหมาย์ ข�อบงัคบัของบรัษัิีท และข�อกำำาหนด้ท้�

เก้ำ�ย์วข�องกำบับรัษัิีท

ให�ค ำาปีรักึำษีาและข�อเสินอแนะแก่ำกำรัรัมกำารัเก้ำ�ย์วกำบัข�อกำฎหมาย์และรัะเบ้ย์บข�อบงัคบัต่า่ง ๆ ท้�เก้ำ�ย์วกำบักำารัด้ำารังสิถืานะกำารั

เป็ีนบรัษัิีทจ่ด้ทะเบ้ย์นในต่ลาด้หลกัำทรัพัย์แ์หง่ปีรัะเทศไทย์ กำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารัท้�ด้้ รัวมทั�งข�อกำฎหมาย์และรัะเบ้ย์บข�อบงัคบั

ต่า่ง ๆ ท้�เก้ำ�ย์วกำบักำารัด้ำาเนินธิร้ักิำจ่ของบรัษัิีท

ด้้แลให�ม้กำารัเปิีด้เผู้ย์ข�อม้ลและรัาย์งานสิารัสินเทศต่่าง ๆ ให�เป็ีนไปีต่ามกำฎหมาย์ และ/หรัือ ข�อบงัคบัท้�เก้ำ�ย์วข�องของ

ต่ลาด้หลกัำทรัพัย์แ์หง่ปีรัะเทศไทย์ สิำานกัำงานคณะกำรัรัมกำารักำำากำบัหลกัำทรัพัย์แ์ละต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ ์และหนว่ย์งานกำำากำบัด้แ้ล

ท้�เก้ำ�ย์วข�อง ต่ลอด้จ่นหลกัำกำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารัท้�ด้้

จ่ดั้ทำาและเก็ำบรักัำษีาเอกำสิารัด้งัต่อ่ไปีน้�

เก็ำบรักัำษีารัาย์งานกำารัม้สิว่นได้�เสิ้ย์ท้�รัาย์งานโด้ย์กำรัรัมกำารัหรัอืผู้้�บรัหิารั

ด้ำาเนินกำารัอื�น ๆ ต่ามท้� คณะกำรัรัมกำารักำำากำบัต่ลาด้ทน้ปีรัะกำาศกำำาหนด้ หรัอืท้�ได้�รับัมอบหมาย์จ่ากำคณะกำรัรัมกำารับรัษัิีท 

ทะเบ้ย์นกำรัรัมกำารั

หนงัสิือนดั้ปีรัะชื่ม้คณะกำรัรัมกำารั รัาย์งานกำารัปีรัะชื่ม้คณะกำรัรัมกำารั และรัาย์งานปีรัะจ่ำาป้ีของบรัษัิีท

หนงัสิือนดั้ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�นและรัาย์งานกำารัปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�น

1.

4.

5.

2.

3.

6.

กำ.

ข.

ค.
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คณะกรรมูการชุดำย่อยตั้า่ง ๆ

 บรัษัิีทได้�ม้กำารัจ่ดั้ต่ั�งคณะกำรัรัมกำารัชื่ด้้ย์อ่ย์จ่ำานวน 2 ชื่ด้้ คือคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบและคณะกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง โด้ย์ม้ 

รัาย์ละเอ้ย์ด้ด้งัน้ �

1. คณะกรรมูการตั้รวจำสอบ

 บรัษัิีทได้�จ่ดั้ต่ั�งขึ �นเพื�อให�ม้กำารัต่รัวจ่สิอบและถ่ืวงด้ล้อย์า่งเหมาะสิม และเพื�อให�กำารับรัหิารัและด้ำาเนินกิำจ่กำารัให�เป็ีนไปีต่ามนโย์บาย์

กำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารัท้�ด้้ ซื้ึ�งปีรัะกำอบด้�วย์กำรัรัมกำารัอิสิรัะจ่ำานวน 3 ทา่นเป็ีนกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ ด้งัรัาย์ละเอ้ย์ด้ต่อ่ไปีน้�

1. นางสาววรินทรพ์ร เอื�ออนันตั้์

2. นายกฤษัณ ์ อนิเทวัฒน์

3. นายโทชิยูก ิโคอเิกะ

อาย์ ้   71 ป้ี  

ต่ ำาแหนง่                        ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ 

คณ้วฒิ้กำารัศกึำษีา              ปีรัญิญาโทบรัหิารัธิร้ักิำจ่ จ่ากำ Utah State University, USA

   ปีรัญิญาต่รั ้พาณิชื่ย์ศาสิต่รัแ์ละกำารับญัช้ื่ จ่ฬ้าลงกำรัณม์หาวิทย์าลยั์ 

   หลกัำสิต้่รันกัำจิ่ต่บำาบดั้ มาสิเต่อรั ์NLP Coach ได้�รับักำารัรับัรัองโด้ย์ NLP Board และ NLP University

สิดั้สิว่นกำารัถืือห้�นในบรัษัิีท 154,300 ห้�น = 0.36%

ปีรัะวตั่ิกำารัทำางาน           2556 – ปัีจ่จ่บ้นั ผู้้�ชื่ ำานาญกำารั กำารัให�กำารัปีรักึำษีารัะบบบรักิำารัคณ้ภาพ

   2549 – 2556 อาจ่ารัย์ป์ีรัะจ่ำาคณะบรัหิารัธิร้ักิำจ่และ

     เศรัษีฐศาสิต่รั ์มหาวิทย์าลยั์อสัิสิมัชื่ญั 

อาย์ ้   80 ป้ี

ต่ำาแหนง่                      กำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ

คณ้วฒิ้กำารัศกึำษีา          ปีรัญิญาต่รัจ้่ากำ London University, ปีรัะเทศองักำฤษี

สิดั้สิว่นกำารัถืือห้�นในบรัษัิีท 155,250 ห้�น = 0.36%        

ปีรัะวตั่ิกำารัทำางาน       กำรัรัมกำารั – บรัษัิีท แอด็้วานซื้ ์เอด็้ จ่ำากำดั้ 

   ท้�ปีรักึำษีาคณะกำรัรัมกำารั – บรัษัิีท โกำด้นัมลั จ่ำากำดั้

อาย์ ้   48 ป้ี 

ต่ำาแหนง่                      กำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ

คณ้วฒิ้กำารัศกึำษีา          ปีรัญิญาโททางด้�านกำารัจ่ดั้กำารั มหาวิทย์าลยั์ มหิด้ล ปีรัะเทศไทย์

   ปีรัญิญาต่รั ้ศลิปีศาสิต่รั ์(เศรัษีฐศาสิต่รัแ์ละวรัรัณกำรัรัม) 

   มหาวิทย์าลยั์ โอย์ามา เกำกำอิ้น ปีรัะเทศญ้�ปี้่ น 

สิดั้สิว่นกำารัถืือห้�นในบรัษัิีท  ไมม้่ 

ปีรัะวตั่ิกำารัทำางาน  2561 – ปัีจ่จ่บ้นั  กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั 

     บรัษัิีท เอสิบ้เอ จ่ำากำดั้

   2555 – 2561 กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั 

     บรัษัิีท เอน็โซื้ ่อินเต่อรัเ์นชื่ั�นแนล จ่ำากำดั้

   2553 – 2555 กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั

                          บรัษัิีท เอสิโอด้้ เน็ทเวิรัค์ (ปีรัะเทศไทย์) จ่ำากำดั้

052

รายงานประจำำาป้ 2563



หน้าท้�ความูรับผิดำชอบข้องคณะกรรมูการตั้รวจำสอบมูด้ำงัน้�

สิอบทานให�บรัษัิีทให�ม้กำารัรัาย์งานทางกำารัเงินอย์า่งถืก้ำต่�องและพอเพ้ย์ง

ปีฏิิบตั่ิกำารัอื�นใด้ต่ามท้�คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทมอบหมาย์ด้�วย์ความเหน็ชื่อบจ่ากำคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ

สิอบทานให�บรัษัิีทม้กำารัควบคม้ภาย์ใน (internal control) และรัะบบกำารัต่รัวจ่สิอบภาย์ใน (internal audit) ท้�เหมาะสิมและ 

ม้ปีรัะสิทิธิิผู้ล และพิจ่ารัณาความเป็ีนอิสิรัะของหนว่ย์งานต่รัวจ่สิอบภาย์ใน ต่ลอด้จ่นให�ความเห็นชื่อบในกำารัพิจ่ารัณาแต่ง่

ต่ั�ง โย์กำย์�าย์ เลกิำจ่�างหวัหน�างานต่รัวจ่สิอบภาย์ใน หรัอืหนว่ย์งานอื�นใด้ท้�รับัผิู้ด้ชื่อบเก้ำ�ย์วกำบักำารัต่รัวจ่สิอบภาย์ใน

สิอบทานให�บรัษัิีทปีฏิิบตั่ติ่ามกำฎหมาย์วา่ด้�วย์หลกัำทรัพัย์แ์ละต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ ์ข�อกำำาหนด้ของต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ฯ์ และกำฎหมาย์

ท้�เก้ำ�ย์วข�องกำบัธิร้ักิำจ่ของบรัษัิีท

พิจ่ารัณา คดั้เลือกำ เสินอแต่่งต่ั�งและเลิกำจ่�างบค้คลซื้ึ�งม้ความเป็ีนอิสิรัะเพื�อทำาหน�าท้�เป็ีนผู้้�สิอบบญัช้ื่ของบรัษัิีท และเสินอ 

คา่ต่อบแทนของบค้คลด้งักำลา่ว รัวมทั�งเข�ารัว่มปีรัะชื่ม้กำบัผู้้�สิอบบญัช้ื่ โด้ย์ไมม้่ฝ่่าย์จ่ดั้กำารัเข�ารัว่มปีรัะชื่ม้ด้�วย์ อย์า่งน�อย์ป้ีละ

 1 ครัั�ง 

พิจ่ารัณารัาย์กำารัท้�เก้ำ�ย์วโย์งกำนัหรัอืรัาย์กำารัท้�อาจ่ม้ความขดั้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ชื่นใ์ห�เป็ีนไปีต่ามกำฎหมาย์และข�อกำำาหนด้ของ

ต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ฯ์ ทั�งน้ � เพื�อให�มั�นใจ่วา่ รัาย์กำารัด้งักำลา่วสิมเหต่ส้ิมผู้ลและเป็ีนปีรัะโย์ชื่นส์ิง้สิด้้ต่อ่บรัษัิีท

จ่ดั้ทำารัาย์งานของคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ โด้ย์เปิีด้เผู้ย์ไว�ในรัาย์งานปีรัะจ่ำาป้ีของบรัษัิีทซื้ึ�งรัาย์งานด้งักำลา่วต่�องลงนามโด้ย์

ปีรัะธิานกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบท้�เก้ำ�ย์วโย์งกำนั โด้ย์ปีรัะกำอบด้�วย์ข�อมล้อย์า่งน�อย์ด้งัต่อ่ไปีน้�

ความเหน็เก้ำ�ย์วกำบัความถืก้ำต่�อง เพ้ย์งพอ เป็ีนท้�เชืื่�อถืือได้�ของรัาย์งานทางกำารัเงินของบรัษัิีท

ความเหน็เก้ำ�ย์วกำบัความเพ้ย์งพอของรัะบบควบคม้ภาย์ในของบรัษัิีท

ความเหน็เก้ำ�ย์วกำบักำารัปีฏิิบตั่ติ่ามกำฎหมาย์วา่ด้�วย์หลกัำทรัพัย์แ์ละต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ ์ข�อกำำาหนด้ของต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ฯ์ หรัอื

กำฎหมาย์ท้�เก้ำ�ย์วข�องกำบัธิร้ักิำจ่ของบรัษัิีท

ความเหน็เก้ำ�ย์วกำบัความเหมาะสิมของผู้้�สิอบบญัช้ื่

ความเหน็เก้ำ�ย์วกำบัรัาย์กำารัท้�อาจ่ม้ความขดั้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ชื่น์

จ่ำานวนกำารัปีรัะชื่ม้คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ และกำารัเข�ารัว่มปีรัะชื่ม้ของคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบแต่ล่ะทา่น

ความเหน็หรัอืข�อสิงัเกำต่โ้ด้ย์รัวมท้�คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบได้�รับัจ่ากำกำารัปีฏิิบตั่หิน�าท้�ต่ามกำฎหมาย์ (Charter)
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•

•
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วาระการดำำารงตั้ำาแหน่งข้องกรรมูการตั้รวจำสอบ

 กำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบม้วารัะอย์้ใ่นต่ำาแหนง่ครัาวละ 3 ป้ี โด้ย์มต่ขิองคณะกำรัรัมกำารั เว�นแต่บ่ค้คลซื้ึ�งคณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทแต่ง่ต่ั�งให�

เป็ีนกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบแทนต่ำาแหนง่ท้�วา่งลงเพรัาะเหต่อื้�นนอกำจ่ากำถืงึครัาวออกำต่ามวารัะ จ่ะอย์้ใ่นต่ำาแหนง่กำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบได้�เพ้ย์งเทา่

วารัะท้�เหลืออย์้ ่ของกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบท้�ต่นแทน

2. คณะกรรมูการบริหารความูเส้�ยง 

 ท้�ปีรัะชื่ม้คณะกำรัรัมกำารัได้�แต่่งต่ั�งคณะกำรัรัมกำารับรัิหารัความเสิ้�ย์ง โด้ย์คณะกำรัรัมกำารับรัิหารัความเสิ้�ย์งด้งักำล่าวปีรัะกำอบด้�วย์

กำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์งจ่ำานวน 3 ทา่นด้งัน้ �

1. นายวบิลู้ย ์เอื�ออนันตั้์

อาย์ ้   65 ป้ี 

ต่ำาแหนง่                   ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง 

คณ้วฒิ้กำารัศกึำษีา          ปีรัญิญาต่รั ้ทางด้�านจ่ล้ช้ื่วะ จ่ากำ Weber State College

   ปีรัญิญาต่รั ้ทางด้�านบรัหิารัธิร้ักิำจ่ จ่ากำ Chapman College

   ปีรัญิญาโท M.P.A จ่ากำ California State University, Fullerton  

สิดั้สิว่นกำารัถืือห้�นในบรัษัิีท  10,000 ห้�น = 0.02%

ปีรัะวตั่ิกำารัทำางาน  ป้ี 2544 – ปัีจ่จ่บ้นั กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั 

     บรัษัิีท วรัธิน พารัท์ แอนด้ ์เซื้อรัว์ิสิ จ่ำากำดั้

   ป้ี 2545 – ปัีจ่จ่บ้นั กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั

     บรัษัิีท สิมัมาบซิื้ จ่ำากำดั้
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2. นายโทชิยูก ิโคอเิกะ

3. นางเอื�อมูพร ภมูรบุตั้ร

อาย์ ้   48 ป้ี 

ต่ำาแหนง่                   กำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง

คณ้วฒิ้กำารัศกึำษีา          ปีรัญิญาต่รั ้ศลิปีศาสิต่รั ์(เศรัษีฐศาสิต่รัแ์ละวรัรัณกำรัรัม) 

   มหาวิทย์าลยั์ โอย์ามา เกำกำอิ้น ปีรัะเทศญ้�ปี้่ น 

   ปีรัญิญาโททางด้�านกำารัจ่ดั้กำารั มหาวิทย์าลยั์ มหิด้ล ปีรัะเทศไทย์

สิดั้สิว่นกำารัถืือห้�นในบรัษัิีท  ไมม้่ 

ปีรัะวตั่ิกำารัทำางาน  2561 – ปัีจ่จ่บ้นั  กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั 

     บรัษัิีท เอสิบ้เอ จ่ำากำดั้

   2555 – 2561  กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั 

     บรัษัิีท เอน็โซื้ ่อินเต่อรัเ์นชื่ั�นแนล จ่ำากำดั้

   2553 – 2555 กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั

                          บรัษัิีท เอสิโอด้้ เน็ทเวิรัค์ (ปีรัะเทศไทย์) จ่ำากำดั้

อาย์ ้   71 ป้ี  

ต่ ำาแหนง่                        กำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง 

คณ้วฒิ้กำารัศกึำษีา              ปีรัญิญาต่รั ้บรัหิารัธิร้ักิำจ่บณัฑิ์ต่ สิาขากำารับญัช้ื่ วิทย์าลยั์

   เซื้าทอ้์สิทบ์างกำอกำ

   วฒิ้บตั่รัพฒันาผู้้�บรัหิารั มหาวิทย์าลยั์ธิรัรัมศาสิต่รั์

   วฒิ้บตั่รักำารัเงินเพื�อกำารับรัหิารั จ่ฬ้าลงกำรัณม์หาวิทย์าลยั์

   หลกัำสิต้่รัอบรัมจ่ากำสิมาคมวิชื่าช้ื่พบญัช้ื่

   - หลกัำสิต้่รั Chief Financial Officer Certification Program ป้ี 2549

   - หลกัำสิต้่รับรัหิารัความเสิ้�ย์งสิำาหรับัผู้้�บรัหิารัจ่ากำจ่ฬ้าลงกำรัณม์หาวิทย์าลยั์

สิดั้สิว่นกำารัถืือห้�นในบรัษัิีท 58,500 ห้�น = 0.14 %

ปีรัะวตั่ิกำารัทำางาน           ป้ี 2559 - ปัีจ่จ่บ้นั  ผู้้�ชื่ว่ย์กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารัอาวโ้สิ 

      บรัษัิีท อลค้อน จ่ำากำดั้ (มหาชื่น)

   ป้ี 2546 – 2559     ผู้้�ชื่ว่ย์กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั

      บรัษัิีท อลค้อน จ่ำากำดั้ (มหาชื่น) 
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หน้าท้�ความูรับผิดำชอบข้องคณะกรรมูการบริหารความูเส้�ยง มูด้ำงัน้�

วาระการดำำารงตั้ำาแหน่งข้องกรรมูการบริหารความูเส้�ยง

 คณะกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์งปีฎิบตั่หิน�าท้�ต่ามท้�ได้�รับัมอบหมาย์จ่ากำคณะกำรัรัมกำารับรัษัิีท โด้ย์ม้ขอบเขต่อำานาจ่หน�าท้�และความ

รับัผิู้ด้ชื่อบด้งัต่อ่ไปีน้�

 กำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์งม้วารัะอย์้ใ่นต่ำาแหนง่ครัาวละ 3 ป้ี โด้ย์มต่ขิองคณะกำรัรัมกำารั เว�นแต่บ่ค้คลซื้ึ�งคณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทแต่ง่

ต่ั�งให�เป็ีนกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง แทนต่ำาแหนง่ท้�วา่งลงเพรัาะเหต่อื้�นนอกำจ่ากำถืงึครัาวออกำต่ามวารัะ จ่ะอย์้ใ่นต่ำาแหนง่กำรัรัมกำารับรัหิารั

ความเสิ้�ย์งได้�เพ้ย์งเทา่วารัะท้�เหลืออย์้ ่ของกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์งท้�ต่นด้ำารังต่ำาแหนง่แทน

พิจ่ารัณาสิอบทานและนำาเสินอนโย์บาย์และกำรัอบกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์งให�แก่ำคณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทเพื�อพิจ่ารัณาอนม้ตั่ิ

รัาย์งานคณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทเก้ำ�ย์วกำบัความเสิ้�ย์งและและกำารัจ่ดั้กำารัความเสิ้�ย์งท้�สิ ำาคญัอย์า่งสิมำ�าเสิมอ

พิจ่ารัณาสิอบทานและให�ความเหน็ชื่อบความเสิ้�ย์งท้�ย์อมรับัได้�และนำาเสินอคณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทเพื�อรับัทรัาบ

ปีฏิิบตั่ิกำารัอื�นใด้เก้ำ�ย์วกำบักำารับรัหิารัความเสิ้�ย์งท้�คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทมอบหมาย์

กำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารักำารัพฒันาและกำารัปีฏิิบตั่ติ่ามนโย์บาย์และกำรัอบกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์งอย์า่งต่อ่เนื�อง เพื�อให�บรัษัิีทม้รัะบบ

บรัหิารัความเสิ้�ย์งท้�ม้ปีรัะสิทิธิิภาพทั�วทั�งองคก์ำรัและม้กำารัปีฏิิบตั่ิต่ามอย์า่งต่อ่เนื�อง

สิอบทานรัาย์งานกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์งเพื�อต่ิด้ต่ามความเสิ้�ย์งท้�ม้สิารัะสิำาคญั และด้ำาเนินกำารัเพื�อให�มั�นใจ่ว่าองคก์ำรัม้กำารั

จ่ดั้กำารัความเสิ้�ย์งอย์า่งเพ้ย์งพอและเหมาะสิม

ปีรัะสิานงานกำบัคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบเก้ำ�ย์วกำบัความเสิ้�ย์งท้�สิ ำาคญั และม้หน่วย์งานต่รัวจ่สิอบภาย์ในเป็ีนผู้้�สิอบทานเพื�อ

ให�มั�นใจ่วา่บรัษัิีทม้รัะบบกำารัควบคม้ภาย์ในท้�เหมาะสิมต่อ่กำารัจ่ดั้กำารัความเสิ้�ย์ง รัวมทั�งกำารันำารัะบบกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง

มาปีรับัใชื่�อย์า่งเหมาะสิมและม้กำารัปีฏิิบตั่ิต่ามทั�งองคก์ำรั
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สิอบทานงบกำารัเงินรัาย์ไต่รัมาสิและงบกำารัเงินปีรัะจ่ำาป้ี เพื�อให�มั�นใจ่วา่รัาย์งานทางกำารัเงินของบรัษัิีทได้�จ่ดั้ทำาขึ �นอย์า่งถืก้ำต่�องและเชืื่�อ

ถืือได้� ซื้ึ�งคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบม้ความเหน็สิอด้คล�องกำบัผู้้�สิอบบญัช้ื่วา่ งบกำารัเงินด้งักำลา่วม้ความถืก้ำต่�องต่ามท้�ควรัในสิารัะสิำาคญั

ต่ามมาต่รัฐานกำารับญัช้ื่ หลกัำกำารับญัช้ื่ และวิธ้ิปีฏิิบตั่ทิางบญัช้ื่ท้�รับัรัองทั�วไปี 

คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบได้�ปีรัะชื่ม้รัว่มกำบัผู้้�สิอบบญัช้ื่เพื�อปีรักึำษีาหารัอือย์า่งอิสิรัะถืงึกำารัได้�รับัข�อมล้ กำารัต่รัวจ่สิอบข�อมล้ รัวมทั�งความ

เป็ีนอิสิรัะในกำารัปีฏิิบตั่หิน�าท้� และกำารัได้�รับัทรัาบข�อมล้กำารัต่รัวจ่สิอบภาย์ในซื้ึ�งผู้้�สิอบบญัช้ื่ไมไ่ด้�ม้ข�อสิงัเกำต่ท้�เป็ีนสิารัะสิำาคญั และไม่

พบพฤต่กิำารัณอ์นัควรัสิงสิยั์

สิอบทานให�บรัษัิีทม้กำารัปีฏิิบตั่ิต่ามกำฎหมาย์ว่าด้�วย์หลกัำทรัพัย์แ์ละต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ ์ ข�อกำำาหนด้ของต่ลาด้หลกัำทรัพัย์ห์รัือกำฎหมาย์ท้�

เก้ำ�ย์วข�องกำบักำารัด้ำาเนินธิ้รักิำจ่ของบรัษัิีท ม้ความเห็นวา่ ไม่พบข�อบกำพรัอ่งท้�ม้สิารัะสิำาคญัในเรัื�องของกำารัไม่ปีฏิิบตั่ิต่ามกำฎหมาย์และ

ข�อกำำาหนด้ท้�เก้ำ�ย์วข�อง

สิอบทานให�ความเหน็ต่อ่กำารัเข�าทำารัาย์กำารัท้�เก้ำ�ย์วโย์งกำนั หรัอืรัาย์กำารัท้�อาจ่ม้ความขดั้แย์�งทางผู้ลปีรัะโย์ชื่น ์โด้ย์ย์ดึ้หลกัำความสิมเหต่้

สิมผู้ล ความโปีรัง่ใสิ กำารัเปิีด้เผู้ย์ข�อมล้อย์า่งเพ้ย์งพอ และเป็ีนปีรัะโย์ชื่นส์ิง้สิด้้ต่อ่บรัษัิีท ในป้ี 2563 ไมพ่บกำารัทำารัาย์กำารัเก้ำ�ย์วโย์งกำนั

ท้�สิ ำาคญัท้�ต่�องเปิีด้เผู้ย์ข�อมล้ต่ามเกำณฑ์ข์องต่ลาด้หลกัำทรัพัย์แ์หง่ปีรัะเทศไทย์ อ้กำทั�งคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบก็ำไมไ่ด้�รับักำารัรัาย์งานผิู้ด้

ปีกำต่ ิจ่ากำกำารัเปิีด้เผู้ย์ข�อมล้รัาย์กำารัท้�เก้ำ�ย์วข�องกำนัจ่ากำผู้้�สิอบบญัช้ื่ 

สิอบทานให�บรัษัิีทม้รัะบบกำารัควบคม้ภาย์ในท้�เหมาะสิม เพ้ย์งพอ  และม้ปีรัะสิทิธิิภาพโด้ย์วา่จ่�างผู้้�เช้ื่�ย์วชื่าญกำารัต่รัวจ่สิอบภาย์ในมา

ด้ำาเนินกำารัต่รัวจ่สิอบ อ้กำทั�งม้ฝ่่าย์ต่รัวจ่สิอบภาย์ใน ทำาหน�าท้�ต่รัวจ่สิอบภาย์ในต่ามแผู้นงานต่รัวจ่สิอบปีรัะจ่ำาป้ีท้�คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่

สิอบได้�พิจ่ารัณาและอนม้ตั่ิ ซื้ึ�งครัอบคลม้รัะบบงานท้�สิ ำาคญั รัวมทั�งได้�มอบหมาย์ให�ต่ิด้ต่ามผู้ลกำารัแกำ�ไขปีรับัปีร้ังข�อบกำพรัอ่งต่าม

รัาย์งานผู้ลกำารัต่รัวจ่สิอบด้�วย์ เห็นวา่บรัษัิีทม้รัะบบกำารัควบคม้ภาย์ในท้�เพ้ย์งพอ และเหมาะสิมกำบัลกัำษีณะของกิำจ่กำารั และไมพ่บข�อ

บกำพรัอ่ง หรัอืจ่ด้้ออ่นเก้ำ�ย์วกำบัรัะบบกำารัควบคม้ภาย์ในท้�เป็ีนสิารัะสิำาคญั ม้กำารัด้แ้ลรักัำษีาทรัพัย์ส์ิินอย์า่งเหมาะสิม รัวมทั�งม้กำารัเปิีด้

เผู้ย์ข�อมล้อย์า่งครับถื�วน

1.

3.

4.

2.

คำาช้�แจำงข้องคณะกรรมูการตั้รวจำสอบ

 คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบบรัษัิีท อลค้อน จ่ำากำดั้ (มหาชื่น) ปีรัะกำอบด้�วย์กำรัรัมกำารัอิสิรัะจ่ำานวน 3 ทา่น ซื้ึ�งม้คณ้สิมบตั่คิรับถื�วนต่าม

กำฎบตั่รัคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ ซื้ึ�งสิอด้คล�องกำบัข�อกำำาหนด้ของสิำานกัำงานคณะกำรัรัมกำารักำำากำบัหลกัำทรัพัย์ฯ์ ซื้ึ�งม้รัาย์นามด้งัน้ � 

 คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบได้�ปีฏิิบตั่ิหน�าท้�ต่ามขอบเขต่หน�าท้�และความรับัผิู้ด้ชื่อบท้�ได้�รับัมอบหมาย์จ่ากำคณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทซื้ึ�ง

สิอด้คล�องกำบัปีรัะกำาศต่ลาด้หลกัำทรัพัย์แ์หง่ปีรัะเทศไทย์ 

 ในป้ี 2563 คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบม้กำารัปีรัะชื่ม้ทั�งสิิ �น 4 ครัั�ง คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบทก้ำคนเข�ารัว่มปีรัะชื่ม้ทก้ำครัั�ง โด้ย์ได้�ม้กำารั

รัว่มปีรัะชื่ม้กำบัผู้้�บรัหิารัรัะด้บัสิง้ ผู้้�สิอบบญัช้ื่ และหน่วย์งานต่รัวจ่สิอบภาย์ใน โด้ย์ผู้ลกำารัปีฏิิบตั่ิงานของคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบท้�ม้สิารัะ

สิำาคญัสิร้ัปีได้�ด้งัน้ � 

นอกำจ่ากำน้� ได้�สิอบทานรัะบบกำารัต่รัวจ่สิอบภาย์ในโด้ย์พิจ่ารัณาภารักิำจ่ ขอบเขต่กำารัปีฏิิบตั่งิาน หน�าท้�ความรับัผิู้ด้ชื่อบ อตั่รัากำำาลงั และ

ความเป็ีนอิสิรัะของหนว่ย์งานต่รัวจ่สิอบภาย์ใน โด้ย์กำำาหนด้ให�ฝ่่าย์ต่รัวจ่สิอบภาย์ในรัาย์งานผู้ลกำารัต่รัวจ่สิอบต่อ่คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่

สิอบ และรัาย์งานด้�านกำารับรัหิารัต่อ่กำรัรัมกำารัผู้้�จ่ดั้กำารั ม้ความเหน็วา่กำารัต่รัวจ่สิอบภาย์ในของบรัษัิีทเป็ีนไปีอย์า่งอิสิรัะ เพ้ย์งพอและ

ม้ปีรัะสิทิธิิผู้ล

 โด้ย์ม้ นาย์ปิีต่พิงศ ์อาชื่ามงคล เลขานก้ำารับรัษัิีทเป็ีนผู้้�ปีรัะสิานงาน

 1. นางสิาววรันิทรัพ์รั เอื �ออนนัต่ ์ ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ 

 2. นาย์กำฤษีณ ์อินเทวฒัน ์  กำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ 

 3. นาย์โทชิื่ย์กิ้ำ โคอิเกำะ  กำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ 
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พิจ่ารัณาคดั้เลอืกำผู้้�สิอบบญัช้ื่ และคา่ต่อบแทน เสินอต่อ่คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีท เพื�อขออนม้ตั่ติ่อ่ท้�ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�น ซื้ึ�งคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่

สิอบได้�พิจ่ารัณาผู้ลกำารัปีฏิิบตั่ิงานของผู้้�สิอบบญัช้ื่ในป้ีท้�ผู้่านมา รัวมทั�งความร้ั � ความเช้ื่�ย์วชื่าญและความเป็ีนอิสิรัะ และได้�เสินอให�

คณะกำรัรัมกำารับรัษัิีทเพื�อขออนม้ตั่ิท้�ปีรัะชื่ม้ผู้้�ถืือห้�นให�แต่ง่ต่ั�ง บรัษัิีท เคพ้เอม็จ้่ ภมิ้ไชื่ย์ สิอบบญัช้ื่ จ่ำากำดั้ โด้ย์ม้ นางปิีย์ธิิด้า ต่ั�งเด้น่ชื่ยั์

และ/หรัอื นาย์สิเ้มธิ แจ่�งสิามสิ้ และ/หรัอื นาย์บณัฑิ์ต่ ต่ั�งภากำรัณ ์ เป็ีนผู้้�สิอบบญัช้ื่ของบรัษัิีทปีรัะจ่ำาป้ี 2564 โด้ย์ม้คา่ต่อบแทนเป็ีน

จ่ำานวนเงิน 1,190,000 บาท 

5.

 โด้ย์สิร้ัปีภาพรัวมแล�ว คณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบได้�ปีฏิิบตั่ิหน�าท้�ครับถื�วนต่ามท้�รัะบไ้ว�ในกำฎบตั่รัคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบท้�ได้�รับั

อนม้ตั่ิจ่ากำคณะกำรัรัมกำารับรัษัิีท และม้ความเหน็วา่ บรัษัิีทม้กำารัรัาย์งานข�อมล้ทางกำารัเงิน และกำารัด้ำาเนินงานอย์า่งถืก้ำต่�องครับถื�วนม้รัะบบ

กำารัควบคม้ภาย์ใน กำารัต่รัวจ่สิอบภาย์ใน และกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์งท้�เหมาะสิม และม้ปีรัะสิทิธิิผู้ล ม้กำารัปีฏิิบตั่ติ่ามกำฎหมาย์ข�อกำำาหนด้และ

ข�อผู้ก้ำพนัต่า่ง ๆ  ม้กำารัปีฏิิบตั่กิำบัรัาย์กำารัท้�เก้ำ�ย์วโย์งกำนัอย์า่งถืก้ำต่�อง ม้กำารัปีฏิิบตั่งิานท้�สิอด้คล�องกำบัรัะบบกำารักำำากำบัด้แ้ลกิำจ่กำารัท้�ด้้อย์า่งเพ้ย์ง

พอ โปีรัง่ใสิ และเชืื่�อถืือได้� รัวมทั�งม้กำารัพิจ่ารัณาความเป็ีนอิสิรัะของผู้้�สิอบบญัช้ื่เพื�อแต่ง่ต่ั�ง และเสินอคา่ต่อบแทนกำารัสิอบบญัช้ื่

กำรัรัมกำารัอิสิรัะได้�พิจ่ารัณารัาย์กำารัท้�เก้ำ�ย์วโย์งกำนัท้�แสิด้งในรัาย์งานปีรัะจ่ำาป้ีหน�า 12 – 13 อย์า่งรัอบคอบแล�ว ลก้ำค�าของบรัษัิีทในปีรัะเทศญ้�ปี้่ น

ต่�องกำารักำารัด้แ้ลและบรักิำารัอย์า่งด้้เย้์�ย์มจ่ากำบรัษัิีท ความชื่ว่ย์เหลือของบรัษัิีท ทาเคะอจิ้่เพรัสิ อินด้สัิต่รั้ �สิ จ่ำากำดั้ จ่งึเป็ีนกำารัเหมาะสิมท้�สิด้้

ท้�จ่ะเพิ�มย์อด้ขาย์ของบรัษัิีทในปีรัะเทศญ้�ปี้่ น บรัษัิีทมิได้�รับัผู้ลเสิ้ย์จ่ากำกำารัม้คนกำลางแต่อ่ย์า่งใด้ ในทางต่รังกำนัข�ามย์งัทำาให�บรัษัิีทสิามารัถื

รักัำษีารัะด้บัย์อด้ขาย์ของลก้ำค�าในปีรัะเทศญ้�ปี้่ นได้�ด้้ ด้งันั�นกำรัรัมกำารัอิสิรัะพิจ่ารัณาแล�วและลงความเห็นว่ารัาย์กำารัท้�เก้ำ�ย์วโย์งกำนันั�นเป็ีน

ปีรัะโย์ชื่นก์ำบับรัษัิีท อลค้อน จ่ำากำดั้ (มหาชื่น)

 กำรัรัมกำารัอสิิรัะได้�พิจ่ารัณาแล�วเหน็วา่ ผู้ลกำารัด้ำาเนินงานของโรังงานต่า่ง ๆ  ของบรัษัิีทอย์้ใ่นรัะด้บันา่พอใจ่ แต่อ่ย์า่งไรัก็ำต่าม กำรัรัมกำารั

อิสิรัะได้�เสินอแนะวา่ กำารัเพิ�มปีรัะสิทิธิิภาพจ่ะนำามาสิ้ก่ำ ำาไรัท้�เพิ�มขึ �นของบรัษัิีท

วรันิทรัพ์รั เอื �ออนนัต่ ์

   ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารัต่รัวจ่สิอบ

ความูเหน็ข้องกรรมูการอสิระ

นาย์สิมชื่าย์ องัสินนัท์

นาย์โทชิื่ย์กิ้ำ โคอิเกำะ

นาย์กำฤษีณ ์ อินเทวฒัน์

นางสิาววรันิทรัพ์รั เอื �ออนนัต่์

นาย์วิบล้ย์ ์เอื �ออนนัต่์
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นาย์วิบล้ย์ ์เอื �ออนนัต่ ์

   ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง

รายงานคณะกรรมูการบริหารความูเส้�ยง 

 คณะกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง ปีรัะกำอบด้�วย์กำรัรัมกำารัอิสิรัะจ่ำานวน 2 ทา่น และกำรัรัมกำารับรัหิารัจ่ำานวน 1 ทา่น ซื้ึ�งม้คณ้สิมบตั่ิ

ครับถื�วนต่ามกำฎบัต่รัคณะกำรัรัมกำารับรัิหารัความเสิ้�ย์ง ซื้ึ�งสิอด้คล�องกำับข�อกำำาหนด้ของสิำานักำงานคณะกำรัรัมกำารักำำากำับหลักำทรัพัย์ฯ์ 

ซื้ึ�งม้รัาย์นามด้งัน้ � 

 คณะกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง ได้�ปีฏิิบตั่ิหน�าท้�ต่ามขอบเขต่หน�าท้�และความรับัผิู้ด้ชื่อบท้�ได้�รับัมอบหมาย์จ่ากำคณะกำรัรัมกำารั

บรัษัิีทซื้ึ�งสิอด้คล�องกำบัปีรัะกำาศต่ลาด้หลกัำทรัพัย์แ์หง่ปีรัะเทศไทย์ 

 สิ ำาหรับัป้ี 2563 ภาพรัวมอต้่สิาหกำรัรัมย์งัคงม้ความผู้นัผู้วนต่อ่เนื�อง จ่ากำสิภาวะทางเศรัษีฐกิำจ่ สิงครัามกำารัค�า และกำารัแพรัร่ัะบาด้

ของโรัคไวรัสัิโคโรันา่ (COVID-19) นอกำจ่ากำน้� คณะกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์งย์งัได้�ต่ิด้ต่ามและให�ข�อคิด้เหน็ในกำารับรัหารัความเสิ้�ย์งของ

องคก์ำรัอย์า่งต่อ่เนื�องและครัอบคลม้ทก้ำปีรัะเด้น็ความเสิ้�ย์งท้�สิ ำาคญัทั�งในรัะย์ะสิั�นและรัะย์ะย์าว รัวมทั�งให�ความสิำาคญักำบัปัีจ่จ่ยั์ความเสิ้�ย์งใหม่

ท้�อาจ่กำรัะทบกำบักำารัด้ำาเนินธิร้ักิำจ่ของบรัษัิีทในอนาคต่ ทั�งน้ � เพื�อให�มั�นใจ่วา่ บรัษัิีทได้�ม้กำารับรัหิารัความเสิ้�ย์งรัะด้บัองคก์ำรัอย์า่งม้ปีรัะสิทิธิิภาพ

 เหมาะสิมและควบคม้ให�อย์้ใ่นรัะด้บัท้�ย์อมรับัได้� ซื้ึ�งจ่ะทำาให�บรัษัิีทสิามารัถืบรัรัลเ้ปี�าหมาย์และสิรั�างคณ้คา่ให�กำบักิำจ่กำารัอย์า่งย์ั�งยื์นในรัะย์ะ

ย์าว ถืือได้� 

 คณะกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์งได้�แต่ง่ต่ั�งคณะทำางานบรัหิารัความเสิ้�ย์ง ซื้ึ�งได้�ม้กำารัปีรัะเมินความเสิ้�ย์งในป้ี 2563 จ่ากำทก้ำแผู้นกำ

ท้�เก้ำ�ย์วข�องเพื�อให�สิอด้คล�องกำบัหลกัำเกำณฑ์ข์อง ISO 9001:2015 ซื้ึ�งม้หลกัำเกำณฑ์ท้์�เข�มงวด้ และได้�ผู้า่นกำารัพิจ่ารัณาจ่ากำคณะทำางานบรัหิารั

ความเสิ้�ย์งแล�ว โด้ย์ม้กำารัปีรับัเปีล้�ย์นแผู้นกำและความเสิ้�ย์ง สิร้ัปีได้�วา่ม้ความเสิ้�ย์งรัะด้บัสิง้จ่ำานวน 19 รัาย์กำารั และความเสิ้�ย์งรัะด้บักำลาง

จ่ำานวน 82 โด้ย์จ่ะม้กำารัปีรัะชื่ม้ปีรัะเมินความเสิ้�ย์งอย์า่งน�อย์ป้ีละ 1 ครัั�งทก้ำป้ี แต่ใ่นป้ี 2563 ได้�ม้กำารัปีรัะชื่ม้ 2 ครัั�งเนื�องจ่ากำม้ไวรัสัิโควิท-19 

แพรัร่ัะบาด้ไปีทั�วโลกำและม้ผู้ลกำรัะทบต่อ่กำารัทำางานและกำารัทำาธิร้ักิำจ่ของบรัษัิีท 

 บรัษัิีทได้�จ่ดั้ทำากิำจ่กำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์งด้�านกำารัด้ำาเนินงาน (Operational Risk) โด้ย์หนว่ย์งานต่า่ง ๆ เป็ีนผู้้�บง่ช้ื่ �ความเสิ้�ย์ง

 ปีรัะเมินความเสิ้�ย์งทั�งจ่ากำปัีจ่จ่ยั์ภาย์ในและปัีจ่จ่ยั์ภาย์นอกำ จ่ดั้กำารัความเสิ้�ย์ง และต่ิด้ต่ามความคืบหน�าของแต่ล่ะหนว่ย์งาน เพื�อให�มั�นใจ่

วา่สิามารัถืปีฏิิบตั่ิงานได้�ต่ามเปี�าหมาย์ท้�กำำาหนด้ไว� และหากำเกิำด้เหต่ก้ำารัณท้์�อาจ่ม้ผู้ลต่อ่กำารับรัรัลว้ตั่ถืป้ีรัะสิงคข์ององคก์ำรั สิามารัถืจ่ดั้กำารั

ความเสิ้�ย์งให�อย์้ใ่นรัะด้บัท้�ย์อมรับัได้�อย์า่งทนักำาล ซื้ึ�งคณะกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์งม้ความเห็นวา่บรัษัิีทม้รัะบบกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์งท้�

เหมาะสิม เพ้ย์งพอ และม้ปีรัะสิทิธิิผู้ล

 โด้ย์ม้ นาย์ปิีต่พิงศ ์อาชื่ามงคล เลขานก้ำารับรัษัิีทเป็ีนผู้้�ปีรัะสิานงาน

 1. นาย์วิบล้ย์ ์เอื �ออนนัต่ ์  ปีรัะธิานคณะกำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง 

 2. นาย์โทชิื่ย์กิ้ำ โคอิเกำะ  กำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง

 3. นางเอื �อมพรั ภมรับต้่รั  กำรัรัมกำารับรัหิารัความเสิ้�ย์ง 
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บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน) 

งบกำารัเงินสิำาหรับัป้ีสิิ �นสิด้้วนัท้� 31 ธินัวาคม 2563

และ

รัาย์งานของผู้้�สิอบบญัช้ื่รับัอนญ้าต่
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รายงานข้องผู้สอบบญั่ชรั้บอนุญ่าตั้

เสนอ ผู้ถือืหุน้บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน)

ความเหน็

เกณฑ์ใ์นการแสด้งความเหน็

เรื�องสำาคญ้ในการตุรวจ้สอบ

ข�าพเจ่�าได้�ปีฏิิบตั่งิานต่รัวจ่สิอบต่ามมาต่รัฐานกำารัสิอบบญัช้ื่ ความรับัผิู้ด้ชื่อบของข�าพเจ่�าได้�กำลา่วไว�ในวรัรัคความรบ้ผู้ดิ้ชุอบข้องผู้้ส้อบบญ้ชุ้

ตุอ่การตุรวจ้สอบงบการเงนิในรัาย์งานของข�าพเจ่�า ข�าพเจ่�าม้ความเป็ีนอิสิรัะจ่ากำบรัษัิีทต่ามข�อกำำาหนด้จ่รัรัย์าบรัรัณของผู้้�ปีรัะกำอบวิชื่าช้ื่พ

บญัช้ื่ท้�กำ ำาหนด้โด้ย์สิภาวิชื่าช้ื่พบญัช้ื่ท้�ในสิว่นท้�เก้ำ�ย์วข�องกำบักำารัต่รัวจ่สิอบงบกำารัเงิน และข�าพเจ่�าได้�ปีฏิิบตั่ิต่ามความรับัผิู้ด้ชื่อบด้�านจ่รัรัย์า

บรัรัณอื�น ๆ ซื้ึ�งเป็ีนไปีต่ามข�อกำำาหนด้เหลา่น้ � ข�าพเจ่�าเชืื่�อวา่หลกัำฐานกำารัสิอบบญัช้ื่ท้�ข�าพเจ่�าได้�รับัเพ้ย์งพอและเหมาะสิมเพื�อใชื่�เป็ีนเกำณฑ์์

ในกำารัแสิด้งความเหน็ของข�าพเจ่�า

เรัื�องสิำาคญัในกำารัต่รัวจ่สิอบคือเรัื�องต่า่ง ๆ ท้�ม้นยั์สิำาคญัท้�สิด้้ต่ามด้ล้ย์พินิจ่เย้์�ย์งผู้้�ปีรัะกำอบวิชื่าช้ื่พของข�าพเจ่�าในกำารัต่รัวจ่สิอบงบกำารัเงิน

สิำาหรับังวด้ปัีจ่จ่บ้นั ข�าพเจ่�าได้�นำาเรัื�องเหลา่น้ �มาพิจ่ารัณาในบรับิทของกำารัต่รัวจ่สิอบงบกำารัเงนิโด้ย์รัวมและในกำารัแสิด้งความเหน็ของข�าพเจ่�า 

ทั�งน้ �ข�าพเจ่�าไมไ่ด้�แสิด้งความเหน็แย์กำต่า่งหากำสิำาหรับัเรัื�องเหลา่น้ �

ข�าพเจ่�าเหน็วา่ งบกำารัเงินข�างต่�นน้ �แสิด้งฐานะกำารัเงินของบรัษัิีท ณ วนัท้� 31 ธินัวาคม 2563 ผู้ลกำารัด้ำาเนินงาน และ     กำรัะแสิเงินสิด้สิำาหรับั

ป้ีสิิ �นสิด้้วนัเด้้ย์วกำนัโด้ย์ถืก้ำต่�องต่ามท้�ควรัในสิารัะสิำาคญัต่ามมาต่รัฐานกำารัรัาย์งานทางกำารัเงิน

ข�าพเจ่�าได้�ต่รัวจ่สิอบงบกำารัเงินของบรัษัิีท อลค้อน จ่ำากำดั้ (มหาชื่น) (บรัษัิีท) ซื้ึ�งปีรัะกำอบด้�วย์งบแสิด้งฐานะกำารัเงิน ณ วนัท้� 31 ธินัวาคม 

2563 งบกำำาไรัขาด้ทน้เบด็้เสิรัจ็่ งบแสิด้งกำารัเปีล้�ย์นแปีลงสิว่นของผู้้�ถืือห้�น และงบกำรัะแสิเงินสิด้ สิำาหรับัป้ีสิิ �นสิด้้วนัเด้้ย์วกำนั รัวมถืงึหมาย์เหต่้

ซื้ึ�งปีรัะกำอบด้�วย์สิร้ัปีนโย์บาย์กำารับญัช้ื่ท้�สิ ำาคญัและเรัื�องอื�น ๆ

กำารัวดั้มล้คา่ของโครังกำารัผู้ลปีรัะโย์ชื่นพ์นกัำงานท้�กำำาหนด้ไว�ต่�องใชื่�

ด้ล้ย์พินิจ่อย์่างม้นยั์สิำาคญัของบรัิษัีท เนื�องจ่ากำบรัิษัีทม้พนกัำงาน

จ่ำานวนมากำท้�ม้ความเป็ีนไปีได้�สิง้ท้�จ่ะเข�าเงื�อนไขต่ามโครังกำารัผู้ล

ปีรัะโย์ชื่นพ์นกัำงานท้�กำำาหนด้ไว� และบรัิษัีทม้อตั่รัากำารัหมน้เว้ย์น

ของพนกัำงานท้�ต่ ำ�า ซื้ึ�งสิมมต่ิฐานในกำารัปีรัะมาณด้งักำล่าวต่�องใชื่�

ด้ล้ย์พินิจ่ และม้ความไมแ่นน่อนท้�เกิำด้ขึ �นจ่ากำกำารัปีรัะมาณกำารัแนว

โน�มในรัะย์ะย์าวและสิภาวกำารัณต์่ลาด้เพื�อใชื่�ในกำารักำำาหนด้มล้คา่

ของภารัะผู้ก้ำพนัผู้ลปีรัะโย์ชื่นพ์นกัำงาน ข�าพเจ่�าจ่ึงเห็นว่าเรัื�องด้งั

กำลา่วเป็ีนเรัื�องสิำาคญัในกำารัต่รัวจ่สิอบ

วิธ้ิกำารัต่รัวจ่สิอบของข�าพเจ่�ารัวมถืึงกำารัสิ้ม่ทด้สิอบข�อมล้ท้�บรัษัิีท

ให�กำบันกัำคณิต่ศาสิต่รัป์ีรัะกำนัภยั์เพื�อใชื่�ในกำารัคำานวณภารัะผู้ก้ำพนั

ผู้ลปีรัะโย์ชื่นพ์นักำงาน ข�าพเจ่�าได้�ปีรัะเมินความสิามารัถื และ

ความเป็ีนอิสิรัะของนกัำคณิต่ศาสิต่รัป์ีรัะกำนัภยั์ท้�บรัษัิีทใชื่� ทด้สิอบ

สิมมต่ิฐานหลกัำกำบัผู้ลท้�เกิำด้ขึ �นจ่รังิในป้ีก่ำอน นอกำจ่ากำน้�ข�าพเจ่�าใชื่�

ผู้้�เช้ื่�ย์วชื่าญด้�านคณิต่ศาสิต่รัป์ีรัะกำนัภยั์ของเคพ้เอม็จ้่ ชื่ว่ย์ข�าพเจ่�า

ในกำารัปีรัะเมินความเหมาะสิมของสิมมติ่ฐานและทด้สิอบกำารั

คำานวณมล้คา่ของโครังกำารัผู้ลปีรัะโย์ชื่นพ์นกัำงานท้�กำำาหนด้ไว� โด้ย์

กำารัพิจ่ารัณารัาย์งานของนกัำคณิต่ศาสิต่รัป์ีรัะกำนัภยั์ และเปีรั้ย์บ

เท้ย์บสิมมต่ิฐานหลกัำกำบัข�อมล้ท้�ได้�จ่ากำภาย์นอกำ วิเครัาะหค์วาม

อ่อนไหวของสิมมต่ิฐานหลกัำโด้ย์กำารัปีรัะเมินผู้ลกำรัะทบของกำารั

เปีล้�ย์นแปีลงท้�อาจ่เป็ีนไปีได้�อย์า่งสิมเหต่ส้ิมผู้ล

กำารัวดั้มล้คา่ของโครังกำารัผู้ลปีรัะโย์ชื่นพ์นกัำงานท้�กำำาหนด้ไว�

อ�างถืงึหมาย์เหต่ป้ีรัะกำอบงบกำารัเงินข�อ 3 (ฎ) และข�อ 12

เรื�องสำาคัญ่ในการตั้รวจำสอบ ไดำต้ั้รวจำสอบเรื�องดำงักล่้าวอย่างไร

นอกำจ่ากำน้� ข�าพเจ่�าได้�ปีรัะเมินความเพ้ย์งพอและเหมาะสิมในกำารั

เปิีด้เผู้ย์ข�อมล้ต่ามมาต่รัฐานกำารัรัาย์งานทางกำารัเงิน 
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ผู้้�บรัหิารัเป็ีนผู้้�รับัผิู้ด้ชื่อบต่อ่ข�อมล้อื�น ข�อมล้อื�นปีรัะกำอบด้�วย์ข�อมล้ซื้ึ�งรัวมอย์้ใ่นรัาย์งานปีรัะจ่ำาป้ี แต่ไ่มร่ัวมถืงึงบกำารัเงินและรัาย์งานของผู้้�

สิอบบญัช้ื่ท้�อย์้ใ่นรัาย์งานนั�น ซื้ึ�งคาด้วา่รัาย์งานปีรัะจ่ำาป้ีจ่ะถืก้ำจ่ดั้เต่รัย้์มให�ข�าพเจ่�าภาย์หลงัวนัท้�ในรัาย์งานของผู้้�สิอบบญัช้ื่น้ �

ความรบ้ผู้ดิ้ชุอบข้องผู้้บ้รหิารและผู้้ม้ห้นา้ทั้้�ในการกำากบ้ด้้แลตุอ่งบการเงนิ

ข้อ้ม้ลอื�น

ความเหน็ของข�าพเจ่�าต่อ่งบกำารัเงินไมค่รัอบคลม้ถืงึข�อมล้อื�นและข�าพเจ่�าไมไ่ด้�ให�ความเชืื่�อมั�นต่อ่ข�อมล้อื�น 

ผู้้�ม้หน�าท้�ในกำารักำำากำบัด้แ้ลม้หน�าท้�ในกำารัสิอด้สิอ่งด้แ้ลกำรัะบวนกำารัในกำารัจ่ดั้ทำารัาย์งานทางกำารัเงินของบรัษัิีท

ความรับัผิู้ด้ชื่อบของข�าพเจ่�าท้�เก้ำ�ย์วเนื�องกำบักำารัต่รัวจ่สิอบงบกำารัเงิน คือ กำารัอา่นข�อมล้อื�นต่ามท้�รัะบข้�างต่�นเมื�อจ่ดั้ทำาแล�ว และพิจ่ารัณา

วา่ข�อมล้อื�นม้ความขดั้แย์�งท้�ม้สิารัะสิำาคญักำบังบกำารัเงินหรัอืกำบัความร้ั �ท้�ได้�รับัจ่ากำกำารัต่รัวจ่สิอบของข�าพเจ่�า หรัอืปีรัากำฏิวา่ข�อมล้อื�นม้กำารั

แสิด้งข�อมล้ท้�ขดั้ต่อ่ข�อเทจ็่จ่รังิอนัเป็ีนสิารัะสิำาคญัหรัอืไม ่

เมื�อข�าพเจ่�าได้�อา่นรัาย์งานปีรัะจ่ำาป้ี หากำข�าพเจ่�าสิร้ัปีได้�วา่ม้กำารัแสิด้งข�อมล้ท้�ขดั้ต่อ่ข�อเทจ็่จ่รังิอนัเป็ีนสิารัะสิำาคญั ข�าพเจ่�าต่�องสิื�อสิารัเรัื�อง

ด้งักำลา่วกำบัผู้้�ม้หน�าท้�ในกำารักำำากำบัด้แ้ลและขอให�ทำากำารัแกำ�ไข

ผู้้�บรัหิารัม้หน�าท้�รับัผิู้ด้ชื่อบในกำารัจ่ดั้ทำาและนำาเสินองบกำารัเงินเหลา่น้ �โด้ย์ถืก้ำต่�องต่ามท้�ควรัต่ามมาต่รัฐานกำารัรัาย์งานทางกำารัเงิน และรับั

ผิู้ด้ชื่อบเก้ำ�ย์วกำบักำารัควบคม้ภาย์ในท้�ผู้้�บรัหิารัพิจ่ารัณาวา่จ่ำาเป็ีนเพื�อให�สิามารัถืจ่ดั้ทำางบกำารัเงินท้�ปีรัาศจ่ากำกำารัแสิด้งข�อมล้ท้�ขดั้ต่อ่ข�อเท็จ่

จ่รังิอนัเป็ีนสิารัะสิำาคญัไมว่า่จ่ะเกิำด้จ่ากำกำารัทจ้่รัติ่หรัอืข�อผิู้ด้พลาด้ 

ในกำารัจ่ดั้ทำางบกำารัเงิน  ผู้้�บรัหิารัรับัผิู้ด้ชื่อบในกำารัปีรัะเมินความสิามารัถืของบรัษัิีทในกำารัด้ำาเนินงานต่อ่เนื�อง เปิีด้เผู้ย์เรัื�องท้�เก้ำ�ย์วกำบักำารั

ด้ำาเนินงานต่อ่เนื�อง (ต่ามความเหมาะสิม) และกำารัใชื่�เกำณฑ์ก์ำารับญัช้ื่สิำาหรับักำารัด้ำาเนินงานต่อ่เนื�องเว�นแต่ผู่้้�บรัหิารัม้ความต่ั�งใจ่ท้�จ่ะเลิกำ

บรัษัิีท หรัอืหย์ด้้ด้ำาเนินงานหรัอืไมส่ิามารัถืด้ำาเนินงานต่อ่เนื�องต่อ่ไปีได้�

ความรบ้ผู้ดิ้ชุอบข้องผู้้ส้อบบญ้ชุตุ้อ่การตุรวจ้สอบงบการเงนิ

ในกำารัต่รัวจ่สิอบของข�าพเจ่�าต่ามมาต่รัฐานกำารัสิอบบญัช้ื่ ข�าพเจ่�าได้�ใชื่�ด้ล้ย์พินิจ่และกำารัสิงัเกำต่และสิงสิยั์เย้์�ย์งผู้้�ปีรัะกำอบวิชื่าช้ื่พต่ลอด้กำารั

ต่รัวจ่สิอบ กำารัปีฏิิบตั่งิานของข�าพเจ่�ารัวมถืงึ

กำารัต่รัวจ่สิอบของข�าพเจ่�าม้วตั่ถืป้ีรัะสิงคเ์พื�อให�ได้�ความเชืื่�อมั�นอย์า่งสิมเหต่ส้ิมผู้ลวา่งบกำารัเงินโด้ย์รัวมปีรัาศจ่ากำกำารัแสิด้งข�อมล้ท้�ขดั้ต่อ่ข�อ

เทจ็่จ่รังิอนัเป็ีนสิารัะสิำาคญัหรัอืไม ่ไมว่า่จ่ะเกิำด้จ่ากำกำารัทจ้่รัติ่หรัอืข�อผิู้ด้พลาด้ และเสินอรัาย์งานของผู้้�สิอบบญัช้ื่ซื้ึ�งรัวมความเห็นของข�าพเจ่�า

อย์้ด่้ �วย์ ความเชืื่�อมั�นอย์า่งสิมเหต่ส้ิมผู้ลคือความเชืื่�อมั�นในรัะด้บัสิง้แต่ไ่มไ่ด้�เป็ีนกำารัรับัปีรัะกำนัวา่กำารัปีฏิิบตั่งิานต่รัวจ่สิอบต่ามมาต่รัฐานกำารั

สิอบบญัช้ื่จ่ะสิามารัถืต่รัวจ่พบข�อมล้ท้�ขดั้ต่อ่ข�อเทจ็่จ่รังิอนัเป็ีนสิารัะสิำาคญัท้�ม้อย์้ไ่ด้�เสิมอไปี ข�อมล้ท้�ขดั้ต่อ่ข�อเทจ็่จ่รังิอาจ่เกิำด้จ่ากำกำารัทจ้่รัติ่

หรัอืข�อผิู้ด้พลาด้และถืือวา่ม้สิารัะสิำาคญัเมื�อคาด้กำารัณไ์ด้�อย์า่งสิมเหต่ส้ิมผู้ลวา่รัาย์กำารัท้�ขดั้ต่อ่ข�อเทจ็่จ่รังิแต่ล่ะรัาย์กำารัหรัอืทก้ำรัาย์กำารัรัวม

กำนัจ่ะม้ผู้ลต่อ่กำารัต่ดั้สินิใจ่ทางเศรัษีฐกิำจ่ของผู้้�ใชื่�งบกำารัเงินจ่ากำกำารัใชื่�งบกำารัเงินเหลา่น้ �

•

•

•

รัะบแ้ละปีรัะเมินความเสิ้�ย์งจ่ากำกำารัแสิด้งข�อมล้ท้�ขดั้ต่อ่ข�อเท็จ่จ่รังิอนัเป็ีนสิารัะสิำาคญัในงบกำารัเงินไมว่า่จ่ะเกิำด้จ่ากำกำารัทจ้่รัติ่หรัอืข�อผิู้ด้

พลาด้ ออกำแบบและปีฏิิบตั่งิานต่ามวิธ้ิกำารัต่รัวจ่สิอบเพื�อต่อบสินองต่อ่ความเสิ้�ย์งเหลา่นั�น และได้�หลกัำฐานกำารัสิอบบญัช้ื่ท้�เพ้ย์งพอและ

เหมาะสิมเพื�อเป็ีนเกำณฑ์ใ์นกำารัแสิด้งความเหน็ของข�าพเจ่�า ความเสิ้�ย์งท้�ไมพ่บข�อมล้ท้�ขดั้ต่อ่ข�อเทจ็่จ่รังิอนัเป็ีนสิารัะสิำาคญัซื้ึ�งเป็ีนผู้ลมา

จ่ากำกำารัทจ้่รัติ่จ่ะสิง้กำวา่ความเสิ้�ย์งท้�เกิำด้จ่ากำข�อผิู้ด้พลาด้เนื�องจ่ากำกำารัทจ้่รัติ่อาจ่เก้ำ�ย์วกำบักำารัสิมร้ั �รัว่มคดิ้ กำารัปีลอมแปีลงเอกำสิารัหลกัำ

ฐาน กำารัต่ั�งใจ่ละเว�นกำารัแสิด้งข�อมล้ กำารัแสิด้งข�อมล้ท้�ไมต่่รังต่ามข�อเทจ็่จ่รังิหรัอืกำารัแทรักำแซื้งกำารัควบคม้ภาย์ใน

ทำาความเข�าใจ่ในรัะบบกำารัควบคม้ภาย์ในท้�เก้ำ�ย์วข�องกำบักำารัต่รัวจ่สิอบ เพื�อออกำแบบวิธ้ิกำารัต่รัวจ่สิอบท้�เหมาะสิมกำบัสิถืานกำารัณ ์แต่่

ไมใ่ชื่เ่พื�อวตั่ถืป้ีรัะสิงคใ์นกำารัแสิด้งความเหน็ต่อ่ความม้ปีรัะสิทิธิิผู้ลของกำารัควบคม้ภาย์ในของบรัษัิีท

ปีรัะเมินความเหมาะสิมของนโย์บาย์กำารับญัช้ื่ท้�ผู้้�บรัหิารัใชื่�และความสิมเหต่ส้ิมผู้ลของปีรัะมาณกำารัทางบญัช้ื่และกำารัเปิีด้เผู้ย์ข�อมล้

ท้�เก้ำ�ย์วข�องซื้ึ�งจ่ดั้ทำาขึ �นโด้ย์ผู้้�บรัหิารั 

061

บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน)



•

•

สิร้ัปีเก้ำ�ย์วกำบัความเหมาะสิมของกำารัใชื่�เกำณฑ์ก์ำารับญัช้ื่สิำาหรับักำารัด้ำาเนินงานต่อ่เนื�องของผู้้�บรัหิารัและจ่ากำหลกัำฐานกำารัสิอบบญัช้ื่ท้�

ได้�รับั สิร้ัปีวา่ม้ความไมแ่นน่อนท้�ม้สิารัะสิำาคญัท้�เก้ำ�ย์วกำบัเหต่ก้ำารัณห์รัอืสิถืานกำารัณท้์�อาจ่เป็ีนเหต่ใ้ห�เกิำด้ข�อสิงสิยั์อย์า่งม้นยั์สิำาคญัต่อ่

ความสิามารัถืของบรัษัิีทในกำารัด้ำาเนินงานต่อ่เนื�องหรัอืไม ่ถื�าข�าพเจ่�าได้�ข�อสิร้ัปีวา่ม้ความไมแ่นน่อนท้�ม้สิารัะสิำาคญั ข�าพเจ่�าต่�องกำลา่ว

ไว�ในรัาย์งานของผู้้�สิอบบญัช้ื่ของข�าพเจ่�าถืงึกำารัเปิีด้เผู้ย์ท้�เก้ำ�ย์วข�องในงบกำารัเงิน หรัอืถื�ากำารัเปิีด้เผู้ย์ด้งักำลา่วไมเ่พ้ย์งพอ ความเหน็ของ

ข�าพเจ่�าจ่ะเปีล้�ย์นแปีลงไปี ข�อสิร้ัปีของข�าพเจ่�าขึ �นอย์้ก่ำบัหลกัำฐานกำารัสิอบบญัช้ื่ท้�ได้�รับัจ่นถืงึวนัท้�ในรัาย์งานของผู้้�สิอบบญัช้ื่ของข�าพเจ่�า 

อย์า่งไรัก็ำต่าม เหต่ก้ำารัณห์รัอืสิถืานกำารัณใ์นอนาคต่อาจ่เป็ีนเหต่ใ้ห�บรัษัิีทต่�องหย์ด้้กำารัด้ำาเนินงานต่อ่เนื�อง 

ปีรัะเมินกำารันำาเสินอโครังสิรั�างและเนื �อหาของงบกำารัเงินโด้ย์รัวม รัวมถืึงกำารัเปิีด้เผู้ย์ว่างบกำารัเงินแสิด้งรัาย์กำารัและเหต่ก้ำารัณใ์นร้ัปี

แบบท้�ท ำาให�ม้กำารันำาเสินอข�อมล้โด้ย์ถืก้ำต่�องต่ามท้�ควรั  

ข�าพเจ่�าได้�สิื�อสิารักำบัผู้้�ม้หน�าท้�ในกำารักำำากำบัด้แ้ลเก้ำ�ย์วกำบัขอบเขต่และชื่ว่งเวลาของกำารัต่รัวจ่สิอบต่ามท้�ได้�วางแผู้นไว� ปีรัะเด้น็ท้�ม้นยั์สิำาคญัท้�

พบจ่ากำกำารัต่รัวจ่สิอบรัวมถืงึข�อบกำพรัอ่งท้�ม้นยั์สิำาคญัในรัะบบกำารัควบคม้ภาย์ในหากำข�าพเจ่�าได้�พบในรัะหวา่งกำารัต่รัวจ่สิอบของข�าพเจ่�า

ข�าพเจ่�าได้�ให�ค ำารับัรัองแก่ำผู้้�ม้หน�าท้�ในกำารักำำากำบัด้แ้ลวา่ข�าพเจ่�าได้�ปีฏิิบตั่ิต่ามข�อกำำาหนด้จ่รัรัย์าบรัรัณท้�เก้ำ�ย์วข�องกำบัความเป็ีนอิสิรัะและได้�

สิื�อสิารักำบัผู้้�ม้หน�าท้�ในกำารักำำากำบัด้แ้ลเก้ำ�ย์วกำบัความสิมัพนัธิท์ั�งหมด้ต่ลอด้จ่นเรัื�องอื�นซื้ึ�งข�าพเจ่�าเชืื่�อวา่ม้เหต่ผู้้ลท้�บค้คลภาย์นอกำอาจ่พิจ่ารัณา

วา่กำรัะทบต่อ่ความเป็ีนอิสิรัะของข�าพเจ่�าและมาต่รักำารัท้�ข�าพเจ่�าใชื่�เพื�อปี�องกำนัไมใ่ห�ข�าพเจ่�าขาด้ความเป็ีนอิสิรัะ

จ่ากำเรัื�องท้�สิื�อสิารักำบัผู้้�ม้หน�าท้�ในกำารักำำากำบัด้แ้ล ข�าพเจ่�าได้�พิจ่ารัณาเรัื�องต่า่ง ๆ  ท้�ม้นยั์สิ ำาคญัท้�สิด้้ในกำารัต่รัวจ่สิอบงบกำารัเงินในงวด้ปัีจ่จ่บ้นั

และกำำาหนด้เป็ีนเรัื�องสิำาคญัในกำารัต่รัวจ่สิอบ  ข�าพเจ่�าได้�อธิิบาย์เรัื�องเหลา่น้ �ในรัาย์งานของผู้้�สิอบบญัช้ื่เว�นแต่ก่ำฎหมาย์หรัอืข�อบงัคบัไมใ่ห�

เปิีด้เผู้ย์ต่อ่สิาธิารัณะเก้ำ�ย์วกำบัเรัื�องด้งักำลา่ว หรัอืในสิถืานกำารัณท้์�ย์ากำท้�จ่ะเกิำด้ขึ �น ข�าพเจ่�าพิจ่ารัณาวา่ไมค่วรัสิื�อสิารัเรัื�องด้งักำลา่วในรัาย์งาน

ของข�าพเจ่�าเพรัาะกำารักำรัะทำาด้งักำลา่วสิามารัถืคาด้กำารัณไ์ด้�อย์า่งสิมเหต่ผู้้ลวา่จ่ะม้ผู้ลกำรัะทบในทางลบมากำกำวา่ผู้ลปีรัะโย์ชื่นต์่อ่สิว่นได้�เสิ้ย์

สิาธิารัณะจ่ากำกำารัสิื�อสิารัด้งักำลา่ว 

(ปิีย์ธิิด้า ต่ั�งเด้น่ชื่ยั์)

ผู้้�สิอบบญัช้ื่รับัอนญ้าต่

เลขทะเบ้ย์น 11766

บรัษัิีท เคพ้เอม็จ้่ ภมิ้ไชื่ย์ สิอบบญัช้ื่ จ่ำากำดั้

กำร้ังเทพมหานครั

25 กำม้ภาพนัธิ ์2564
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สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,125,835,834   883,872,643      
ลูกหน้ีการคา้ 4, 23 759,703,104      891,933,742      
สินคา้คงเหลือ 6 1,014,868,820   1,352,105,316   
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 10,598,143        29,914,391        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 19,898,483        18,427,271        
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,930,904,384   3,176,253,363   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 23 701,075,766      -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 3,130,819,175   3,382,399,723   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8 7,474,498          8,772,261          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9 28,482,450        42,886,411        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 302,716             311,676             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,868,154,605   3,434,370,071   

รวมสินทรัพย์ 6,799,058,989   6,610,623,434   

31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดำงฐานะการเงนิ
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชี 23 598                    112,745             
เจา้หน้ีการคา้ 4, 10, 23 107,814,719      227,962,781      
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 14 15,012,718        7,123,960          
เจา้หน้ีอ่ืนจากบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4, 23 10,432,609        8,931,412          
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการอ่ืน 11, 23 116,363,085      117,118,186      
รายไดร้อตดับญัชี - 459,694             
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 66,228,442        56,559,299        
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 12 23,313,389        20,095,344        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,709,043        13,124,923        
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 353,874,603      451,488,344      

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 12 482,951,553      554,076,850      
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 482,951,553      554,076,850      
รวมหนีสิ้น 836,826,156      1,005,565,194   

(บาท)

31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดำงฐานะการเงนิ

064
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
    ทุนจดทะเบียน

(หุ้นสามัญจ านวน 43,200,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น) 432,000,000      432,000,000      
    ทุนท่ีออกและช าระแลว้

(หุ้นสามัญจ านวน 43,199,986 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น) 431,999,860      431,999,860      
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 13 254,000,000      254,000,000      

ก าไรสะสม
    จดัสรรแลว้
        ทุนส ารองตามกฎหมาย 13 43,200,000        43,200,000        
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,233,032,973   4,875,858,380   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,962,232,833   5,605,058,240   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,799,058,989   6,610,623,434   

(บาท)

31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดำงฐานะการเงนิ

065

บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน)



หมายเหตุ 2563 2562

รายได้ 
รายไดจ้ากการขาย 4, 14 4,928,044,962   5,496,619,244   
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 30,497,866        -
รายไดอ่ื้น 15 113,835,126      147,746,116      
รวมรายได้ 5,072,377,954   5,644,365,360   

ค่าใช้จ่าย 
ตน้ทุนขาย 4, 6 3,959,603,634   4,658,586,369   
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 4, 16 141,724,672      146,473,427      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4, 17 142,641,000      150,601,974      
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ - 29,579,022        
ตน้ทุนทางการเงิน 4 9                         1,241,840          
รวมค่าใช้จ่าย 4,243,969,315   4,986,482,632   

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 828,408,639      657,882,728      
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 20 159,405,388      125,766,536      
ก าไรส าหรับปี 669,003,251      532,116,192      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 12 15,214,047        (47,645,738)       
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่
ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 20 (3,042,810)         9,529,148          

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงนิได้ 12,171,237        (38,116,590)       

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 681,174,488      493,999,602      

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 21 15.49 12.32

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำาไรข้าดำทนุเบด็ำเสร็จำ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ

ส่วนเกิน
ทุนส ำรอง

ยงัไม ่ได้
รวมส่วน

หมายเหตุ
ช ำระแลว้

มูลค ่ำหุ้นสำมญั
ตำมกฎหมำย

จดัสรร
ของผูถ้ือหุ้น

ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562

431,999,860
        

254,000,000
        

43,200,000
          

4,813,857,638
    

5,543,057,498
    

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุ นให้ผู ้ถอืหุ้น
   เงินปันผล

22
-

-            -
-

(431,998,860)
(431,998,860)

รวมการจัดสรรส่วนทุ นให้ผู ้ถอืหุ้น
-

-            -
-

(431,998,860)
(431,998,860)

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
-

-            -
-

(431,998,860)
      

(431,998,860)
      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
ก  ำไรส ำหรับปี

-
-            -

-
532,116,192 

532,116,192 
ก  ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

-
-            -

-
(38,116,590)

(38,116,590)
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี

-
-            -

-
493,999,602 

493,999,602 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562
431,999,860

        
254,000,000

        
43,200,000

          
4,875,858,380

    
5,605,058,240

    

(บาท)

ก  ำไรสะสม

   หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ

ส่วนเกิน
ทุนส ำรอง

ยงัไม ่ได้
รวมส่วน

หมายเหตุ
ช ำระแลว้

มูลค ่ำหุ้นสำมญั
ตำมกฎหมำย

จดัสรร
ของผูถ้ือหุ้น

ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562

431,999,860
        

254,000,000
        

43,200,000
          

4,813,857,638
    

5,543,057,498
    

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุ นให้ผู ้ถอืหุ้น
   เงินปันผล

22
-

-            -
-

(431,998,860)
(431,998,860)

รวมการจัดสรรส่วนทุ นให้ผู ้ถอืหุ้น
-

-            -
-

(431,998,860)
(431,998,860)

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
-

-            -
-

(431,998,860)
      

(431,998,860)
      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
ก  ำไรส ำหรับปี

-
-             -

-
532,116,192 

532,116,192 
ก  ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

-
-            -

-
(38,116,590)

(38,116,590)
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี

-
-             -

-
493,999,602 

493,999,602 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562
431,999,860

        
254,000,000

        
43,200,000

          
4,875,858,380

    
5,605,058,240

    

(บาท)

ก  ำไรสะสม

   หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

งบ
แสดำงการเป

ล้้ �ยน
แป

ล้งส่วน
ข้องผู้ถือืห

ุน้
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ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ

ส่วนเกิน
ทุนส ำรอง

ยงัไม ่ได้
รวมส่วน

หมายเหตุ
ช ำระแลว้

มูลค ่ำหุ้นสำมญั
ตำมกฎหมำย

จดัสรร
ของผูถ้ือหุ้น

ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563

431,999,860
        

254,000,000
        

43,200,000
          

4,875,858,380
    

5,605,058,240
    

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุ นให้ผู ้ถอืหุ้น
   เงินปันผล

22
-

-            -
-

(323,999,895)
(323,999,895)

รวมการจัดสรรส่วนทุ นให้ผู ้ถอืหุ้น
-

-            -
-

(323,999,895)
(323,999,895)

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
-

-            -
-

(323,999,895)
      

(323,999,895)
      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี
ก  ำไรส ำหรับปี

-
-             -

-
669,003,251 

669,003,251 
ก  ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

-
-            -

-
12,171,237 

12,171,237 
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี

-
-            -

-
681,174,488 

681,174,488 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563
431,999,860

        
254,000,000

        
43,200,000

          
5,233,032,973

    
5,962,232,833

    

ก  ำไรสะสม

(บาท)

   หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

งบ
แสดำงการเป

ล้้ �ยน
แป

ล้งส่วน
ข้องผู้ถือืห

ุน้

068

รายงานประจำำาป้ 2563



หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไรส ำหรับปี 669,003,251     532,116,192     
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ภำษีเงินได้ 20 159,405,388 125,766,536
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 9                       1,241,840         
คำ่เส่ือมรำคำ 7 436,986,014     446,416,707     
คำ่ตดัจ ำหน่ำย 8 1,579,961         1,606,340         
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 12 70,089,499       86,176,722       
รับรู้รำยไดร้อตดับญัชี (459,694)           (5,785,810)        
ก ำไรจำกกำรปรับมูลคำ่ยติุธรรมของหน่วยลงทุนในตรำสำรหน้ี 23 (1,075,766)        -
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 6,808,853         1,545,956         
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรปรับมูลคำ่สินคำ้ 6 (627,943)           (1,543,031)        
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ (97,220)             (706,466)           
ดอกเบ้ียรับ (3,187,468)        (2,477,803)        

1,338,424,884 1,184,357,183 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีกำรคำ้ 125,431,795     185,468,813     
สินคำ้คงเหลือ 337,864,439     458,570,174     
ภำษีมูลคำ่เพ่ิมรอเรียกคืน 19,316,248       3,368,909         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (774,006)           (6,033,684)        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8,960                -
เจำ้หน้ีกำรคำ้ (120,158,074)    (18,128,345)      
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ 7,888,758         (8,033,617)        
เจำ้หน้ีอ่ืนบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,501,197         (2,635,961)        
เจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรอ่ืน (3,786,924)        (16,716,927)      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,584,120         (1,190,640)        
จ่ำยผลประโยชน์ของพนกังำน (122,782,704)    (52,730,768)      
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการด าเนินงาน 1,584,518,693 1,726,295,137 

(บาท)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกระแสเงนิสดำ

069
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หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
ภำษีเงินไดจ่้ำยออก (138,375,094)    (165,330,715)    
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,446,143,599 1,560,964,422 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนในตรำสำรหน้ี 23 (700,000,000)    -
เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์ 196,556            3,685,252         
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (182,472,978)    (298,008,451)    
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (282,198)           (379,841)           
ดอกเบ้ียรับ 2,490,263         2,453,765         
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (880,068,357) (292,249,275)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีลดลง (112,147)           (48,543)             
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - (200,000,000)    
เงินปันผลจ่ำยให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 22 (323,999,895)    (431,998,860)    
ดอกเบ้ียจ่ำย (9)                      (1,664,689)        
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (324,112,051) (633,712,092)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 241,963,191 635,003,055 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 883,872,643     248,869,588     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 5 1,125,835,834 883,872,643 

ข้อมลูงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รำยละเอียดเงินสดจ่ำยคำ่ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีซ้ือมำในระหวำ่งปี มีดงัน้ี
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมข้ึนในระหวำ่งปี 7 185,504,808     283,317,931     
บวก เงินจ่ำยช ำระหน้ีคำ่ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีซ้ือในปีก่อน 27,368,806       39,027,504       
หัก เจำ้หน้ีคำ่ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (30,400,636)      (24,336,984)      
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ที่ซ้ือด้วยเงินสดสุทธิ 182,472,978     298,008,451     

(บาท)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกระแสเงนิสดำ

070

รายงานประจำำาป้ 2563



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอ้มูลทั)วไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีที)สาํคญั 
4 บุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 สินคา้คงเหลือ 
7 ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์  
8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
9 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
10 เจา้หนีLการคา้ 
11 เจา้หนีL อื)นกิจการอื)น 
12 ประมาณการหนีL สินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 
13 ส่วนเกินมูลค่าหุน้และสาํรอง 
14 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้
15 รายไดอื้)น 
16 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 
17 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
18 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
19 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
20 ภาษีเงินได ้
21 กาํไรต่อหุน้ขัLนพืLนฐาน 
22 เงินปันผล 
23 เครื)องมือทางการเงิน 
24 การบริหารจดัการทุน 
25 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั 
26           เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน   
 
 
 
 

สำาหรับป้สิ�นสุดำวันท้� 31 ธัินวาคมู 2563

หมูายเหตุั้ประกอบงบการเงนิ

071

บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน)



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนีL  
 
งบการเงินนีLไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื)อวนัที) 25 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

1 ข้อมูลทั3วไป 
 
บริษทั อลูคอน จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที)จดัตัLงขึLนในประเทศไทย และบริษทัจดทะเบียนกบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื)อเดือนพฤศจิกายน 2532 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเมื)อ 
เดือนพฤษภาคม 2537 โดยมีสํานกังานใหญ่จดทะเบียนตัLงอยู่เลขที) 500 หมู่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท 72 ตาํบล
สําโรงเหนือ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ และโรงงานที)จงัหวดัชลบุรีตัLงอยู่เลขที) 272/5 หมู่ 3 ตาํบลบ่อวิน 
อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
 
บริษทัใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรีL ส์ จาํกดั ซึ) งบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลที)จดัตัLงขึLนใน
ประเทศญี)ปุ่น โดยถือหุน้บริษทัมีจาํนวนร้อยละ 71.65 ของจาํนวนทุนที)ชาํระแลว้ 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี)ยวกบั การผลิต และจาํหน่ายอลูมิเนียม เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ)ม ภาชนะสาํหรับบรรจุ
แก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียม 
งานประดิษฐท์างเทคนิคปัZมขึLนรูป เหรียญอลูมิเนียม คอยลอ์ลูมิเนียม เมด็อลูมิเนียม และแผน่อลูมิเนียม เป็นตน้ 
 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินนีL จดัทาํขึLนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที)ประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์)เกี)ยวขอ้ง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ ซึ) งมีผลบงัคบัใชต้ัLงแต่รอบระยะเวลา
บญัชีที)เริ)มในหรือหลงัวนัที) 1  มกราคม 2563 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที)ออกและปรับปรุง
ใหม่นัLน มีผลใหเ้กิดการเปลี)ยนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทั  
 
บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื)องมือทางการเงิน ซึ) งประกอบดว้ยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที) 9 เรื) อง เครื% องมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที)
เกี)ยวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที) 16 เรื)อง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัL งแรกซึ)งไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินอยา่งมีสาระสาํคญั 

สำาหรับป้สิ�นสุดำวันท้� 31 ธัินวาคมู 2563

หมูายเหตุั้ประกอบงบการเงนิ
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รายงานประจำำาป้ 2563



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนีL  
 
งบการเงินนีLไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื)อวนัที) 25 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

1 ข้อมูลทั3วไป 
 
บริษทั อลูคอน จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที)จดัตัLงขึLนในประเทศไทย และบริษทัจดทะเบียนกบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื)อเดือนพฤศจิกายน 2532 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเมื)อ 
เดือนพฤษภาคม 2537 โดยมีสํานกังานใหญ่จดทะเบียนตัLงอยู่เลขที) 500 หมู่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท 72 ตาํบล
สําโรงเหนือ อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ และโรงงานที)จงัหวดัชลบุรีตัLงอยู่เลขที) 272/5 หมู่ 3 ตาํบลบ่อวิน 
อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
 
บริษทัใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรีL ส์ จาํกดั ซึ) งบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลที)จดัตัLงขึLนใน
ประเทศญี)ปุ่น โดยถือหุน้บริษทัมีจาํนวนร้อยละ 71.65 ของจาํนวนทุนที)ชาํระแลว้ 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี)ยวกบั การผลิต และจาํหน่ายอลูมิเนียม เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ)ม ภาชนะสาํหรับบรรจุ
แก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียม 
งานประดิษฐท์างเทคนิคปัZมขึLนรูป เหรียญอลูมิเนียม คอยลอ์ลูมิเนียม เมด็อลูมิเนียม และแผน่อลูมิเนียม เป็นตน้ 
 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินนีL จดัทาํขึLนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที)ประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์)เกี)ยวขอ้ง 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ ซึ) งมีผลบงัคบัใชต้ัLงแต่รอบระยะเวลา
บญัชีที)เริ)มในหรือหลงัวนัที) 1  มกราคม 2563 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที)ออกและปรับปรุง
ใหม่นัLน มีผลใหเ้กิดการเปลี)ยนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษทั  
 
บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื)องมือทางการเงิน ซึ) งประกอบดว้ยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที) 9 เรื) อง เครื% องมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที)
เกี)ยวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที) 16 เรื)อง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัL งแรกซึ)งไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินอยา่งมีสาระสาํคญั 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

นอกจากนีL  บริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที)ออกและปรับปรุงใหม่ซึ) งยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวด
ปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินนีL ก่อนวนัที)มีผลบงัคบัใช ้บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบที)อาจเกิดขึLนต่อ
งบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที)ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านีL  ซึ) งคาดว่าไม่มี
ผลกระทบที)มีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดที)ถือปฏิบติั 

 
(ข) สกลุเงินที9ใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

 
งบการเงินนีLนาํเสนอเป็นเงินบาทซึ) งเป็นสกุลเงินที)ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทัLงหมดมีการปัด
เศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื)อใหแ้สดงเป็นพนับาท เวน้แต่ที)ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื)น 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชวิ้จารณญาณ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซึ) งมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของบริษทั ทัLงนีL  ผลที)เกิดขึLนจริงอาจ
แตกต่างจากที)ประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติที)ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่าง
ต่อเนื)อง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวธีิเปลี)ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเกี)ยวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2563 ซึ) งมีความเสี)ยงอย่างมี
นัยสําคญัที)จะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงที)มีสาระสําคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีL สินในปีบญัชี

ถดัไป ซึ) งไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปนีL  
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์กาํไรทางภาษีในอนาคต

ที)จะนาํผลแตกต่างชั)วคราวที)ใชห้กัภาษีไปใชป้ระโยชน์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที)กาํหนดไว ้

เกี)ยวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

3 นโยบายการบัญชีที3สําคญั 
 
นโยบายการบญัชีที)นาํเสนอดงัต่อไปนีLไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ)าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที)รายงาน  
 

(ก) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีที%เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีที)เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที)ใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปลี)ยน ณ วนัที)
เกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหนีL สินที)เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที)รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที)ใชใ้นการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี)ยน ณ วนันัLน 
 
สินทรัพยแ์ละหนีL สินที)ไม่เป็นตวัเงินซึ) งเกิดจากรายการบญัชีที)เป็นเงินตราต่างประเทศซึ) งบนัทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินที)ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี)ยน ณ วนัที)เกิดรายการ 
 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี)ยนที)เกิดขึLนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนัLน 
 

(ข) เครื9องมือทางการเงิน 
 
การรับรู้รายการและการวัดมลูค่าเมื%อเริ%มแรก  

 
ลูกหนีLการคา้ และเจา้หนีLการคา้รับรู้รายการเมื)อเริ)มแรกเมื)อเกิดรายการขึLน สินทรัพยท์างการเงินและหนีL สินทางการ
เงินอื)น ๆ ทัLงหมดรับรู้รายการเมื)อเริ)มแรกเมื)อบริษทัเป็นคู่สญัญาตามขอ้กาํหนดของเครื)องมือทางการเงินนัLน  
 
สินทรัพยท์างการเงินและหนีL สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนีLการคา้ที)ไม่มีองคป์ระกอบเกี)ยวกบัการจดัหาเงิน
ที)มีนยัสาํคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเมื)อเริ)มแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมบวก
ตน้ทุนการทาํรายการซึ) งเกี)ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของตราสาร ลูกหนีLการคา้ที)ไม่มีองคป์ระกอบเกี)ยวกบัการ
จดัหาเงินที)มีนยัสาํคญัวดัมูลค่าเมื)อเริ)มแรกดว้ยราคาของการทาํรายการ สินทรัพยท์างการเงินและหนีL สินทางการเงิน
ที)วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเมื)อเริ)มแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
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รายงานประจำำาป้ 2563



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

3 นโยบายการบัญชีที3สําคญั 
 
นโยบายการบญัชีที)นาํเสนอดงัต่อไปนีLไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ)าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที)รายงาน  
 

(ก) เงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบัญชีที%เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีที)เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที)ใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปลี)ยน ณ วนัที)
เกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหนีL สินที)เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที)รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที)ใชใ้นการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี)ยน ณ วนันัLน 
 
สินทรัพยแ์ละหนีL สินที)ไม่เป็นตวัเงินซึ) งเกิดจากรายการบญัชีที)เป็นเงินตราต่างประเทศซึ) งบนัทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินที)ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี)ยน ณ วนัที)เกิดรายการ 
 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี)ยนที)เกิดขึLนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนัLน 
 

(ข) เครื9องมือทางการเงิน 
 
การรับรู้รายการและการวัดมลูค่าเมื%อเริ%มแรก  

 
ลูกหนีLการคา้ และเจา้หนีLการคา้รับรู้รายการเมื)อเริ)มแรกเมื)อเกิดรายการขึLน สินทรัพยท์างการเงินและหนีL สินทางการ
เงินอื)น ๆ ทัLงหมดรับรู้รายการเมื)อเริ)มแรกเมื)อบริษทัเป็นคู่สญัญาตามขอ้กาํหนดของเครื)องมือทางการเงินนัLน  
 
สินทรัพยท์างการเงินและหนีL สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนีLการคา้ที)ไม่มีองคป์ระกอบเกี)ยวกบัการจดัหาเงิน
ที)มีนยัสาํคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเมื)อเริ)มแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมบวก
ตน้ทุนการทาํรายการซึ) งเกี)ยวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของตราสาร ลูกหนีLการคา้ที)ไม่มีองคป์ระกอบเกี)ยวกบัการ
จดัหาเงินที)มีนยัสาํคญัวดัมูลค่าเมื)อเริ)มแรกดว้ยราคาของการทาํรายการ สินทรัพยท์างการเงินและหนีL สินทางการเงิน
ที)วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเมื)อเริ)มแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลงั  
 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 
ณ วนัที)รับรู้รายการเมื)อเริ)มแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)นหรือมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเมื)อเริ) มแรกเวน้แต่บริษทัมีการ

เปลี)ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที)ได้รับ
ผลกระทบทัLงหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัที)มีการเปลี)ยนแปลงการจดัประเภท  

 
สินทรัพยท์างการเงินที)ไม่ไดถู้กกาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่ายหากเขา้เงื)อนไขทัLงสองขอ้ดงัต่อไปนีL   
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนัLนตามโมเดลธุรกิจที)มีวตัถุประสงคเ์พื)อรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 
- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึ) งทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึ) งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบีLยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที)กาํหนดไว ้
 

ตราสารหนีL ที)ไม่ไดถู้กกาํหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื)นไดห้ากเขา้เงื)อนไขทัLงสองขอ้ดงัต่อไปนีL   
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนัLนตามโมเดลธุรกิจที)มีวตัถุประสงคเ์พื)อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื)อ

ขายสินทรัพยท์างการเงิน และ 
- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซึ) งทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึ) งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบีLยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที)กาํหนดไว ้
 

สินทรัพยท์างการเงินทัLงหมดที)ไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)นตามที)ไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ณ วนัที)รับรู้
รายการเมื)อเริ) มแรกบริษทัสามารถเลือกให้สินทรัพยท์างการเงินที)เขา้ขอ้กาํหนดในการวดัมูลค่าด้วยราคาทุน 
ตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)น ถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน
หากการกาํหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องอย่างมีนัยสําคัญซึ) งอาจเกิดขึLนซึ) งเมื)อเลือกแล้ว 
ไม่สามารถยกเลิกได ้ 
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  
 

บริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินที)ถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟลิโอ เนื)องจากเป็นวิธีที)ดีที)สุดที)จะ
สะทอ้นวธีิการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลที)นาํเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลที)ใชใ้นการพิจารณารวมถึง  

 
- นโยบายและวตัถุประสงคข์องพอร์ตโฟลิโอและการดาํเนินงานตามนโยบายดงักล่าวในทางปฏิบติั โดยเฉพาะ

อย่างยิ)งกลยุทธ์ของผูบ้ริหารเกี)ยวกบัการรับดอกเบีL ยรับตามสัญญา การดาํรงระดบัอตัราดอกเบีL ย การจบัคู่
ระหว่างระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหนีL สินที)เกี)ยวขอ้ง หรือกระแสเงินสดออกที)
คาดการณ์หรือรับรู้กระแสเงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการดาํเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานใหผู้บ้ริหารของบริษทั 
- ความเสี)ยงที)มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินที)ถือตามโมเดล

ธุรกิจ) และกลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเสี)ยง 
- วิธีการประมาณผลตอบแทนใหผู้จ้ดัการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์)

บริหารจดัการหรืออา้งอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสญัญา) และ 
- ความถี) ปริมาณและเวลาที)ขายในงวดก่อน เหตุผลที)ขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต  

 
สินทรัพยท์างการเงินที)ถือไวเ้พื)อคา้จะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี Lยจากยอด
คงเหลือของเงินต้นหรือไม่  

 
สาํหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินนีL  
“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที)รับรู้รายการเมื)อเริ)มแรก 
“ดอกเบีLย” หมายถึง สิ)งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี)ยงดา้นเครดิตที)เกี)ยวขอ้งกบัจาํนวนเงินตน้ที)คา้ง
ชาํระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ)งและความเสี)ยงในการกูย้มืโดยทั)วไป และตน้ทุน (เช่น ความเสี)ยงดา้นสภาพ
คล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัรากาํไรขัLนตน้ 
 

หมูายเหตุั้ประกอบงบการเงนิ

076

รายงานประจำำาป้ 2563



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  
 

บริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินที)ถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟลิโอ เนื)องจากเป็นวิธีที)ดีที)สุดที)จะ
สะทอ้นวธีิการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลที)นาํเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลที)ใชใ้นการพิจารณารวมถึง  

 
- นโยบายและวตัถุประสงคข์องพอร์ตโฟลิโอและการดาํเนินงานตามนโยบายดงักล่าวในทางปฏิบติั โดยเฉพาะ

อย่างยิ)งกลยุทธ์ของผูบ้ริหารเกี)ยวกบัการรับดอกเบีL ยรับตามสัญญา การดาํรงระดบัอตัราดอกเบีL ย การจบัคู่
ระหว่างระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหนีL สินที)เกี)ยวขอ้ง หรือกระแสเงินสดออกที)
คาดการณ์หรือรับรู้กระแสเงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการดาํเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานใหผู้บ้ริหารของบริษทั 
- ความเสี)ยงที)มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินที)ถือตามโมเดล

ธุรกิจ) และกลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเสี)ยง 
- วิธีการประมาณผลตอบแทนใหผู้จ้ดัการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอา้งอิงจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์)

บริหารจดัการหรืออา้งอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสญัญา) และ 
- ความถี) ปริมาณและเวลาที)ขายในงวดก่อน เหตุผลที)ขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต  

 
สินทรัพยท์างการเงินที)ถือไวเ้พื)อคา้จะถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี Lยจากยอด
คงเหลือของเงินต้นหรือไม่  

 
สาํหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินนีL  
“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที)รับรู้รายการเมื)อเริ)มแรก 
“ดอกเบีLย” หมายถึง สิ)งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี)ยงดา้นเครดิตที)เกี)ยวขอ้งกบัจาํนวนเงินตน้ที)คา้ง
ชาํระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ)งและความเสี)ยงในการกูย้มืโดยทั)วไป และตน้ทุน (เช่น ความเสี)ยงดา้นสภาพ
คล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัรากาํไรขัLนตน้ 
 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบีLยหรือไม่ บริษทัพิจารณาขอ้กาํหนด
ตามสัญญาของเครื)องมือทางการเงิน ซึ) งรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบดว้ยขอ้กาํหนดตาม
สญัญาที)สามารถเปลี)ยนแปลงระยะเวลาและจาํนวนเงินของกระแสเงินสดตามสญัญาซึ)งอาจทาํใหไ้ม่เขา้เงื)อนไข ใน
การประเมิน บริษทัพิจารณาถึง  

-        เหตุการณ์ที)อาจเกิดขึLนซึ)งเป็นเหตุใหมี้การเปลี)ยนแปลงจาํนวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
-        เงื)อนไขที)อาจเปลี)ยนแปลงอตัราดอกเบีLยตามสญัญา ซึ) งรวมถึงอตัราดอกเบีLยผนัแปร และ 
- เงื)อนไขเมื)อสิทธิเรียกร้องของบริษทัถูกจาํกดัเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามที)กาํหนด (เช่น 

สินทรัพยท์างการเงินที)ผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบีLย) 
 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมลูค่าภายหลงัและกาํไรและขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินที)วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยเ์หล่านีL วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
กาํไรและขาดทุนสุทธิรวมถึงรายไดด้อกเบีLยบนัทึกใน

กาํไรหรือขาดทุน 
   
สินทรัพยท์างการเงินที)วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  สินทรัพย์เหล่านีL วดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัด

จาํหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบีL ยที)แท้จริง ราคาทุนตัด
จาํหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้
ดอกเบีLย กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี)ยนและผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไร
หรือขาดทุนที)เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน  
 

หนีLสินทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมลูค่าในภายหลงัและกาํไรและขาดทุน  
 

หนีL สินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย หนีL สินทางการเงินอื)นที)วดัมูลค่า
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีดอกเบีLยที)แทจ้ริง ดอกเบีLยจ่ายและกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี)ยน
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนที)เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

หมูายเหตุั้ประกอบงบการเงนิ
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

การตัดรายการออกจากบัญชี 
 
สินทรัพย์ทางการเงิน 

 
บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเมื)อสิทธิตามสัญญาที)จะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์าง

การเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ) งความเสี)ยงและผลตอบแทน

ของความเป็นเจา้ของเกือบทัLงหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีที)บริษทัไม่ไดท้ัLงโอนหรือคงไว้

ซึ) งความเสี)ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทัLงหมดและไม่ไดค้งไวซึ้) งการควบคุมในสินทรัพยท์าง

การเงิน  
 
บริษทัเขา้ทาํธุรกรรมซึ)งมีการโอนสินทรัพยที์)รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเสี)ยงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจา้ของทัLงหมดหรือเกือบทัLงหมดในสินทรัพยที์)โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์ในกรณีนีL  สินทรัพยที์)โอน
จะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  
 
หนีLสินทางการเงิน 

 
บริษทัตดัรายการหนีL สินทางการเงินออกจากบญัชีเมื)อภาระผกูพนัตามสัญญาสิLนสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุบริษทั
ตดัรายการหนีL สินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขและกระแสเงินสดจากการเปลี)ยนแปลง

หนีL สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั โดยรับรู้หนีL สินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมที)สะทอ้นเงื)อนไขที)
เปลี)ยนแปลงแลว้   

 
การตดัรายการหนีL สินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีที)ตดัรายการและสิ)งตอบแทนที)ตอ้ง
จ่าย (รวมถึงสินทรัพยที์)ไม่ใช่เงินสดที)ไดโ้อนไปหรือหนีL สินที)รับมา) รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 
การหักกลบ 

 
สินทรัพยท์างการเงินและหนีL สินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื)อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนสุทธิ           
ก็ต่อเมื)อบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินที)รับรู้และบริษทัตัLงใจที)จะชาํระดว้ยจาํนวน

เงินสุทธิ หรือตัLงใจที)จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีL สินพร้อมกนั 
 

หมูายเหตุั้ประกอบงบการเงนิ
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

การตัดรายการออกจากบัญชี 
 
สินทรัพย์ทางการเงิน 

 
บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเมื)อสิทธิตามสัญญาที)จะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์าง

การเงินหมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ) งความเสี)ยงและผลตอบแทน

ของความเป็นเจา้ของเกือบทัLงหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีที)บริษทัไม่ไดท้ัLงโอนหรือคงไว้

ซึ) งความเสี)ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทัLงหมดและไม่ไดค้งไวซึ้) งการควบคุมในสินทรัพยท์าง

การเงิน  
 
บริษทัเขา้ทาํธุรกรรมซึ)งมีการโอนสินทรัพยที์)รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเสี)ยงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจา้ของทัLงหมดหรือเกือบทัLงหมดในสินทรัพยที์)โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์ในกรณีนีL  สินทรัพยที์)โอน
จะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  
 
หนีLสินทางการเงิน 

 
บริษทัตดัรายการหนีL สินทางการเงินออกจากบญัชีเมื)อภาระผกูพนัตามสัญญาสิLนสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุบริษทั
ตดัรายการหนีL สินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปลี)ยนแปลงเงื)อนไขและกระแสเงินสดจากการเปลี)ยนแปลง

หนีL สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั โดยรับรู้หนีL สินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมที)สะทอ้นเงื)อนไขที)
เปลี)ยนแปลงแลว้   

 
การตดัรายการหนีL สินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีที)ตดัรายการและสิ)งตอบแทนที)ตอ้ง
จ่าย (รวมถึงสินทรัพยที์)ไม่ใช่เงินสดที)ไดโ้อนไปหรือหนีL สินที)รับมา) รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 
การหักกลบ 

 
สินทรัพยท์างการเงินและหนีL สินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื)อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนสุทธิ           
ก็ต่อเมื)อบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินที)รับรู้และบริษทัตัLงใจที)จะชาํระดว้ยจาํนวน

เงินสุทธิ หรือตัLงใจที)จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีL สินพร้อมกนั 
 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื)อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสัLนที)มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึ) งจะตอ้งชาํระคืนเมื)อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ)งของกิจกรรม
จดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ง) ลกูหนีKการค้าและลกูหนีKอื9น 
 

ลูกหนีLการคา้และลูกหนีL อื)นรับรู้เมื)อบริษทัมีสิทธิที)ปราศจากเงื)อนไขในการไดรั้บสิ)งตอบแทนตามสญัญา หากบริษทั
รับรู้รายได้ก่อนที)จะมีสิทธิที)ปราศจากเงื)อนไขในการได้รับสิ) งตอบแทน จาํนวนสิ) งตอบแทนนัLนจะรับรู้เป็น
สินทรัพยที์)เกิดจากสญัญา 
 

ลูกหนีLการคา้และลูกหนีL อื)นวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึLน (2562: 
ค่าเผื%อหนีLสงสัยจะสูญ) ซึ) งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนีL  และการคาดการณ์เกี)ยวกบัการชาํระหนีL ใน
อนาคตของลูกคา้ หนีL สูญจะถูกตดัจาํหน่ายเมื)อเกิดขึLน 
 

(จ) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที)จะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะตํ)ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใช้วิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบด้วยตน้ทุนที)ซืLอ ตน้ทุนแปลงสภาพ 
หรือตน้ทุนอื)น เพื)อให้สินคา้อยูใ่นสถานที)และสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูป และสินคา้ระหว่างผลิตที)
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ
คาํนวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซึ)งไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉลี)ย 
 

มูลค่าสุทธิที)จะได้รับเป็นการประมาณราคาที)จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที)จ ําเป็น

โดยประมาณในการขาย 
 

(ฉ) ที9ดนิ อาคาร และอปุกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ที%เป็นกรรมสิทธิPของกิจการ 
 

ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื)อมราคาสะสม และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

หมูายเหตุั้ประกอบงบการเงนิ

079

บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน)



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ที)เกี)ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์)กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื)น ๆ ที)เกี)ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื)อใหสิ้นทรัพยน์ัLนอยูใ่นสภาพที)พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการรืLอถอน การขนยา้ย และการ
บูรณะสถานที)ตัL งของสินทรัพย  ์สําหรับเครื) องมือที)ควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟแวร์ซึ) งไม่สามารถทาํงานได้โดย
ปราศจากลิขสิทธ์ซอฟแวร์นัLนใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ)งของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที)มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที)มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ)งตอบแทนสุทธิที)ไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ต้นทุนที%เกิดขึLนในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปลี)ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ)งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที)บริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัLน และสามารถวดั
มูลค่าตน้ทุนของรายการนัLนไดอ้ยา่งน่าเชื)อถือ ชิLนส่วนที)ถูกเปลี)ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนที)
เกิดขึLนในการซ่อมบาํรุงที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ที)เกิดขึLนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื)อเกิดขึLน 
 

ค่าเสื%อมราคา 
 

ค่าเสื)อมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสื)อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ) งประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปลี)ยนแทนอื)น หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 

ค่าเสื) อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันีL  
 

ส่วนปรับปรุงที)ดิน 5 - 30 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 40 ปี 
เครื)องจกัรและอุปกรณ์ 2 - 20 ปี 
เครื)องใชส้าํนกังาน 3 - 8 ปี 
ยานพาหนะ 5 และ 10 ปี 
อะไหล่ 2 - 10 ปี 

 

บริษทัไม่คิดค่าเสื)อมราคาสาํหรับที)ดินและสินทรัพยที์)อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตัLง 

หมูายเหตุั้ประกอบงบการเงนิ
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รายงานประจำำาป้ 2563



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ที)เกี)ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์)กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื)น ๆ ที)เกี)ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื)อใหสิ้นทรัพยน์ัLนอยูใ่นสภาพที)พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการรืLอถอน การขนยา้ย และการ
บูรณะสถานที)ตัL งของสินทรัพย  ์สําหรับเครื) องมือที)ควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟแวร์ซึ) งไม่สามารถทาํงานได้โดย
ปราศจากลิขสิทธ์ซอฟแวร์นัLนใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ)งของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที)มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที)มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ)งตอบแทนสุทธิที)ไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของที)ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ต้นทุนที%เกิดขึLนในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปลี)ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ)งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที)บริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัLน และสามารถวดั
มูลค่าตน้ทุนของรายการนัLนไดอ้ยา่งน่าเชื)อถือ ชิLนส่วนที)ถูกเปลี)ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนที)
เกิดขึLนในการซ่อมบาํรุงที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ที)เกิดขึLนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื)อเกิดขึLน 
 

ค่าเสื%อมราคา 
 

ค่าเสื)อมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสื)อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ) งประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปลี)ยนแทนอื)น หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 

ค่าเสื) อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งันีL  
 

ส่วนปรับปรุงที)ดิน 5 - 30 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 40 ปี 
เครื)องจกัรและอุปกรณ์ 2 - 20 ปี 
เครื)องใชส้าํนกังาน 3 - 8 ปี 
ยานพาหนะ 5 และ 10 ปี 
อะไหล่ 2 - 10 ปี 

 

บริษทัไม่คิดค่าเสื)อมราคาสาํหรับที)ดินและสินทรัพยที์)อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตัLง 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

วธีิการคิดค่าเสื)อมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยที)สุดทุกสิLนรอบปี
บญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ช) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที)บริษทัซืLอมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื)อก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยที์)สามารถระบุไดที้)เกี)ยวขอ้งนัLน  ค่าใชจ่้ายอื)นรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื)อเกิดขึLน 
 
ค่าตัดจาํหน่าย 
 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอื)นที)ใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ) งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที)คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ัLนตามระยะเวลาที)คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตน  โดยเริ)มตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมื)อสินทรัพยน์ัLนพร้อมที)จะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาที)คาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันีL  
 
ค่าลิขสิทธิb ซอฟตแ์วร์ 10 ปี 

 
วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาที)คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสิLนรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน)



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

(ซ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
 
บริษทัรับรู้ค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึLนสําหรับสินทรัพยท์างการเงินที)วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย (รวมถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงลูกหนีLการคา้และลูกหนีL อื)น)  
 
การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที%คาดว่าจะเกิดขึLน  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึLนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนํL าหนัก  
ผลขาดทุนดา้นเครดิตคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที)คาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแส
เงินสดที)กิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดที)บริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะ
เกิดขึLนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีLยที)แทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  
 
การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนัLนคาํนวณดงัต่อไปนีL  
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึLนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนที)

คาดว่าจะเกิดขึLนจากการผิดเงื)อนไขตามสัญญาที)คาดว่าจะเกิดขึLนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ภายหลงัวนัสิLนรอบ
ระยะเวลาที)รายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึLนตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนที) 
คาดวา่จะเกิดขึLนจากการผดิเงื)อนไขตามสญัญาที)คาดวา่จะเกิดขึLนในช่วงระยะเวลาทัLงหมดที)เหลืออยูข่องสญัญา 

 
ค่าเผื)อผลขาดทุนสําหรับลูกหนีL การคา้ และลูกหนีL อื)น วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะ
เกิดขึLนตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึLนของสินทรัพยท์างการเงินเหล่านีLประมาณการ
โดยใชต้ารางการตัLงสํารอง ซึ) งวิธีดงักล่าวมีการนาํขอ้มูลผลขาดทุนที)เกิดขึLนในอดีต การปรับปรุงปัจจยัที)มีความ
เฉพาะเจาะจงกบัลูกหนีL นัLน ๆ และการประเมินทัLงขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์
สภาวการณ์เศรษฐกิจทั)วไปในอนาคต ณ วนัที)รายงาน 
 
ค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินอื)น บริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึLนดว้ย
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึLนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที)มีการเพิ)มขึLนอย่าง 
มีนยัสาํคญัของความเสี)ยงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเมื)อเริ)มแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินที)มีการดอ้ยค่า         
ดา้นเครดิต ซึ) งกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื)อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึLนตลอดอายขุองสญัญา  
 
ระยะเวลาสูงสุดที)ใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึLนพิจารณาจากระยะเวลาที)ยาวที)สุดตาม

สญัญาที)บริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสี)ยงดา้นเครดิต  
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รายงานประจำำาป้ 2563



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

(ซ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
 
บริษทัรับรู้ค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึLนสําหรับสินทรัพยท์างการเงินที)วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย (รวมถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงลูกหนีLการคา้และลูกหนีL อื)น)  
 
การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที%คาดว่าจะเกิดขึLน  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึLนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนํL าหนัก  
ผลขาดทุนดา้นเครดิตคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที)คาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแส
เงินสดที)กิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดที)บริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะ
เกิดขึLนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีLยที)แทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  
 
การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนัLนคาํนวณดงัต่อไปนีL  
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึLนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนที)

คาดว่าจะเกิดขึLนจากการผิดเงื)อนไขตามสัญญาที)คาดว่าจะเกิดขึLนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ภายหลงัวนัสิLนรอบ
ระยะเวลาที)รายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึLนตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนที) 
คาดวา่จะเกิดขึLนจากการผดิเงื)อนไขตามสญัญาที)คาดวา่จะเกิดขึLนในช่วงระยะเวลาทัLงหมดที)เหลืออยูข่องสญัญา 

 
ค่าเผื)อผลขาดทุนสําหรับลูกหนีL การคา้ และลูกหนีL อื)น วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะ
เกิดขึLนตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึLนของสินทรัพยท์างการเงินเหล่านีLประมาณการ
โดยใชต้ารางการตัLงสํารอง ซึ) งวิธีดงักล่าวมีการนาํขอ้มูลผลขาดทุนที)เกิดขึLนในอดีต การปรับปรุงปัจจยัที)มีความ
เฉพาะเจาะจงกบัลูกหนีL นัLน ๆ และการประเมินทัLงขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์
สภาวการณ์เศรษฐกิจทั)วไปในอนาคต ณ วนัที)รายงาน 
 
ค่าเผื)อผลขาดทุนดา้นเครดิตสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินอื)น บริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึLนดว้ย
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึLนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที)มีการเพิ)มขึLนอย่าง 
มีนยัสาํคญัของความเสี)ยงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเมื)อเริ)มแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินที)มีการดอ้ยค่า         
ดา้นเครดิต ซึ) งกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื)อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึLนตลอดอายขุองสญัญา  
 
ระยะเวลาสูงสุดที)ใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตที)คาดวา่จะเกิดขึLนพิจารณาจากระยะเวลาที)ยาวที)สุดตาม

สญัญาที)บริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสี)ยงดา้นเครดิต  

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

บริษทัพิจารณาว่าความเสี)ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ)มขึLนอย่างมีนัยสําคญัหากเกินกาํหนดชาํระ

มากกวา่ 30 วนั มีการเปลี)ยนแปลงของอนัดบัความน่าเชื)อถือที)ลดระดบัลงอยา่งมีนยัสาํคญั มีการดาํเนินงานที)ถดถอย
อย่างมีนัยสําคัญของลูกหนีL  หรือมีการเปลี)ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี)ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายที)ส่งผลในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของลูกหนีL ในการจ่าย

ชาํระภาระผกูพนัใหก้บับริษทั 
 

บริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผดิสญัญาเมื)อ  
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผูกพนัดา้นเครดิตให้แก่บริษทัไดเ้ต็มจาํนวน อีกทัLงบริษทัไม่มีสิทธิในการไล่เบีLย 

เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั 
 

การประเมินการเพิ)มขึLนของความเสี)ยงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัสาํคญันัLนมีการประเมินทัLงแบบเป็นรายลูกหนีLหรือแบบ

กลุ่ม ขึLนอยูก่บัลกัษณะของเครื)องมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี)ยงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดั
กลุ่มเครื)องมือทางการเงินตามลกัษณะความเสี)ยงดา้นเครดิตที)คลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งชาํระ 
 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึLนมีการประเมินใหม่ ณ สิLนรอบระยะเวลาที)รายงาน เพื)อสะท้อนการ
เปลี)ยนแปลงของความเสี)ยงดา้นเครดิตของเครื)องมือทางการเงินนบัจากวนัที)รับรู้รายการเมื)อเริ)มแรก การเพิ)มขึLนของ
ค่าเผื)อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน ค่าเผื)อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหกัออก
จากมูลค่าตามบญัชีขัLนตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

สินทรัพย์ทางการเงินที%มกีารด้อยค่าด้านเครดิต 
 

ณ วนัที)รายงาน บริษทัประเมินวา่สินทรัพยท์างการเงินที)วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหนีL ที)วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)นเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือไม่ สินทรัพยท์างการเงิน 
มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมื)อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ) งหรือมากกว่าหนึ) งเหตุการณ์ซึ) งส่งผลกระทบเชิงลบต่อ

กระแสเงินสดที)คาดวา่จะเกิดขึLนในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน สถานการณ์ที)เป็นขอ้บ่งชีLวา่สินทรัพยท์างการ
เงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การที)ลูกหนีLประสบปัญหาทางการเงินอยา่งมีนยัสาํคญั การผดิสญัญา เช่น การ
คา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั มีความเป็นไปไดที้)ลูกหนีLจะเขา้สู่การลม้ละลาย เป็นตน้ 
 

การตัดจาํหน่าย 
 

มูลค่าตามบัญชีขัLนต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายเมื)อบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยที์)มีการตดัจาํหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็น
การกลบัรายการการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนในงวดที)ไดรั้บคืน 
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

(ฌ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที9ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที)รายงานวา่มีขอ้บ่งชีL เรื)องการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีที)
มีขอ้บ่งชีLจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์)คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื)อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์)ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกวา่มูลค่าที)จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
การคาํนวณมลูค่าที%คาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าที)คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์)ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดที)จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พื)อใหส้ะทอ้นมูลค่าที)อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ) งแปรไปตามเวลาและความเสี)ยงที)มีต่อสินทรัพย ์ 
สาํหรับสินทรัพยที์)ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์)น จะพิจารณามูลค่าที)คาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยที์)ก่อใหเ้กิดเงินสดที)สินทรัพยน์ัLนเกี)ยวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์)ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินที)เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัที)ที)
ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชีL เรื)องการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลี)ยนแปลง
ประมาณการที)ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าที)คาดวา่จะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที)มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเสื)อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึ)งไม่เคยมี
การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ญ) หนีKสินที9เกดิจากสัญญา 
 

หนีL สินที)เกิดจากสัญญาเป็นภาระผกูพนัที)จะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ หนีL สินที)เกิดจากสัญญารับรู้เมื)อ
บริษทัไดรั้บชาํระหรือมีสิทธิที)ปราศจากเงื)อนไขในการไดรั้บสิ)งตอบแทนที)เรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนที)บริษทัรับรู้

รายไดที้)เกี)ยวขอ้ง 
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

(ฌ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที9ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที)รายงานวา่มีขอ้บ่งชีL เรื)องการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีที)
มีขอ้บ่งชีLจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยที์)คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื)อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์)ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกวา่มูลค่าที)จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
การคาํนวณมลูค่าที%คาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าที)คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์)ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดที)จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พื)อใหส้ะทอ้นมูลค่าที)อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ) งแปรไปตามเวลาและความเสี)ยงที)มีต่อสินทรัพย ์ 
สาํหรับสินทรัพยที์)ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์)น จะพิจารณามูลค่าที)คาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยที์)ก่อใหเ้กิดเงินสดที)สินทรัพยน์ัLนเกี)ยวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์)ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินที)เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัที)ที)
ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชีL เรื)องการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลี)ยนแปลง
ประมาณการที)ใชใ้นการคาํนวณมูลค่าที)คาดวา่จะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที)มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเสื)อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึ)งไม่เคยมี
การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ญ) หนีKสินที9เกดิจากสัญญา 
 

หนีL สินที)เกิดจากสัญญาเป็นภาระผกูพนัที)จะตอ้งโอนสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ หนีL สินที)เกิดจากสัญญารับรู้เมื)อ
บริษทัไดรั้บชาํระหรือมีสิทธิที)ปราศจากเงื)อนไขในการไดรั้บสิ)งตอบแทนที)เรียกคืนไม่ไดจ้ากลูกคา้ก่อนที)บริษทัรับรู้

รายไดที้)เกี)ยวขอ้ง 
 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

(ฎ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาที)พนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ที%กาํหนดไว้ 
 

ภาระผูกพนัของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ที)กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ

ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที)เกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื)อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที)กาํหนดไวน้ัLนจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัที)ไดรั้บ

อนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที)ประมาณการไว ้ ผลจากการคาํนวณอาจทาํใหบ้ริษทัมีสินทรัพย์
เกิดขึLน ซึ) งการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใช้มูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที)มีในรูปของการไดรั้บคืนใน
อนาคตจากโครงการหรือการหกัการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขัLนตํ)าสาํหรับโครงการต่าง ๆ ของบริษทั   
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนีL สินผลประโยชน์ที)กาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)นทนัที บริษทักาํหนดดอกเบีLยจ่ายของหนีL สิน
ผลประโยชน์ที)กาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดที)ใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดย
คาํนึงถึงการเปลี)ยนแปลงใด ๆ ในหนีL สินผลประโยชน์ที)กาํหนดไวสุ้ทธิซึ) งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่าย
ชาํระผลประโยชน์ ดอกเบีLยจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอื)น ๆ ที)เกี)ยวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกาํไร
หรือขาดทุน  
 

เมื)อมีการเปลี)ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี)ยนแปลงในผลประโยชน์ที)
เกี)ยวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
บริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเมื)อเกิดขึLน  
 

ผลประโยชน์ระยะยาวอื%น 
 

ภาระผูกพนัของบริษทัที)เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที)เกิดจากการทาํงาน

ของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ซึ) งผลประโยชน์นีL ไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพื)อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั การ
วดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื)อเกิดขึLน 

หมูายเหตุั้ประกอบงบการเงนิ

085

บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน)



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

ผลประโยชน์เมื%อเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เมื)อเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเมื)อวนัใดวนัหนึ)งต่อไปนีL เกิดขึLนก่อน  
 
(1) เมื)อบริษทัไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือ 
(2) เมื)อบริษทัรับรู้ตน้ทุนสาํหรับการปรับโครงสร้าง  

 
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัสิLนรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื)อเลิกจา้ง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด  
 
ผลประโยชน์ระยะสัLนของพนักงาน 

 
ผลประโยชน์ระยะสัLนของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื)อพนกังานทาํงานให้ หนีL สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที)คาดว่าจะจ่าย
ชาํระ หากบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที)จะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที)
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันีLสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 
(ฏ) ประมาณการหนีKสิน 
 

ประมาณการหนีL สินจะรับรู้ก็ต่อเมื)อบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานที)เกิดขึLนใน

ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ) งสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเชื)อถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื)อชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว  ประมาณ
การหนีL สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที)จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง

ภาษีเงินได ้เพื)อใหส้ะทอ้นจาํนวนที)อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ) งแปรไปตามเวลาและความเสี)ยงที)มีต่อหนีL สิน  
ประมาณการหนีL สินส่วนที)เพิ)มขึLนเนื)องจากเวลาที)ผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   
 

(ฐ) การวัดมูลค่ายติุธรรม  
 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที)จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพื)อโอนหนีL สินในรายการที)เกิดขึLนในสภาพ

ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที)วดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดที)ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ที)
บริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนีL สินสะทอ้นผลกระทบของความเสี)ยงที)ไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั  
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รายงานประจำำาป้ 2563



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

ผลประโยชน์เมื%อเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เมื)อเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเมื)อวนัใดวนัหนึ)งต่อไปนีL เกิดขึLนก่อน  
 
(1) เมื)อบริษทัไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือ 
(2) เมื)อบริษทัรับรู้ตน้ทุนสาํหรับการปรับโครงสร้าง  

 
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัสิLนรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื)อเลิกจา้ง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด  
 
ผลประโยชน์ระยะสัLนของพนักงาน 

 
ผลประโยชน์ระยะสัLนของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื)อพนกังานทาํงานให้ หนีL สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที)คาดว่าจะจ่าย
ชาํระ หากบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที)จะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที)
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันีLสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 
(ฏ) ประมาณการหนีKสิน 
 

ประมาณการหนีL สินจะรับรู้ก็ต่อเมื)อบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานที)เกิดขึLนใน

ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ) งสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเชื)อถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื)อชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว  ประมาณ
การหนีL สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที)จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง

ภาษีเงินได ้เพื)อใหส้ะทอ้นจาํนวนที)อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ) งแปรไปตามเวลาและความเสี)ยงที)มีต่อหนีL สิน  
ประมาณการหนีL สินส่วนที)เพิ)มขึLนเนื)องจากเวลาที)ผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   
 

(ฐ) การวัดมูลค่ายติุธรรม  
 
มูลค่ายุติธรรมคือราคาที)จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพื)อโอนหนีL สินในรายการที)เกิดขึLนในสภาพ

ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที)วดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดที)ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ที)
บริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนีL สินสะทอ้นผลกระทบของความเสี)ยงที)ไม่สามารถ
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั  
 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ

หนีL สินทางการเงิน   
 
บริษทัวดัมูลค่ายติุธรรมของเครื)องมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซืLอขายในตลาดที)มีสภาพคล่อง หากสามารถหาได ้
ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพยห์รือหนีL สินเกิดขึLนอยา่งสมํ)าเสมอในจาํนวนที)เพียงพอซึ) ง
สามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเนื)อง  
 
หากไม่มีราคาเสนอซืLอขายในตลาดที)มีสภาพคล่องบริษทัใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที)ใชข้อ้มูลที)สามารถสงัเกตได้

ที)มีความเกี)ยวขอ้งใหม้ากที)สุด และลดการใชข้อ้มูลที)ไม่สามารถสงัเกตไดใ้หน้อ้ยที)สุด การเลือกเทคนิคการประเมิน
มูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทัLงหมดที)ผูร่้วมตลาดคาํนึงถึงในการกาํหนดราคาของรายการ  
 
หากสินทรัพยห์รือหนีL สินที)วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีราคาเสนอซืLอและราคาเสนอขายบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพย์

และสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซืLอ และวดัมูลค่าหนีL สินและสถานะการเป็นหนีL สินดว้ยราคาเสนอขาย   
 
หลกัฐานที)ดีที)สุดสาํหรับมูลค่ายติุธรรมของเครื)องมือทางการเงิน ณ วนัที)รับรู้รายการเมื)อเริ)มแรกคือราคาของการทาํ
รายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที)ให้หรือไดรั้บ หากบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัที)รับรู้
รายการเมื)อเริ)มแรกแตกต่างจากราคาของการทาํรายการและมูลค่ายติุธรรมไม่วา่จะไดม้าจากราคาเสนอซืLอเสนอขาย

ในตลาดที)มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีL สินที)เหมือนกนัหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซึ) งใชข้อ้มูลที)ไม่

สามารถสังเกตไดซึ้) งตดัสินว่าไม่มีนยัสําคญัต่อการวดัมูลค่า ทาํให้เครื)องมือทางการเงินวดัมูลค่าเมื)อเริ)มแรกดว้ย
มูลค่ายติุธรรมปรับดว้ยผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที)รับรู้รายการเมื)อเริ)มแรกและราคาของการทาํรายการ 
และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซึ) งจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑที์)เหมาะสมตลอดอายุของเครื)องมือทาง

การเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กวา่การวดัมูลค่ายติุธรรมที)ใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทัLงหมดจากขอ้มูลที)สงัเกตไดใ้นตลาดหรือเมื)อ

รายการดงักล่าวสิLนสุดลง  
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนีL สิน บริษทัใชข้อ้มูลที)สามารถสังเกตไดใ้หม้ากที)สุดเท่าที)จะทาํได ้มูลค่า
ยติุธรรมเหล่านีL ถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชัLนของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลที)ใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงันีL   
 
• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซืLอขายในตลาดที)มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนีL สินอยา่งเดียวกนั 
• ข้อมูลระดับ  2  เป็นข้อมูลอื)นที)สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสําหรับสินทรัพย์นัL นหรือหนีL สินนัL น

นอกเหนือจากราคาเสนอซืLอขายซึ)งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลที)ใชเ้ป็นขอ้มูลที)ไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนีL สินนัLน 
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หากขอ้มูลที)นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนีL สินถูกจดัประเภทลาํดบัชัLนของมูลค่ายติุธรรมที)

แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชัLนของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลที)อยูใ่นระดบัตํ)าสุดที)มีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชัLนของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสิLนรอบระยะเวลารายงานที)เกิดการโอนขึLน  

 
(ฑ) รายได้ 

 
รายไดรั้บรู้เมื)อลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินที)สะทอ้นถึงสิ)งตอบแทนที)บริษทั คาดวา่จะ
มีสิทธิไดรั้บซึ) งไม่รวมจาํนวนเงินที)เก็บแทนบุคคลที)สาม ภาษีมูลค่าเพิ)มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และ
ส่วนลดตามปริมาณ  

 
การขายสินค้า 

 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื)อลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซึ) งโดยทั)วไปเกิดขึLนเมื)อมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั

ลูกคา้ สําหรับสัญญาที)ให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจาํนวนที)มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัสาํคญัของรายไดที้)รับรู้สะสม ดงันัLน รายไดที้)รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซึ)งประมาณการจากขอ้มูลในอดีต  
 

(ฒ) ดอกเบีKย 
 

นโยบายการบัญชีที9ถอืปฏิบัติตัKงแต่วันที9 1 มกราคม 2563  
 
อัตราดอกเบี Lยที%แท้จริง  
 
ดอกเบีLยรับและดอกเบีLยจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบีLยที)แทจ้ริง อตัราดอกเบีLยที)แทจ้ริงคืออตัราที)ใช้
คิดลดประมาณการการจ่ายชาํระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายทีุ)คาดการณ์ไวข้องเครื)องมือทางการเงินของ 
- มูลค่าตามบญัชีขัLนตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนีL สินทางการเงิน 
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รายงานประจำำาป้ 2563



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

หากขอ้มูลที)นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนีL สินถูกจดัประเภทลาํดบัชัLนของมูลค่ายติุธรรมที)

แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชัLนของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลที)อยูใ่นระดบัตํ)าสุดที)มีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชัLนของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสิLนรอบระยะเวลารายงานที)เกิดการโอนขึLน  

 
(ฑ) รายได้ 

 
รายไดรั้บรู้เมื)อลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจาํนวนเงินที)สะทอ้นถึงสิ)งตอบแทนที)บริษทั คาดวา่จะ
มีสิทธิไดรั้บซึ) งไม่รวมจาํนวนเงินที)เก็บแทนบุคคลที)สาม ภาษีมูลค่าเพิ)มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และ
ส่วนลดตามปริมาณ  

 
การขายสินค้า 

 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื)อลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซึ) งโดยทั)วไปเกิดขึLนเมื)อมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั

ลูกคา้ สําหรับสัญญาที)ให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจาํนวนที)มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัสาํคญัของรายไดที้)รับรู้สะสม ดงันัLน รายไดที้)รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซึ)งประมาณการจากขอ้มูลในอดีต  
 

(ฒ) ดอกเบีKย 
 

นโยบายการบัญชีที9ถอืปฏิบัติตัKงแต่วันที9 1 มกราคม 2563  
 
อัตราดอกเบี Lยที%แท้จริง  
 
ดอกเบีLยรับและดอกเบีLยจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบีLยที)แทจ้ริง อตัราดอกเบีLยที)แทจ้ริงคืออตัราที)ใช้
คิดลดประมาณการการจ่ายชาํระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายทีุ)คาดการณ์ไวข้องเครื)องมือทางการเงินของ 
- มูลค่าตามบญัชีขัLนตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนีL สินทางการเงิน 

 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

ในการคาํนวณดอกเบีLยรับและดอกเบีLยจ่าย อตัราดอกเบีLยที)แทจ้ริงจะนาํมาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขัLนตน้ของสินทรัพย ์
(เมื)อสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนีL สิน อยา่งไรก็ตามสาํหรับสินทรัพยท์าง
การเงินที)มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เมื)อเริ)มแรก รายไดด้อกเบีLยจะคาํนวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบีLยที)
แทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณ
รายไดด้อกเบีLยจะเปลี)ยนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขัLนตน้ของสินทรัพย ์
 

นโยบายการบัญชีที9ถอืปฏิบัติก่อนวันที9 1 มกราคม 2563  
 
ดอกเบีLยรับรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในอตัราที)ระบุในสญัญา 
 
ดอกเบีLยจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดที)ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึLน  
 

(ณ) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนที)เกี)ยวกบัรายการที)รับรู้โดยตรง

ในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น 
 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีที)คาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีที)ตอ้ง
เสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที)ประกาศใชห้รือที)คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที)รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที)
เกี)ยวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั)วคราวที)เกิดขึLนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หนีL สินและจาํนวนที)ใชเ้พื)อความมุ่งหมายทางภาษี   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที)จะเกิดจากลกัษณะวิธีการที)บริษทัคาด

วา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนีL สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที)สิLนรอบระยะเวลาที)รายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที)คาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชั)วคราวเมื)อมีการกลบัรายการโดยใช้

อตัราภาษีที)ประกาศใชห้รือที)คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที)รายงาน 
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี บริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที)ไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีที)ตอ้งจ่ายเพิ)มขึLน และมีดอกเบีL ยที)ตอ้งชาํระ บริษทั 
เชื)อว่าไดต้ัLงภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดที้)จะจ่ายในอนาคต ซึ) งเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนีL อยู่บนพืLนฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกี)ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี)ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํ
ใหบ้ริษทัเปลี)ยนการตดัสินใจโดยขึLนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที)มีอยู ่ การเปลี)ยนแปลงในภาษีเงิน
ไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดที)เกิดการเปลี)ยนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีL สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มื)อกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายที)จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนีL สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษี 
เงินไดนี้L ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันัLนกิจการมีความตัLงใจจะจ่ายชาํระหนีL สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย

ยอดสุทธิหรือตัLงใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนีL สินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื)อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กาํไรเพื)อเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั)วคราวดงักล่าว กาํไรเพื)อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชั)วคราวที)เกี)ยวขอ้ง ดงันัLน กาํไรเพื)อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชั)วคราวที)พิจารณาจากแผนธุรกิจแลว้อาจมีจาํนวนไม่เพียงพอที)จะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ัLงจาํนวน 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัที)รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที)ประโยชน์ทางภาษีจะ
มีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ด) กาํไรต่อหุ้น 
 

บริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขัLนพืLนฐานสาํหรับหุน้สามญั  กาํไรต่อหุน้ขัLนพืLนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุน
ของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี)ยถ่วงนํLาหนกัที)ออกจาํหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวน
หุน้สามญัที)ซืLอคืน 

 

(ต) บุคคลหรือกจิการที9เกี9ยวข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที)มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทัLงทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของบริษทั หรือ บุคคลหรือ
กิจการที)อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนักบับริษทั หรือ บริษทัมี
อาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทัLงทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทาง
การเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนัLน  
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี บริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที)ไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีที)ตอ้งจ่ายเพิ)มขึLน และมีดอกเบีL ยที)ตอ้งชาํระ บริษทั 
เชื)อว่าไดต้ัLงภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดที้)จะจ่ายในอนาคต ซึ) งเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนีL อยู่บนพืLนฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกี)ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี)ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํ
ใหบ้ริษทัเปลี)ยนการตดัสินใจโดยขึLนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที)มีอยู ่ การเปลี)ยนแปลงในภาษีเงิน
ไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดที)เกิดการเปลี)ยนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีL สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มื)อกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายที)จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนีL สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษี 
เงินไดนี้L ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั 
สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันัLนกิจการมีความตัLงใจจะจ่ายชาํระหนีL สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย

ยอดสุทธิหรือตัLงใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนีL สินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื)อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กาํไรเพื)อเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั)วคราวดงักล่าว กาํไรเพื)อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชั)วคราวที)เกี)ยวขอ้ง ดงันัLน กาํไรเพื)อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชั)วคราวที)พิจารณาจากแผนธุรกิจแลว้อาจมีจาํนวนไม่เพียงพอที)จะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ัLงจาํนวน 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัที)รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที)ประโยชน์ทางภาษีจะ
มีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ด) กาํไรต่อหุ้น 
 

บริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขัLนพืLนฐานสาํหรับหุน้สามญั  กาํไรต่อหุน้ขัLนพืLนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุน
ของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี)ยถ่วงนํLาหนกัที)ออกจาํหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวน
หุน้สามญัที)ซืLอคืน 

 

(ต) บุคคลหรือกจิการที9เกี9ยวข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที)มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทัLงทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของบริษทั หรือ บุคคลหรือ
กิจการที)อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนักบับริษทั หรือ บริษทัมี
อาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทัLงทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทาง
การเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนัLน  

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

(ถ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที)รายงานต่อประธานเจา้หนา้ที)บริหารของบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที)เกิดขึLนจากส่วนงานดาํเนินงานนัLนโดยตรงรวมถึงรายการที)ไดรั้บการปันส่วนอยา่ง
สมเหตุสมผล รายการที)ไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการรายไดอื้)น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
เงินกูย้มืและภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 

4 บุคคลหรือกจิการที3เกี3ยวข้องกนั 
 
ความสมัพนัธ์ที)มีกบับุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัที)มีรายการระหวา่งกนัที)มีนยัสาํคญักบับริษทัในระหวา่งปี มีดงันีL   
 
ชื3อกจิการ ประเทศที3จัดตัHง  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรีL ส์ จาํกดั ญี)ปุ่น เป็นบริษทัใหญ่  ถือหุน้ร้อยละ 71.65 ในบริษทั 
ผูบ้ริหารสาํคญั  บุคคลที)มีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั)งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่
ทางตรงหรือทางออ้ม ทัLงนีL  รวมถึงกรรมการของ
บริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ที)ในระดบับริหารหรือไม่) 

 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนีL   

 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาตลาดหรือราคาตามบนัทึกขอ้ตกลง โดยบริษทักาํหนดโครงสร้าง

ราคาขายสินคา้ระหว่างบริษทักบับริษทัใหญ่ โดยคาํนึงถึงตน้ทุนสินคา้ที)
เกิดขึLนจริงบวกดว้ยอตัรากาํไรขัLนตน้ รวมทัLงยงัพิจารณาถึงขนาดของสินคา้
ที)จาํหน่าย ปริมาณที)จาํหน่าย ประเทศที)จาํหน่ายและค่าขนส่ง 

ซืLอวตัถุดิบและอะไหล่ ราคาตลาด 
ซืLอเครื)องจกัรและอุปกรณ์ ราคาตลาด 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ ตามอตัราร้อยละของยอดขายที)กาํหนดในสญัญา 
ค่านายหนา้ ตามอตัราร้อยละของยอดขายที)กาํหนดในสญัญา 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั ตามไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและ/หรือผูถื้อหุน้ 
ดอกเบีLยจ่าย อตัราร้อยละ1.30 - 1.79 ต่อปี  
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บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน)



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

รายการที)สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิLนสุดวนัที) 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันีL  
 
สําหรับปีสิKนสุดวันที9 31 ธันวาคม  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,067,374  1,284,062 
ซืLอวตัถุดิบและอะไหล่ 9,486  12,159 
ซืLอเครื)องจกัรและอุปกรณ์ 254  564 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ 16,806  20,427 
ค่านายหนา้ 2,090  2,636 
ค่าใชจ่้ายอื)น 18  105 
ดอกเบีLยจ่าย  -  1,238 
    

ผู้บริหารสําคญั    
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั    
   ผลประโยชน์ระยะสัLนของพนกังาน     45,766  49,520 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,313  3,119 
   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 47,079  52,639 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั ณ วนัที) 31 ธนัวาคม มีดงันีL  
 
ลกูหนีKการค้า - กจิการที9เกี9ยวข้องกนั 
 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่    
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรีL ส์ จาํกดั 60,503  55,283 
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รายงานประจำำาป้ 2563



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

รายการที)สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิLนสุดวนัที) 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันีL  
 
สําหรับปีสิKนสุดวันที9 31 ธันวาคม  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่    
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,067,374  1,284,062 
ซืLอวตัถุดิบและอะไหล่ 9,486  12,159 
ซืLอเครื)องจกัรและอุปกรณ์ 254  564 
ค่าธรรมเนียมสิทธิ 16,806  20,427 
ค่านายหนา้ 2,090  2,636 
ค่าใชจ่้ายอื)น 18  105 
ดอกเบีLยจ่าย  -  1,238 
    

ผู้บริหารสําคญั    
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั    
   ผลประโยชน์ระยะสัLนของพนกังาน     45,766  49,520 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,313  3,119 
   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 47,079  52,639 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั ณ วนัที) 31 ธนัวาคม มีดงันีL  
 
ลกูหนีKการค้า - กจิการที9เกี9ยวข้องกนั 
 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่    
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรีL ส์ จาํกดั 60,503  55,283 

 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

เจ้าหนีKการค้า - กจิการที9เกี9ยวข้องกนั 
 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่    
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรีL ส์ จาํกดั 1,675  1,579 

 
เจ้าหนีKอื9นจากบุคคลหรือกจิการอื9นที9เกี9ยวข้องกนั 
 

   
    2563  2562 
  (พันบาท) 
ค่าธรรมเนียมสิทธิค้างจ่าย       
บริษัทใหญ่       
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรีL ส์ จาํกดั    5,052  3,714 
       
ค่านายหน้าค้างจ่าย    
บริษัทใหญ่    
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรีL ส์ จาํกดั 707  543 

    

ค่าบําเหน็จผู้บริหารและผลตอบแทนอื9นค้างจ่าย    
ผูบ้ริหารสาํคญั 4,674  4,674 
รวม 10,433  8,931 

 
รายการเคลื)อนไหวของเงินกูย้มืระยะสัLนจากกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิLนสุดวนัที) 31 ธนัวาคม มีดงันีL  
 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินกู้ยมืระยะสัKน    
บริษัทใหญ่    
ณ วนัที) 1 มกราคม -  200,000 
ลดลง -  (200,000) 
ณ วนัที3 31 ธันวาคม -  - 
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บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน)



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

สัญญาสําคัญที9ทํากับกิจการที9เกี9ยวข้องกัน 
 
สัญญาสิทธิทางเทคนิค 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาสิทธิทางเทคนิคกบับริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรีL ส์ จาํกดั ซึ) งเป็นบริษทัใหญ่ ภายใตเ้งื)อนไข
ของสัญญาดังกล่าวบริษทัใหญ่ตกลงที)จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงข้อมูลทางเทคนิคและความรู้ 
ความชาํนาญ อุปกรณ์สําหรับการผลิต และให้สิทธิในการขายสินคา้ ในการนีL บริษทัมีภาระผูกพนัที)จะตอ้งจ่าย
ค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหนา้ในอตัราร้อยละของยอดขายตามที)ระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 10 ปี และ
สามารถต่ออายุโดยอตัโนมติัปีต่อปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ) งจะทาํการยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
 
ภาระผกูพนัตามสัญญาซืKอวัตถุดบิและอะไหล่ 
 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่    
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรีL ส์ จาํกดั 522  320 

 
บันทึกข้อตกลงสําคญักบักจิการที9เกี9ยวข้องกนั 
 
เมื)อวนัที) 4 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัทาํบันทึกข้อตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมกับบริษทั ทาเคะอุจิเพรส 
อินดสัตรีL ส์ จาํกดั โดยกาํหนดส่งมอบเหรียญอลูมิเนียม ปริมาณโดยประมาณ 7,000 เมตริกตนั เพื)อสาํหรับการผลิต
หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ)ม ภาชนะสาํหรับบรรจุแก๊สและผลิตภณัฑแ์อโรโซล โดยมีระยะเวลาตัLงแต่เดือนเมษายน 2563 
ถึงเดือนมีนาคม 2564 
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รายงานประจำำาป้ 2563



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

สัญญาสําคัญที9ทํากับกิจการที9เกี9ยวข้องกัน 
 
สัญญาสิทธิทางเทคนิค 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาสิทธิทางเทคนิคกบับริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรีL ส์ จาํกดั ซึ) งเป็นบริษทัใหญ่ ภายใตเ้งื)อนไข
ของสัญญาดังกล่าวบริษทัใหญ่ตกลงที)จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงข้อมูลทางเทคนิคและความรู้ 
ความชาํนาญ อุปกรณ์สําหรับการผลิต และให้สิทธิในการขายสินคา้ ในการนีL บริษทัมีภาระผูกพนัที)จะตอ้งจ่าย
ค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหนา้ในอตัราร้อยละของยอดขายตามที)ระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 10 ปี และ
สามารถต่ออายุโดยอตัโนมติัปีต่อปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ) งจะทาํการยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
 
ภาระผกูพนัตามสัญญาซืKอวัตถุดบิและอะไหล่ 
 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ่    
บริษทั ทาเคะอุจิเพรส อินดสัตรีL ส์ จาํกดั 522  320 

 
บันทึกข้อตกลงสําคญักบักจิการที9เกี9ยวข้องกนั 
 
เมื)อวนัที) 4 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัทาํบันทึกข้อตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมกับบริษทั ทาเคะอุจิเพรส 
อินดสัตรีL ส์ จาํกดั โดยกาํหนดส่งมอบเหรียญอลูมิเนียม ปริมาณโดยประมาณ 7,000 เมตริกตนั เพื)อสาํหรับการผลิต
หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ)ม ภาชนะสาํหรับบรรจุแก๊สและผลิตภณัฑแ์อโรโซล โดยมีระยะเวลาตัLงแต่เดือนเมษายน 2563 
ถึงเดือนมีนาคม 2564 
 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
  
เงินสดในมือ 47  159 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 22,494  30,349 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 603,295  853,365 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจาํ 500,000  - 
รวม 1,125,836  883,873 

 
6 สินค้าคงเหลือ  
 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 230,851  150,779 
สินคา้ระหวา่งผลิต 147,148  135,755 
วตัถุดิบ 341,130  636,572 
อะไหล่ 192,091  213,954 
สินคา้ระหวา่งทาง 105,351  217,375 
รวม 1,016,571  1,354,435 
หัก ค่าเผื)อมูลค่าสินคา้ลดลง (1,702)  (2,330) 
สุทธิ 1,014,869  1,352,105 
    ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที)บนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย    
- ตน้ทุนขาย 3,960,232  4,660,129 
- กลบัรายการปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที)คาดวา่จะไดรั้บ (628)  (1,543) 

รวม 3,959,604  4,658,586 
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
  7 

ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

 
 

ที#ดินและ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

สินทรัพย์

ระหวา่ง 
 

 

 
ส่วนปรับปรุง  

อาคารและ 
 

เครื#องจกัร 
 

เครื#องใช ้
 

 
 

 
 

ก่อสร้าง 
 

 
 

ที#ดิน 
 

ส่วนปรับปรุง  
และอุปกรณ์  

สาํนกังาน 
 

ยานพาหนะ 
 

อะไหล่ 
 

และติดตัE ง 
 

รวม 
 

(พันบาท) 
ราคาทุน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ณ วนัที# 1 มกราคม 2562 

273,446 
 

1,706,576 
 

7,122,159 
 

19,248 
 

31,190 
 

95,569 
 

114,040 
 

9,362,228 
เพิ# มขึE น 

165 
 

3,068 
 

36,192 
 

609 
 

2,850 
 

32,010 
 

208,424 
 

283,318 
โอน 

18,939 
 

47,446 
 

222,563 
 

- 
 

- 
 

(28,956) 
 

(259,992) 
 

- 
จาํหน่าย 

- 
 

- 
 

(27,352) 
 

(356) 
 

(2,363) 
 

- 
 

- 
 

(30,071) 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   และ 1 มกราคม 2563 

292,550 
 

1,757,090 
 

7,353,562 
 

19,501 
 

31,677 
 

98,623 
 

62,472 
 

9,615,475 
เพิ# มขึE น 

1,210 
 

2,285 
 

20,988 
 

1,208 
 

1,916 
 

23,119 
 

134,779 
 

185,505 
โอน 

- 
 

22,765 
 

134,512 
 

- 
 

- 
 

(25,631) 
 

(131,646) 
 

- 
จาํหน่าย 

- 
 

- 
 

(62,093) 
 

(1,083) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(63,176) 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2563 

293,760 
 

1,782,140 
 

7,446,969 
 

19,626 
 

33,593 
 

96,111 
 

65,605 
 

9,737,804 
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
   

 
ที#ดินและ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
สินทรัพย์

ระหวา่ง 
 

 

 
ส่วนปรับปรุง  

อาคารและ 
 

เครื#องจกัร 
 

เครื#องใช ้
 

 
 

 
 

ก่อสร้าง 
 

 
 

ที#ดิน 
 

ส่วนปรับปรุง  
และอุปกรณ์  

สาํนกังาน 
 

ยานพาหนะ 
 

อะไหล่ 
 

และติดตัE ง 
 

รวม 
 

(พันบาท) 
ค่าเสื+อมราคา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ณ วนัที# 1 มกราคม 2562 

30,023 
 

837,403 
 

4,909,993 
 

15,328 
 

21,004 
 

- 
 

- 
 

5,813,751 
ค่าเสื#อมราคาสาํหรับปี 

7,041 
 

59,959 
 

373,399 
 

1,554 
 

4,464 
 

- 
 

- 
 

446,417 
จาํหน่าย 

- 
 

- 
 

(24,374) 
 

(356) 
 

(2,363) 
 

- 
 

- 
 

(27,093) 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   และ 1 มกราคม 2563 

37,064 
 

897,362 
 

5,259,018 
 

16,526 
 

23,105 
 

- 
 

- 
 

6,233,075 
ค่าเสื#อมราคาสาํหรับปี 

7,430 
 

60,133 
 

364,117 
 

1,476 
 

3,830 
 

- 
 

- 
 

436,986 
จาํหน่าย 

- 
 

- 
 

(61,993) 
 

(1,083) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(63,076) 
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2563 

44,494 
 

957,495 
 

5,561,142 
 

16,919 
 

26,935 
 

- 
 

- 
 

6,606,985 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ณ วนัที# 1 มกราคม 2562 
243,423 

 
869,173 

 
2,212,166 

 
3,920 

 
10,186 

 
95,569 

 
114,040 

 
3,548,477 

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   และ 1 มกราคม 2563 
255,486 

 
859,728 

 
2,094,544 

 
2,975 

 
8,572 

 
98,623 

 
62,472 

 
3,382,400 

ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2563 
249,266 

 
824,645 

 
1,885,827 

 
2,707 

 
6,658 

 
96,111 

 
65,605 

 
3,130,819 
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

ราคาตามบญัชีก่อนหักค่าเสื3อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ที3ไดห้กัค่าเสื3อมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใช้
งานจนถึง ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 2,548 ลา้นบาท (2562: 2,462 ล้านบาท) 

 
8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 
 ค่าลิขสิทธิK  
 ซอฟตแ์วร์ 
 (พันบาท) 
ราคาทุน  
ณ วนัที3 1 มกราคม 2562 30,336 
เพิ3มขึOน 211 
ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 30,547 
เพิ3มขึOน 286 
ตดัจาํหน่าย (60) 
ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2563 30,773 
  

ค่าตัดจําหน่าย  
ณ วนัที3 1 มกราคม 2562 20,168 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,607 
ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 21,775 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,580 
ตดัจาํหน่าย (56) 
ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2563 23,299 
  
มูลค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วนัที1 1 มกราคม 2562 10,168 
ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 8,772 
ณ วนัที1 31 ธันวาคม 2563 7,474 
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

9 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 
สินทรัพยแ์ละหนีO สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที3 31 ธนัวาคม มีดงันีO  
 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 97,210  109,872 
หนีO สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (68,728)  (66,986) 
สุทธิ 28,482  42,886 

 
รายการเคลื3อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีO สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมที3เกิดขึOนในระหวา่งปีมีดงันีO  
 

   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที1 

1 มกราคม 
2563 

  
กาํไรหรือ
ขาดทุน 

  
กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื3น 

 ณ วนัที1 
31 ธันวาคม 

2563 
   (หมายเหต ุ20)  
         (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื3อการลดมลูค่าของสินค้า) 466  (126)  -  340 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 109,314  (9,401)  (3,043)  96,870 
รายไดร้อการตดับญัชี 92  (92)  -  - 
รวม 109,872  (9,619)  (3,043)  97,210 

        

หนีCสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ที3ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของ 
   ค่าเสื3อมราคา) (66,986) 

  
(1,526)   

-   
(68,512) 

สินทรัพยท์างการเงินที3วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  
ผา่นกาํไรขาดทุน 

 
-   

(216)   
-   

(216) 
รวม (66,986)  (1,742)  -  (68,728) 
        
สุทธิ 42,886  (11,361)  (3,043)  28,482 
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที1 

1 มกราคม 
2562 

  
กาํไรหรือ
ขาดทุน 

  
กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื3น 

 ณ วนัที1 
31 ธันวาคม 

2562 
   (หมายเหต ุ20)  
         (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื3อการลดมลูค่าของสินค้า) 775  (309)  -   466 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 92,495  7,290  9,529  109,314 
รายไดร้อการตดับญัชี 1,249  (1,157)  -   92 
รวม 94,519  5,824  9,529  109,872 

        

หนีCสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ที3ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของ 
   ค่าเสื3อมราคา) 

 
(55,735) 

 
(11,251) 

 
- 

 
(66,986) 

รวม (55,735)  (11,251)  -  (66,986) 
        
สุทธิ 38,784  (5,427)  9,529  42,886 

 
10 เจ้าหนีGการค้า 

 
 หมายเหต ุ 2563  2562 
  (พันบาท) 
กิจการที3เกี3ยวขอ้งกนั 4 1,675  1,579 
กิจการอื3น ๆ  106,140  226,384 
รวม  107,815  227,963 
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

11 เจ้าหนีGอื1นกจิการอื1น 
 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย 38,248  34,575 
เจา้หนีO ค่าก่อสร้างและเครื3องจกัร 25,897  21,373 
เจา้หนีO ค่าวสัดุสิOนเปลืองโรงงานและอะไหล่ 11,440  30,587 
อื3น ๆ 40,778  30,583 
รวม 116,363  117,118 

 
12 ประมาณการหนีGสินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ประมาณการหนีGสินสําหรับ    
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 393,903  452,283 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื3น 44,244  40,474 
 438,147  492,757 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลีOยงชีพ 68,118  81,415 
รวม 506,265  574,172 
    
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 54,035  67,920 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื3น 11,115  10,402 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลีOยงชีพ 6,494  7,855 
 71,644  86,177 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื1น    
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
  ที3รับรู้ในระหวา่งปี (15,214)  47,646 
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บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน)



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

โครงการผลประโยชน์ที3กาํหนดไว้ 
 

บริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ที3กาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การให้ผลประโยชน์เมื3อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ที3กาํหนดไวมี้ความเสี3ยง
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเสี3ยงของช่วงชีวิต ความเสี3ยงจากอตัราดอกเบีOย 
และความเสี3ยงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 
โครงการสมทบเงินที3กาํหนดไว้ 
 

บริษทัไดจ้ดัตัOงกองทุนสาํรองเลีOยงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทับนพืOนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยบริษทัจ่ายสมทบให้เมื3อเป็นสมาชิกของกองทุนเงินสะสมครบ 5 ปี บริษทัสมทบในอตัรา 
ร้อยละ 50 ของเงินที3หกั และหลงัจากนัOนสมทบอีกปีละร้อยละ 10 ของเงินกองทุน บริษทัเป็นผูบ้ริหารกองทุนสาํรอง
เลีOยงชีพขา้งตน้ 
 

มูลค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วนัที3 1 มกราคม 492,757  409,064 
    
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 42,192  59,884 
ตน้ทุนบริการในอดีต 10,752  3,404 
ดอกเบีOยจากภาระผกูพนั 7,639  10,816 
กาํไรจากผลประโยชน์จ่าย 4,567  4,218 

 65,150  78,322 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื1น    
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ -  11,251 
- ขอ้สมมติทางการเงิน (10,261)  27,593 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์ (4,953)  8,802 
 (15,214)  47,646 
    ผลประโยชน์จ่าย (104,546)  (42,275) 
    ณ วนัที1 31 ธันวาคม 438,147  492,757 
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รายงานประจำำาป้ 2563



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

โครงการผลประโยชน์ที3กาํหนดไว้ 
 

บริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ที3กาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การให้ผลประโยชน์เมื3อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ที3กาํหนดไวมี้ความเสี3ยง
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเสี3ยงของช่วงชีวิต ความเสี3ยงจากอตัราดอกเบีOย 
และความเสี3ยงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 
โครงการสมทบเงินที3กาํหนดไว้ 
 

บริษทัไดจ้ดัตัOงกองทุนสาํรองเลีOยงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทับนพืOนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยบริษทัจ่ายสมทบให้เมื3อเป็นสมาชิกของกองทุนเงินสะสมครบ 5 ปี บริษทัสมทบในอตัรา 
ร้อยละ 50 ของเงินที3หกั และหลงัจากนัOนสมทบอีกปีละร้อยละ 10 ของเงินกองทุน บริษทัเป็นผูบ้ริหารกองทุนสาํรอง
เลีOยงชีพขา้งตน้ 
 

มูลค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ 2563  2562 
 (พันบาท) 
ณ วนัที3 1 มกราคม 492,757  409,064 
    
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 42,192  59,884 
ตน้ทุนบริการในอดีต 10,752  3,404 
ดอกเบีOยจากภาระผกูพนั 7,639  10,816 
กาํไรจากผลประโยชน์จ่าย 4,567  4,218 

 65,150  78,322 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื1น    
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ -  11,251 
- ขอ้สมมติทางการเงิน (10,261)  27,593 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์ (4,953)  8,802 
 (15,214)  47,646 
    ผลประโยชน์จ่าย (104,546)  (42,275) 
    ณ วนัที1 31 ธันวาคม 438,147  492,757 

 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

   
2563  2562 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 1.22  1.59 
การเพิ3มขึOนของเงินเดือนเฉลี3ยในอนาคต  2.10 - 4.50  3.00 - 5.20 

 
ขอ้สมมติเกี3ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติที3เผยแพร่ทั3วไปและตารางมรณะ 
 
ณ วนัที3 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาถวัเฉลี3ยถ่วงนํO าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที3กาํหนดไวเ้ป็น 8.97 ปี 
(2562: 8.99 ปี) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การเปลี3ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติที3เกี3ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที3อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัที3รายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื3นๆ คงที3 จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชน์เป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนีO  
 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิ3มขึOน 1 ปี/ร้อยละ 1 ขอ้สมมติลดลง 1 ปี/ร้อยละ 1 
ณ วันทีM 31 ธันวาคม 2563 2562 2563 2562 
 (พันบาท) 
อตัราคิดลด   (28,070) (31,752) 31,649 35,699 
การเพิ3มขึOนของเงินเดือนในอนาคต  28,245 32,660 (25,588) (29,648) 
อตัราหมุนเวียนของพนกังาน  (12,775) (14,375) 9,973 10,744 
อายขุยั (ปี)  451 512 (449) (510) 
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บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน)



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

13 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นและสํารอง 
 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที3บริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ที3จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนีOตัOงเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
นีOจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนีOจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

14 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 
 
บริษทัมี 2 ส่วนงานที3รายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซึ3 งเป็นหน่วยงานธุรกิจที3สําคญัของบริษทั หน่วยงานธุรกิจ 
ที3สําคญันีO ผลิตสินค้าที3แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื3องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ 
ทางการตลาดที3แตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของ 
แต่ละหน่วยงานธุรกิจที3สาํคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส รายไดห้ลกัของบริษทัไดม้าจากรายไดจ้ากสัญญาที3ทาํกบัลูกคา้ 
และรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ3ง การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที3รายงานของบริษทัโดยสรุปมีดงันีO   
 
ส่วนงาน 1  กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม 
ส่วนงาน 2  เหรียญอลูมิเนียม 
 
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที3รายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างนีO  ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซึ3 งนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานของบริษทั  ผูบ้ริหารเชื3อว่าการใช้กาํไรก่อนภาษีเงินได้ในการวดัผลการดาํเนินงานนัOนเป็นขอ้มูลที3
เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอื3นที3ดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
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รายงานประจำำาป้ 2563



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

13 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นและสํารอง 
 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที3บริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ที3จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนีOตัOงเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
นีOจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนีOจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

14 ส่วนงานดาํเนินงานและการจําแนกรายได้ 
 
บริษทัมี 2 ส่วนงานที3รายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซึ3 งเป็นหน่วยงานธุรกิจที3สําคญัของบริษทั หน่วยงานธุรกิจ 
ที3สําคญันีO ผลิตสินค้าที3แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื3องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ 
ทางการตลาดที3แตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของ 
แต่ละหน่วยงานธุรกิจที3สาํคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส รายไดห้ลกัของบริษทัไดม้าจากรายไดจ้ากสัญญาที3ทาํกบัลูกคา้ 
และรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ3ง การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที3รายงานของบริษทัโดยสรุปมีดงันีO   
 
ส่วนงาน 1  กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม 
ส่วนงาน 2  เหรียญอลูมิเนียม 
 
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที3รายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างนีO  ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซึ3 งนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานของบริษทั  ผูบ้ริหารเชื3อว่าการใช้กาํไรก่อนภาษีเงินได้ในการวดัผลการดาํเนินงานนัOนเป็นขอ้มูลที3
เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอื3นที3ดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

ข้อมูลตามส่วนงานทีMรายงาน 
 

 ส่วนงาน 1  ส่วนงาน 2  รวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 2,842,588  3,341,759  2,085,457  2,154,860  4,928,045  5,496,619 
ผลการดาํเนินงานส่วนงาน 645,293  684,049  323,148  153,984  968,441  838,033 
            
รายไดที้,ปันส่วนไม่ได ้           144,333  147,746 
ค่าใชจ่้ายที,ปันส่วนไม่ได ้         (284,365)  (326,654) 
ตน้ทุนทางการเงิน         -  (1,242) 
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้         828,409  657,883 
            
สินทรัพย์ส่วนงาน            
ลูกหนี?การคา้ 457,813  585,313  301,890  306,621  759,703  891,934 
สินคา้คงเหลือ 325,119  321,775  689,750  1,030,330  1,014,869  1,352,105 
ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,470,599  2,648,583  660,220  733,817  3,130,819  3,382,400 
สินทรัพยอื์,น ๆ ที,ไม่ไดปั้นส่วน         1,893,668  984,184 
รวมสินทรัพย์         6,799,059  6,610,623 
            
หนี<สินส่วนงาน            
เจา้หนี?การคา้ 89,370  99,070  18,445  128,893  107,815  227,963 
หนี? สินที,ไม่ไดปั้นส่วน         729,011  777,602 
รวมหนี<สิน         836,826  1,005,565 
            
รายการอื>นที>มสีาระสําคญั            
ค่าเสื,อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 326,565  324,056  112,001  123,967  438,566  448,023 
รายจ่ายฝ่ายทุน 147,143  236,798  38,648  46,731  185,791  283,529 
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บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน)



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

ข้อมูลส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
ในการนําเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้แยกตามที3ตัO งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้ สินทรัพยแ์ยกตาม 
สถานที3ตัOงทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์
 

 รายได้  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เอเชียแปซิฟิก 2,863,709  3,186,204  -  - 
ประเทศไทย 1,377,227  1,657,565  3,868,155  3,434,370 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 469,508  394,663  -  - 
อื3น ๆ 217,601  258,187  -  - 
รวม 4,928,045  5,496,619  3,868,155  3,434,370 

 
ลกูค้ารายใหญ่  
 
รายไดจ้ากลูกคา้รายหนึ3งจากส่วนงานที3 1 และ 2 ของบริษทัเป็นเงินประมาณ 455 ลา้นบาท (2562: 541 ล้านบาท) จาก
รายไดร้วมของบริษทั  
 
ยอดคงเหลือของสัญญา 
 
ตารางต่อไปนีOใหข้อ้มูลเกี3ยวกบัลูกหนีO  และหนีO สินที3เกิดจากสญัญาที3ทาํกบัลูกคา้  
 

  31 ธนัวาคม 
  2563  2562 
  (พันบาท) 
ลูกหนีOการคา้  759,703  891,934 
หนีO สินที3เกิดจากสญัญา     
- ส่วนที3หมุนเวยีน  15,013  7,124 

  
หนีO สินที3เกิดจากสัญญาโดยส่วนใหญ่เกิดจากสิ3งตอบแทนที3ไดรั้บล่วงหนา้จากลูกคา้สาํหรับการขายสินคา้ โดยบริษทั
จะรับรู้หนีO สินที3เกิดจากสญัญาดงักล่าวเป็นรายไดเ้มื3อส่งมอบการควบคุมสินคา้ใหก้บัลูกคา้  
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รายงานประจำำาป้ 2563



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

15 รายได้อื1น 
 

   2563  2562 
   (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก   100,263  128,765 
อื3น ๆ   13,572  18,981 
รวม   113,835  147,746 

 
16 ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 

 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
ค่าขนส่ง 77,744  75,774 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 33,590  34,206 
อื3น ๆ  30,391  36,493 
รวม 141,725  146,473 

 
17 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 116,950  120,721 
ค่าเสื3อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7,442  7,095 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 1,953  4,628 
ค่าใชจ่้ายยานพาหนะ 5,311  2,593 
อื3น ๆ  10,985  15,565 
รวม 142,641  150,602 
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บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน)



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

18 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 หมายเหต ุ  2563  2562 
   (พันบาท) 
ค่าแรงและเงินเดือน   644,684  669,617 
โครงการผลประโยชน์ที3กาํหนดไว ้ 12  65,150  78,322 
โครงการสมทบเงินที3กาํหนดไว ้ 12  6,494  7,855 
ค่าตอบแทนกรรมการ   5,616  5,653 
อื3น ๆ   36,091  38,853 
รวม   758,035  800,300 

 
19 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 
งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ที3 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงันีO  
 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุนขาย    
การเปลี3ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (91,465)  149,323 
วตัถุดิบและวสัดุสิOนเปลืองใชไ้ป 2,380,108  2,710,574 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 607,495  645,373 
ค่าเสื3อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 430,053  440,022 
ค่าสาธารณูปโภค 281,551  337,472 
    

รวมอยู่ในต้นทุนในการจัดจําหน่าย    
ค่าขนส่ง 77,744  75,774 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 33,590  34,206 
ค่าเสื3อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,071  907 
    รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร    
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 116,950  120,721 
ค่าเสื3อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7,442  7,095 
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

18 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 หมายเหต ุ  2563  2562 
   (พันบาท) 
ค่าแรงและเงินเดือน   644,684  669,617 
โครงการผลประโยชน์ที3กาํหนดไว ้ 12  65,150  78,322 
โครงการสมทบเงินที3กาํหนดไว ้ 12  6,494  7,855 
ค่าตอบแทนกรรมการ   5,616  5,653 
อื3น ๆ   36,091  38,853 
รวม   758,035  800,300 

 
19 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 
งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ที3 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงันีO  
 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุนขาย    
การเปลี3ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (91,465)  149,323 
วตัถุดิบและวสัดุสิOนเปลืองใชไ้ป 2,380,108  2,710,574 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 607,495  645,373 
ค่าเสื3อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 430,053  440,022 
ค่าสาธารณูปโภค 281,551  337,472 
    

รวมอยู่ในต้นทุนในการจัดจําหน่าย    
ค่าขนส่ง 77,744  75,774 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 33,590  34,206 
ค่าเสื3อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,071  907 
    รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร    
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 116,950  120,721 
ค่าเสื3อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 7,442  7,095 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

20 ภาษีเงนิได้ 
 
ภาษเีงินได้ทีMรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

 หมายเหต ุ  2563  2562 
   (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ของวดปัจจบัุน      
สาํหรับปีปัจจุบนั   148,044  120,340 
      
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 9     
การเปลี3ยนแปลงของผลต่างชั3วคราว   11,361  5,427 
รวม   159,405  125,767 

 
ภาษเีงินได้ทีMรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืMน 

 
 
 
 
 
 
 

 2563  2562 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
กาํไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 15,214  

 
 

(3,043)  12,171 

 

(47,646)  9,529  (38,117) 
รวม 15,214  (3,043)  12,171  (47,646)  9,529  (38,117) 
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บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน)



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

การกระทบยอดเพืMอหาอัตราภาษทีีMแท้จริง  
 2563  2562 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   828,409    657,883 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  165,682  20  131,577 
รายไดที้3ไม่ตอ้งเสียภาษี   (6,551)    (6,258) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   (77)    (839) 
อื3น ๆ   351    1,287 
รวม 19  159,405  19  125,767 

 
21 กาํไรต่อหุ้นขัGนพืGนฐาน 

 
กาํไรต่อหุน้ขัOนพืOนฐานสาํหรับแต่ละปีสิOนสุดวนัที3 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีที3เป็นส่วนของ
ผูถื้อหุน้ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัที3ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการคาํนวณดงันีO  
 

 2563  2562 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไรทีMเป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญของบริษทัสําหรับปีสิCนสุด 31 ธันวาคม 

   

    

กาํไรที1เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท  669,003  532,116 
 

   

จํานวนหุ้นสามัญที1ออกจําหน่ายแล้ว 43,200  43,200 
    

กาํไรต่อหุ้นขัGนพืGนฐาน  (บาท) 15.49  12.32 
 

หมูายเหตุั้ประกอบงบการเงนิ

110

รายงานประจำำาป้ 2563



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

การกระทบยอดเพืMอหาอัตราภาษทีีMแท้จริง  
 2563  2562 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   828,409    657,883 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  165,682  20  131,577 
รายไดที้3ไม่ตอ้งเสียภาษี   (6,551)    (6,258) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   (77)    (839) 
อื3น ๆ   351    1,287 
รวม 19  159,405  19  125,767 

 
21 กาํไรต่อหุ้นขัGนพืGนฐาน 

 
กาํไรต่อหุน้ขัOนพืOนฐานสาํหรับแต่ละปีสิOนสุดวนัที3 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีที3เป็นส่วนของ
ผูถื้อหุน้ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัที3ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการคาํนวณดงันีO  
 

 2563  2562 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไรทีMเป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญของบริษทัสําหรับปีสิCนสุด 31 ธันวาคม 

   

    

กาํไรที1เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท  669,003  532,116 
 

   

จํานวนหุ้นสามัญที1ออกจําหน่ายแล้ว 43,200  43,200 
    

กาํไรต่อหุ้นขัGนพืGนฐาน  (บาท) 15.49  12.32 
 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

22 เงนิปันผล 
 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปนีO  
 

 วนัที3อนุมติั 
กาํหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2563      
เงินปันผลระหวา่งกาล 7 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 7.50  324 
      
ปี 2562      
เงินปันผลประจาํปี 18 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562      10  432 

 
23 เครื1องมือทางการเงนิ 

 
(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปนีOแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีO สินทางการเงิน
รวมถึงลาํดบัชัOนมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและ
หนีO สินทางการเงินที3วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่ง
สมเหตุสมผล 

 

 
 มูลค่า 

ตามบัญชี  

 

 เครื3องมือทางการเงิน
ที3วดัมูลค่าดว้ย 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
กาํไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม 

 
ระดบั 1 

 
ระดบั 2 

 
ระดบั 3 

 
รวม 

 (พันบาท) 
ณ วันทีM 31 ธันวาคม 2563  
สินทรัพย์ทางการเงิน           
หน่วยลงทุนในตราสารหนีO   701,076  -  701,076  -  701,076 
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บริษััท อลู้คอน จำำากัดำ (มูหาชน)



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 
 มูลค่า 

ตามบัญชี  

 

 เครื3องมือทางการเงิน
ที3วดัมูลค่าดว้ย 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
กาํไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม 

 
ระดบั 1 

 
ระดบั 2 

 
ระดบั 3 

 
รวม 

 (พันบาท) 
ณ วันทีM 31 ธันวาคม 2562  
สินทรัพย์ทางการเงิน           
หน่วยลงทุนในตราสารหนีO   -  -  -  -  - 

 

เครื1องมือทางการเงนิที1วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 
 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดที3วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัที3รายงาน 

 
(ข) รายการเคลืMอนไหวของตราสารหนีCทีMอยู่ในความต้องการของตลาด  

 

ตราสารหนีCทีMอยู่ในความต้องการ
ของตลาด 

ณ วนัที3 
1 มกราคม  ซืOอ  ขาย  

ปรับปรุง
มูลค่า
ยติุธรรม  

ณ วนัที3 
31 

ธนัวาคม  
 (พันบาท) 
2563          
สินทรัพย์ทางการเงินไม่
หมุนเวียน          
หน่วยลงทุนในตราสารหนีO  
ที3วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 
 

- 

  
 

700,000 

  
 

- 

  
 

1,076 

  
 

701,076 
รวม -  700,000  -  1,076  701,076 
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รายงานประจำำาป้ 2563



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 
 มูลค่า 

ตามบัญชี  

 

 เครื3องมือทางการเงิน
ที3วดัมูลค่าดว้ย 

มูลค่ายติุธรรมผา่น
กาํไรหรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม 

 
ระดบั 1 

 
ระดบั 2 

 
ระดบั 3 

 
รวม 

 (พันบาท) 
ณ วันทีM 31 ธันวาคม 2562  
สินทรัพย์ทางการเงิน           
หน่วยลงทุนในตราสารหนีO   -  -  -  -  - 

 

เครื1องมือทางการเงนิที1วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดบั 2 
 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดที3วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัที3รายงาน 

 
(ข) รายการเคลืMอนไหวของตราสารหนีCทีMอยู่ในความต้องการของตลาด  

 

ตราสารหนีCทีMอยู่ในความต้องการ
ของตลาด 

ณ วนัที3 
1 มกราคม  ซืOอ  ขาย  

ปรับปรุง
มูลค่า
ยติุธรรม  

ณ วนัที3 
31 

ธนัวาคม  
 (พันบาท) 
2563          
สินทรัพย์ทางการเงินไม่
หมุนเวียน          
หน่วยลงทุนในตราสารหนีO  
ที3วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 
 

- 

  
 

700,000 

  
 

- 

  
 

1,076 

  
 

701,076 
รวม -  700,000  -  1,076  701,076 
 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัให้บริษทัลงทุนในกองทุนเปิดกบับริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนแห่งหนึ3 ง เป็นจาํนวนเงิน 700 ลา้นบาท โดยบริษทัตัOงใจจะถือเงินลงทุน เพื3อวตัถุประสงค ์
ในการไดม้าซึ3 งผลตอบแทนที3มากกว่าเงินฝากธนาคาร ดงันัOนจึงเลือกกาํหนดให้เงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงิน
ลงทุนที3วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน ซึ3 งผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ดงักล่าวจะถูกจดัประเภทไปยงักาํไรหรือขาดทุนในทุกสิOนรอบบญัชี ทัOงนีO  บริษทัรับรู้ผลกาํไรจากการ 
ปรับมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 1.1 ลา้นบาท ในกาํไรขาดทุนสาํหรับปีสิOนสุดวนัที3 
31 ธนัวาคม 2563 

 
(ค) นโยบายการจัดการความเสีMยงทางด้านการเงิน    
 

กรอบการบริหารจัดการความเสีMยง 
 
คณะกรรมการบริษทัของบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัใหมี้และการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเสี3ยงของบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตัOงคณะกรรมการบริหารความเสี3ยงซึ3 งรับผิดชอบในการ
พฒันาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี3ยงของบริษทั คณะกรรมการบริหารความเสี3ยงจะรายงานการ
ดาํเนินการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ3าเสมอ 
 
นโยบายการบริหารความเสี3ยงของบริษทัจดัทาํขึOนเพื3อระบุและวเิคราะห์ความเสี3ยงที3บริษทัเผชิญเพื3อกาํหนด
ระดบัความเสี3ยงที3เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี3ยงให้อยูใ่นระดบัที3ยอมรับได ้นโยบายและ
ระบบการบริหารความเสี3 ยงได้รับการทบทวนอย่างสมํ3าเสมอเพื3อให้สะท้อนการเปลี3ยนแปลงของ
สภาวการณ์ในตลาดและการดาํเนินงานของบริษทั บริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุม
ใหเ้ป็นระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมและกาํหนดมาตรฐานและขัOนตอนในการบริหาร
เพื3อใหพ้นกังานทัOงหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ที3ของตน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทักาํกบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบาย
การบริหารความเสี3ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี3ยงใหส้อดคลอ้งกบัความเสี3ยง
ที3บริษทัเผชิญอยู ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทักาํกบัดูแลโดยผา่นทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบ
ภายในทาํหนา้ที3ในการทบทวนการควบคุมและวธีิการปฏิบติัในการบริหารความเสี3ยงอยา่งสมํ3าเสมอและใน
กรณีพิเศษและจะรายงานผลที3ไดต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

(ค.1)  ความเสีMยงด้านเครดติ 
 

ความเสี3ยงดา้นเครดิตเป็นความเสี3ยงจากการสูญเสียทางการเงินของบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญา
ตามเครื3องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซึ3 งโดยส่วนใหญ่เกิดจาก
ลูกหนีO ที3เป็นลูกคา้และเงินลงทุนในตราสารหนีOของบริษทั 
 
(ค.1.1)  ลูกหนีOการคา้ 
 

ฐานะเปิดต่อความเสี3ยงดา้นเครดิตของบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของ
ลูกคา้แต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอื3น ๆ ซึ3 งอาจส่งผลต่อความ
เสี3 ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ3 งรวมถึงความเสี3 ยงของการผิดนัดชําระซึ3 งเกี3ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมและประเทศที3ลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู่ รายละเอียดการกระจุกตวัของรายได้
เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 14 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี3ยงกาํหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื3อวเิคราะห์ความน่าเชื3อถือของ
ลูกคา้รายใหม่แต่ละรายก่อนที3บริษทัจะเสนอระยะเวลาและเงื3อนไขมาตรฐานในการชาํระ
เงินและการส่งสินคา้ บริษทัจะทบทวนอนัดบัความน่าเชื3อถือภายนอก (ถา้มี) งบการเงิน 
ขอ้มูลของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื3อถือ ขอ้มูลอุตสาหกรรมและหนงัสือรับรองฐานะ
ทางการเงินของธนาคารสาํหรับบางกรณี วงเงินยอดขายจะกาํหนดไวส้าํหรับลูกคา้แต่ละราย
และจะทบทวนอย่างสมํ3าเสมอ ยอดขายที3เกินกว่าวงเงินดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริหารความเสี3ยง 

 
บริษทัจาํกดัฐานะเปิดต่อความเสี3ยงดา้นเครดิตของลูกหนีOการคา้ดว้ยการกาํหนดระยะเวลา
การจ่ายชาํระสูงสุดที3 90 วนั 
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รายงานประจำำาป้ 2563



บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

(ค.1)  ความเสีMยงด้านเครดติ 
 

ความเสี3ยงดา้นเครดิตเป็นความเสี3ยงจากการสูญเสียทางการเงินของบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญา
ตามเครื3องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามสัญญา ซึ3 งโดยส่วนใหญ่เกิดจาก
ลูกหนีO ที3เป็นลูกคา้และเงินลงทุนในตราสารหนีOของบริษทั 
 
(ค.1.1)  ลูกหนีOการคา้ 
 

ฐานะเปิดต่อความเสี3ยงดา้นเครดิตของบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของ
ลูกคา้แต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอื3น ๆ ซึ3 งอาจส่งผลต่อความ
เสี3 ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ3 งรวมถึงความเสี3 ยงของการผิดนัดชําระซึ3 งเกี3ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมและประเทศที3ลูกคา้ดาํเนินธุรกิจอยู่ รายละเอียดการกระจุกตวัของรายได้
เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 14 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี3ยงกาํหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื3อวเิคราะห์ความน่าเชื3อถือของ
ลูกคา้รายใหม่แต่ละรายก่อนที3บริษทัจะเสนอระยะเวลาและเงื3อนไขมาตรฐานในการชาํระ
เงินและการส่งสินคา้ บริษทัจะทบทวนอนัดบัความน่าเชื3อถือภายนอก (ถา้มี) งบการเงิน 
ขอ้มูลของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื3อถือ ขอ้มูลอุตสาหกรรมและหนงัสือรับรองฐานะ
ทางการเงินของธนาคารสาํหรับบางกรณี วงเงินยอดขายจะกาํหนดไวส้าํหรับลูกคา้แต่ละราย
และจะทบทวนอย่างสมํ3าเสมอ ยอดขายที3เกินกว่าวงเงินดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริหารความเสี3ยง 

 
บริษทัจาํกดัฐานะเปิดต่อความเสี3ยงดา้นเครดิตของลูกหนีOการคา้ดว้ยการกาํหนดระยะเวลา
การจ่ายชาํระสูงสุดที3 90 วนั 

 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

ตารางที3แสดงไวด้า้นล่างให้ขอ้มูลเกี3ยวกบัฐานะเปิดต่อความเสี3ยงดา้นเครดิตและผลขาดทุนที3คาดว่าจะ
เกิดขึOนสาํหรับลูกหนีOการคา้ 
 

 
ณ วันทีM 31 ธันวาคม 2563 

 
หมายเหต ุ

ลูกหนีOการคา้ - 
มูลค่าตามบญัชี  

ค่าเผื3อผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

  (พันบาท) 
กจิการที1เกี1ยวข้องกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 4 60,503  - 
  60,503  - 
กจิการอื1น ๆ   
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  571,210  - 

  เกินวนัครบกาํหนดชาํระ     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน  127,990  - 
  699,200  - 
รวม  759,703  - 
    
ณ วันทีM 31 ธันวาคม 2562 หมายเหต ุ  2562 
   (พันบาท) 
กจิการที1เกี1ยวข้องกนั    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 4  55,283 
   55,283 
กจิการอื1น ๆ    
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   652,154 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ    
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน   184,497 
   836,651 
รวม   891,934 
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

(ค.1.2) เงินลงทุนในตราสารหนีO  
 

บริษทัจาํกดัฐานะเปิดต่อความเสี3ยงดา้นเครดิตดว้ยการลงทุนในตราสารหนีO ที3มีสภาพคล่อง
และคู่สัญญาที3มีอันดับเครดิตอย่างน้อย “A+” จากบริษทั ทริสเรทติOง จาํกัด และ/หรือ 
บริษทัฟิทช ์เรทติOงส์ จาํกดั 

 

บริษทัติดตามการเปลี3ยนแปลงของความเสี3ยงดา้นเครดิตดว้ยการติดตามการจดัอนัดบัเครดิต
ภายนอกที3มีการเผยแพร่ โดยพิจารณาว่าอนัดับเครดิตที3เผยแพร่มีการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบนัหรือไม่และเพื3อประเมินว่าความเสี3ยงดา้นเครดิตเพิ3มขึOนอย่างมีนยัสําคญั ณ วนัที3
รายงาน โดยไม่ได้ถูกสะท้อนในอันดับเครดิตที3 เผยแพร่หรือไม่ เพื3อประกอบในการ
พิจารณาบริษทัมีการทบทวนการเปลี3ยนแปลงของผลตอบแทน ประกอบกบัข่าวที3มีการ
เผยแพร่และขอ้มูลการกาํกบัดูแลของหน่วยงานกาํกบัดูแลของลูกหนีO   

 

(ค.1.3)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
  

การดอ้ยค่าของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้น
เครดิตที3คาดว่าจะเกิดขึOนใน 12 เดือนขา้งหน้า ทัOงนีO  บริษทัพิจารณาว่าเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดมีความเสี3 ยงด้านเครดิตตํ3าโดยอา้งอิงจากการจัดอนัดับความน่าเชื3อถือ 
ดา้นเครดิตของคู่สญัญาโดยบุคคลภายนอก 
 

(ค.2)  ความเสีMยงด้านสภาพคล่อง 
 

บริษทักาํกบัดูแลความเสี3ยงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที3
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื3อใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั และลดผลกระทบ
จากความผนัผวนในกระแสเงินสด  
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

(ค.1.2) เงินลงทุนในตราสารหนีO  
 

บริษทัจาํกดัฐานะเปิดต่อความเสี3ยงดา้นเครดิตดว้ยการลงทุนในตราสารหนีO ที3มีสภาพคล่อง
และคู่สัญญาที3มีอันดับเครดิตอย่างน้อย “A+” จากบริษทั ทริสเรทติOง จาํกัด และ/หรือ 
บริษทัฟิทช ์เรทติOงส์ จาํกดั 

 

บริษทัติดตามการเปลี3ยนแปลงของความเสี3ยงดา้นเครดิตดว้ยการติดตามการจดัอนัดบัเครดิต
ภายนอกที3มีการเผยแพร่ โดยพิจารณาว่าอนัดับเครดิตที3เผยแพร่มีการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบนัหรือไม่และเพื3อประเมินว่าความเสี3ยงดา้นเครดิตเพิ3มขึOนอย่างมีนยัสําคญั ณ วนัที3
รายงาน โดยไม่ได้ถูกสะท้อนในอันดับเครดิตที3 เผยแพร่หรือไม่ เพื3อประกอบในการ
พิจารณาบริษทัมีการทบทวนการเปลี3ยนแปลงของผลตอบแทน ประกอบกบัข่าวที3มีการ
เผยแพร่และขอ้มูลการกาํกบัดูแลของหน่วยงานกาํกบัดูแลของลูกหนีO   

 

(ค.1.3)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
  

การดอ้ยค่าของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้น
เครดิตที3คาดว่าจะเกิดขึOนใน 12 เดือนขา้งหน้า ทัOงนีO  บริษทัพิจารณาว่าเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดมีความเสี3 ยงด้านเครดิตตํ3าโดยอา้งอิงจากการจัดอนัดับความน่าเชื3อถือ 
ดา้นเครดิตของคู่สญัญาโดยบุคคลภายนอก 
 

(ค.2)  ความเสีMยงด้านสภาพคล่อง 
 

บริษทักาํกบัดูแลความเสี3ยงดา้นสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที3
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื3อใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั และลดผลกระทบ
จากความผนัผวนในกระแสเงินสด  
 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

ตารางต่อไปนีO แสดงระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญาของหนีO สินทางการเงิน ณ วนัที3รายงาน โดยจาํนวนเงิน 
เป็นจาํนวนขัOนตน้ซึ3งไม่ไดคิ้ดลด รวมดอกเบีOยตามสญัญาและไม่รวมผลกระทบหากหกักลบตามสญัญา 

 

   กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันทีM 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 
 ภายใน 1 ปี
หรือนอ้ยกวา่ 

 มากกวา่ 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 
หนีCสินทางการเงินทีMไม่ใช่
อนุพนัธ์  

         

เงินเบิกเกินบญัชี   1  1  -  -  1 
เจา้หนีOการคา้  107,815  107,815  -  -  107,815 
เจา้หนีO อื3นจากบุคคลหรือ
กิจการอื3นที3เกี3ยวขอ้งกนั 

 
10,433 

  
10,433 

  
- 

  
- 

  
10,433 

เจา้หนีO อื3นกิจการอื3น 116,363  116,363      116,363 
รวม 234,612  234,612  -  -  234,612 

 
  อตัราดอกเบีOย      

 ที3แทจ้ริง  ภายใน 1 ปี   รวม 
  (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
ณ วันทีM 31 ธันวาคม 2562       
หนีGสินทางการเงนิที1มีภาระดอกเบีGย       
- หมุนเวยีน        
เงินเบิกเกินบญัชี    7.13 - 9.88  113   113 

รวม   113   113 
 
ณ วนัที3 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีวงเงินสินเชื3อซึ3 งยงัมิไดเ้บิกใชจ้ากสถาบนัการเงินเป็นจาํนวนรวม 2,007 ลา้นบาท 
(2562: 1,996 ล้านบาท) 
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

(ค.3)  ความเสีMยงด้านตลาด 
 

บริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสี3ยงจากธุรกิจปกติซึ3 งมาจากการเปลี3ยนแปลงของอตัราดอกเบีOยในตลาด
และอตัราแลกเปลี3ยนและจากภาระผกูพนัตามสญัญาที3ไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สญัญา  
 
(ค.3.1)  ความเสี3ยงดา้นอตัราแลกเปลี3ยน 
 
บริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสี3ยงดา้นอตัราแลกเปลี3ยนที3เกี3ยวขอ้งกบัการซืOอและการขายที3เป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ เพื3อป้องกันความเสี3 ยงของสินทรัพยแ์ละหนีO สินทางการเงินที3เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัมีนโยบายป้องกนัความเสี3ยงจากอตัราแลกเปลี3ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื3อมี
การรับเงินตราต่างประเทศจากการรับชาํระเงินจากลูกคา้และเงินดงักล่าวจะนาํเขา้ฝากในบญัชีสกุล
เงินหลกั เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐ เงินเยนญี3ปุ่น เป็นตน้ ซึ3 งได้เปิดบญัชีไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทย วตัถุประสงคใ์นการนาํเงินเขา้ฝากไม่ใช่เพื3อรับดอกเบีOยเนื3องจากดอกเบีOยจะตํ3ามาก แต่มี
วตัถุประสงคเ์พื3อนาํมาชาํระค่าวตัถุดิบและอะไหล่ และค่าเครื3องจกัรและอุปกรณ์ ซึ3 งนาํเขา้มาจาก
ต่างประเทศ และในขณะเดียวกนัสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการซืOอเงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัที3 31 ธนัวาคม บริษทัมีความเสี3ยงจากอตัราแลกเปลี3ยนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหนีO สินทางการเงินที3เป็นเงินตราต่างประเทศ มีดงันีO  
 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 408,444  303,324 
ลูกหนีOการคา้ 351,918  414,765 
เจา้หนีOการคา้ (4,391)  (114,426) 
 755,971  603,663 
เงินเยนญีMปุ่น    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27,363  390,652 
ลูกหนีOการคา้ 60,503  55,283 
เจา้หนีOการคา้ (4,855)  (8,781) 
 83,011  437,154 
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
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(ค.3)  ความเสีMยงด้านตลาด 
 

บริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสี3ยงจากธุรกิจปกติซึ3 งมาจากการเปลี3ยนแปลงของอตัราดอกเบีOยในตลาด
และอตัราแลกเปลี3ยนและจากภาระผกูพนัตามสญัญาที3ไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สญัญา  
 
(ค.3.1)  ความเสี3ยงดา้นอตัราแลกเปลี3ยน 
 
บริษทัมีฐานะเปิดต่อความเสี3ยงดา้นอตัราแลกเปลี3ยนที3เกี3ยวขอ้งกบัการซืOอและการขายที3เป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ เพื3อป้องกันความเสี3 ยงของสินทรัพยแ์ละหนีO สินทางการเงินที3เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัมีนโยบายป้องกนัความเสี3ยงจากอตัราแลกเปลี3ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื3อมี
การรับเงินตราต่างประเทศจากการรับชาํระเงินจากลูกคา้และเงินดงักล่าวจะนาํเขา้ฝากในบญัชีสกุล
เงินหลกั เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐ เงินเยนญี3ปุ่น เป็นตน้ ซึ3 งได้เปิดบญัชีไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทย วตัถุประสงคใ์นการนาํเงินเขา้ฝากไม่ใช่เพื3อรับดอกเบีOยเนื3องจากดอกเบีOยจะตํ3ามาก แต่มี
วตัถุประสงคเ์พื3อนาํมาชาํระค่าวตัถุดิบและอะไหล่ และค่าเครื3องจกัรและอุปกรณ์ ซึ3 งนาํเขา้มาจาก
ต่างประเทศ และในขณะเดียวกนัสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการซืOอเงินตราต่างประเทศ 
 

ณ วนัที3 31 ธนัวาคม บริษทัมีความเสี3ยงจากอตัราแลกเปลี3ยนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์
และหนีO สินทางการเงินที3เป็นเงินตราต่างประเทศ มีดงันีO  
 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 408,444  303,324 
ลูกหนีOการคา้ 351,918  414,765 
เจา้หนีOการคา้ (4,391)  (114,426) 
 755,971  603,663 
เงินเยนญีMปุ่น    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27,363  390,652 
ลูกหนีOการคา้ 60,503  55,283 
เจา้หนีOการคา้ (4,855)  (8,781) 
 83,011  437,154 
    

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย    
ลูกหนีOการคา้ 8,722  8,575 
 8,722  8,575 
อืMนๆ (เงินดอลล่าร์ฮ่องกง, เงินยโูร, เงินฟรังก์สวิสและเงินปอนด์สเตอร์ลงิ)    
ลูกหนีOการคา้ 529  611 
เจา้หนีOการคา้ (2,810)  (3,667) 
 (2,281)  (3,056) 
    

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที1มีความเสี1ยง 845,423  1,046,336 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

 
การแขง็ค่า (การอ่อนค่า) ที3เป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลของเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาที3มีต่อเงินสกลุอื3นๆ ณ วนัที3 31 
ธันวาคม 2563 ที3ส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเครื3องมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ และส่งผล
กระทบต่อส่วนของผูถื้อหุน้และกาํไรหรือขาดทุนเป็นจาํนวนเงินตามที3แสดงไวด้า้นล่าง การวิเคราะห์ขา้งตน้ตัOงอยู่
บนขอ้สมมติที3ว่าตวัแปรอื3นโดยเฉพาะอตัราดอกเบีOยเป็นอตัราคงที3 และไม่คาํนึงถึงผลกระทบที3มีต่อยอดขายและ
ยอดซืOอที3คาดการณ์ไว ้
 
ณ วันทีM 31 ธันวาคม 2563 อตัราการ กาํไรหรือขาดทุน 

 เปลี3ยนแปลง การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  1 7,474  (7,474) 
 

(ค.3.2)  ความเสี3ยงดา้นอตัราดอกเบีOย  
 

ความเสี3ยงดา้นอตัราดอกเบีOยเป็นความเสี3ยงที3เกิดจากการเปลี3ยนแปลงในอนาคตของอตัรา
ดอกเบีOยตลาดซึ3งส่ง ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั  
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

ฐานะเปิดต่อความเสีMยงด้านอัตราดอกเบีCย   
ณ วันทีM 31 ธันวาคม 2563  2562 

 (พันบาท) 
เครืMองมือทางการเงินทีMมีอัตราดอกเบีCยคงทีM    
สินทรัพยท์างการเงิน 1,125,836  - 
หนีO สินทางการเงิน (1)  - 
 1,125,835  - 

 
24 การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ั3นคงเพื3อรักษาความเชื3อมั3นของนกัลงทุน เจา้หนีOและ
ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ3 ง
บริษทัพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม อีกทัOงยงักาํกบัดูแลระดบั
การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  
 

25 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที1ไม่เกี1ยวข้องกนั 
 

 2563  2562 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
สญัญาที3ยงัไม่ไดรั้บรู้    
โรงงาน เครื3องจกัรและอุปกรณ์ 41,628  28,664 
    

ภาระผกูพนัอืMนๆ    
คาํสั3งซืOอที3ผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้    
- ภายในหนึ3งปี 1,941,844  1,506,440 
หนงัสือคํOาประกนัจากธนาคาร 24,082  25,582 
รวม 1,965,926  1,532,022 
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บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

ฐานะเปิดต่อความเสีMยงด้านอัตราดอกเบีCย   
ณ วันทีM 31 ธันวาคม 2563  2562 

 (พันบาท) 
เครืMองมือทางการเงินทีMมีอัตราดอกเบีCยคงทีM    
สินทรัพยท์างการเงิน 1,125,836  - 
หนีO สินทางการเงิน (1)  - 
 1,125,835  - 

 
24 การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ั3นคงเพื3อรักษาความเชื3อมั3นของนกัลงทุน เจา้หนีOและ
ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ3 ง
บริษทัพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม อีกทัOงยงักาํกบัดูแลระดบั
การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  
 

25 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที1ไม่เกี1ยวข้องกนั 
 

 2563  2562 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
สญัญาที3ยงัไม่ไดรั้บรู้    
โรงงาน เครื3องจกัรและอุปกรณ์ 41,628  28,664 
    

ภาระผกูพนัอืMนๆ    
คาํสั3งซืOอที3ผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้    
- ภายในหนึ3งปี 1,941,844  1,506,440 
หนงัสือคํOาประกนัจากธนาคาร 24,082  25,582 
รวม 1,965,926  1,532,022 

 

บริษัท อลูคอน จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที? 31 ธันวาคม 2563 
 

 

หนังสือคํJาประกันจากธนาคาร 
 
ณ วนัที3 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัที3อาจเกิดขึOนจากการที3ธนาคารในประเทศแห่งหนึ3 งออกหนังสือ        
คํO าประกันบริษัทต่อการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมเป็นจาํนวนเงินทัO งสิOน 24 ล้านบาท  
(2562: 26 ล้านบาท) 
 
คาํสั3งซืJอที3ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว 
 
ณ วนัที3 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีคาํสั3งซืOอที3ผูข้ายสินคา้ตกลงแลว้เพื3อซืOออลูมิเนียมในปริมาณ 32,500 เมตริกตนั 
(2562: 27,600 เมตริกตัน) โดยมีราคาตามที3กาํหนดในคาํสั3งซืOอ (2562: มีราคาตามที3กาํหนดในคาํสั3งซืJอ) โดยกาํหนด
ระยะเวลาส่งมอบตัOงแต่ปี 2563 ถึงปี 2564 (2562: ภายใน 2563) 
 

26 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

  ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื3อวนัที3 25 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้
เสนอต่อที3ประชุมผูถื้อหุน้เพื3ออนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรเป็นเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงินทัOงสิOน 
432 ลา้นบาท ทัOงนีOการจดัสรรเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที3ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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ยอดำผล้ิตั้,จำดัำส่ง แล้ะจำำาหน่าย

การผล้ิตั้ 

หล้อดำแล้ะกระป๋องอลู้มูเิน้ยมู

เหร้ยญ่อลู้มูเิน้ยมู

256125622563 2560 2559

ปริมูาณ(ล้้านชิ�น)

ปริมูาณ (เมูตั้ริกตั้นั) 

มููล้ค่า (ล้้านบาท)

ผู้ลผู้ลติ่

ผู้ลผู้ลติ่

ขาย์ในปีรัะเทศ

ขาย์ทั�งสิิ �น

ขาย์ต่า่งปีรัะเทศ

766.99766.15740.76

38,877.4041,036.8034,473.60

315.02294.76291.94

6,098.586,304.465,496.62

4,431.464.774.403,969.46

795.96

37,669.00

319.29

6,051.75

4,371.58

จ่ดั้สิง่ทั�งสิิ �น

ขาย์ต่า่งปีรัะเทศ

ขาย์ในปีรัะเทศ

763.32767.63746.92

448.30472.87454.98

1,667.121,530.061,527.16

786.03

466.74

1,680.17

640.04

35,549.80

249.69

4,928.04

3,642.87

632.76

383.07

1,285.17
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สรุปข้้อมููล้สถืติั้ทิางการเงนิแล้ะการดำำาเนินงาน เปร้ยบเทย้บ 5 ป้

สำาหรับป้ 2559 - 2563 มู้ดำงัน้�

256125622563

(ล�านบาท)

ผู้ลกำารัปีรัะกำอบกำารั

ฐานะกำารัเงิน ณ. สิิ �นป้ี

2560 2559

รัาย์ได้�รัวม

รัาย์ได้�จ่ากำกำารัขาย์

รัาย์ได้�อื�น

ต่�นทน้ขาย์

กำำาไรัขั�นต่�น

คา่ใชื่�จ่า่ย์ในกำารัขาย์และบรัหิารั

ต่�นทน้ทางกำารัเงิน

กำำาไรัก่ำอนหกัำภาษ้ีเงินได้�

ภาษ้ีเงินได้�นิต่ิบค้คล

กำำาไรั/(ขาด้ทน้)สิท้ธิิ

กำำาไรั / (ขาด้ทน้) สิท้ธิิต่อ่ห้�น(บาท)

อตั่รัากำำาไรั/ (ขาด้ทน้)ต่อ่รัาย์ได้�รัวม

อตั่รัากำารัจ่า่ย์เงินปัีนผู้ล

สินิทรัพัย์ร์ัวม

หน้�สินิรัวม

เงินทน้หมน้เว้ย์นสิท้ธิิ

อตั่รัาสิว่นเงินทน้หมน้เว้ย์น

อตั่รัาสิว่นหน้�สินิต่อ่ทน้

อตั่รัาสิว่นต่อบแทนสิว่นของผู้้�ถืือห้�น

อตั่รัาสิว่นต่อบแทนสิว่นของทรัพัย์ส์ินิ

สิว่นของผู้้�ถืือห้�น

มล้คา่ห้�นต่ามบญัช้ื่(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%

5,644.37 

5,496.62 

147.75 

4,658.59 

838.03 

297.07 

1.24 

657.88 

125.77 

532.12 

12.32 

9.43% 

60.89%

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

6,610.62 

1,005.57 

2,724.77 

7.04:1 

0.18:1 

9.50% 

8.0% 

5,605.06 

129.75

5,072.38 

4,928.04 

113.84 

3,959.60 

968.44 

284.37 

0.00 

828.41 

159.41 

669.00 

15.49 

13.19% 

64.57%

6,799.06 

836.83 

2,577.03 

8.28:1 

0.14:1 

11.22% 

9.8% 

5,962.23 

138.01
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รายงานความูรับผิดำชอบตั้อ่สังคมู

 กำารัแสิด้งความรับัผิู้ด้ชื่อบของบรัษัิีทฯต่อ่สิงัคมเป็ีนสิิ�งท้�ค ำานงึและเป็ีนหว่งอย์้เ่สิมอ โด้ย์ย์ดึ้หลกัำธิรัรัมาภิบาลในกำารับรัหิารัองคก์ำรั  

ทั�งกำารัปีรับัปีร้ังคณ้ภาพช้ื่วิต่ของพนกัำงาน อนัจ่ะสิง่ผู้ลด้้ต่อ่สิวสัิด้ภิาพโด้ย์รัวมของครัอบครัวัพนกัำงานรัวมถืงึกำารัม้สิว่นรัว่มในกำารัพฒันาชื่ม้ชื่น

ท�องถิื�นและสิงัคมในวงกำว�าง ครัอบคลม้ทั�งกำารัพิทกัำษีส์ิิ�งแวด้ล�อม ด้งัม้เนื �อหาต่อ่ไปีน้�

 ในกำารัด้ำาเนินกำารัและกำารัจ่ดั้ทำารัาย์งานน้� บรัษัิีทได้�ถืือปีฏิิบตั่ติ่ามนโย์บาย์ของบรัษัิีทเป็ีนหลกัำ โด้ย์บรัษัิีทม้ง่เน�นในความรับัผิู้ด้ชื่อบ

ของบรัษัิีทท้�ม้ต่อ่สิงัคม โด้ย์ย์ดึ้มั�นต่ามนโย์บาย์ความรับัผิู้ด้ชื่อบต่อ่สิงัคมเป็ีนหลกัำ ซื้ึ�งในกำารัจ่ดั้ทำารัาย์งาน บรัษัิีทไมไ่ด้�ม้กำารัทำารัาย์งานพฒันา

เพื�อความย์ั�งยื์นแย์กำต่า่งหากำจ่ากำรัาย์งานฉบบัน้ � จ่งึขอสิร้ัปีรัาย์ละเอ้ย์ด้หลกัำของกำารัด้ำาเนินกำารัท้�บรัษัิีทได้�ม้ง่เน�นในป้ี 2563 ด้งัต่อ่ไปีน้� 

 บรัษัิีทได้�ให�ความสิำาคญักำบักำารัด้แ้ลรักัำษีาสิิ�งแวด้ล�อมเป็ีนอย์า่งมากำ โด้ย์ในป้ี 2562 ท้�ผู้า่นบรัษัิีทได้�ด้ ำาเนินกำารัต่ามมาต่รักำารัต่ดิ้ต่าม

ต่รัวจ่สิอบผู้ลกำรัะทบสิิ�งแวด้ล�อม โด้ย์ม้ง่เน�นสิิ�งแวด้ล�อมในด้�านต่า่ง ๆ ด้งัน้ � 

 บรัษัิีทได้�วางนโย์บาย์ทางด้�านคณ้ภาพโด้ย์กำำาหนด้แนวทางให�เป็ีนผู้้�น ำาในด้�านกำารัผู้ลติ่ภาชื่นะบรัรัจ่ภ้ณัฑ์อ์ลมิ้เน้ย์มในภาคพื�นเอเช้ื่ย์

แปีซื้ฟิิืค โด้ย์ม้ง่เน�นท้�: 

 นอกำจ่ากำนั�นแล�ว บรัษัิีทให�ความสิำาคญัในเรัื�องสิิ�งแวด้ล�อมกำบัพนกัำงานใหมข่องบรัษัิีทเสิมอ โด้ย์ก่ำอนเรัิ�มปีฏิิบตั่งิาน พนกัำงานใหม ่

ทก้ำคนจ่ะต่�องได้�รับักำารัฝึ่กำอบรัมในหวัข�อสิิ�งแวด้ล�อมเพื�อ (1) ทรัาบถืงึลกัำษีณะของผู้ลกำรัะทบของสิิ�งแวด้ล�อมเป็ีนพิษี (2) ทรัาบถืงึวิธ้ิกำารักำารั

กำำาจ่ดั้ของเสิ้ย์ ทำาอย์า่งไรั (3) ทรัาบถืงึข�อปีฏิิบตั่ขิองพนกัำงานเพื�อกำารักำำาจ่ดั้ของเสิ้ย์ได้�อย์า่งถืก้ำวิธ้ิ และ (4) ทรัาบถืงึกำารัควบคม้และกำารัลด้

ผู้ลกำรัะทบด้�านสิิ�งแวด้ล�อม กำารัอนร้ักัำษีแ์ละกำารัลด้ใชื่�ทรัพัย์ากำรั

 ในสิว่นของกำารัด้ำาเนินกำารัและผู้ลกำารัด้ำาเนินงานเก้ำ�ย์วกำบักำารัต่รัวจ่สิอบผู้ลกำรัะทบสิิ�งแวด้ล�อม สิามารัถืด้ร้ัาย์ละเอ้ย์ด้ได้�ในรัาย์งาน

ข�อมล้ปีรัะจ่ำาป้ี (แบบ 56-1) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

• 

• 

•

บรัษัิีท ฯ ถืือวา่ความรับัผิู้ด้ชื่อบของบรัษัิีท ฯ ต่อ่สิงัคมเป็ีนหน�าท้�รับัผิู้ด้ชื่อบในกำารัปีฏิิบตั่ขิองพนกัำงานทก้ำคน

บรัษัิีท ฯ จ่ะสิง่เสิรัมิและสินบัสินน้ในกำารัด้ำาเนินกำารัให�เกิำด้ความรับัผิู้ด้ชื่อบของบรัษัิีทต่อ่สิงัคม ในเรัื�องกำารัพิทกัำษีส์ิิ�งแวด้ล�อม 

เพื�อพฒันาคณ้ภาพช้ื่วิต่ของพนกัำงานและชื่ม้ชื่นท�องถิื�นรัวมทั�งอย์้ใ่นสิงัคมได้�อย์า่งปีกำต่สิิข้

บรัษัิีท ฯ จ่ะด้ำาเนินกำารัสิง่เสิรัมิและสินบัสินน้ให�ม้กิำจ่กำรัรัมของพนกัำงานรัว่มกำบัชื่ม้ชื่นท�องถิื�น รัวมถืงึกำารัปีรัะชื่าสิมัพนัธิ์

ผู้้�บงัคบับญัชื่าทก้ำรัะด้บัจ่ะต่�องกำรัะทำาต่นให�เป็ีนแบบอย์า่งท้�ด้้ในกำารัด้ำาเนินกำารัให�เกิำด้ความรับัผิู้ด้ชื่อบของบรัษัิีทฯ ต่อ่สิงัคมใน

เรัื�องของกำารัพิทกัำษีส์ิิ�งแวด้ล�อม และกำารัม้สิว่นรัว่มในกำารัพฒันาชื่ม้ชื่นท�องถิื�น ทั�งน้ �เพื�อเป็ีนแรังจ่ง้ใจ่ให�พนกัำงานปีฏิิบตั่ิต่าม

พนกัำงานต่�องม้จิ่ต่สิำานกึำถืงึความรับัผิู้ด้ชื่อบของบรัษัิีทฯ ต่อ่สิงัคม ในเรัื�องกำารัพิทกัำษีส์ิิ�งแวด้ล�อม และกำารัม้สิว่นรัว่มในกำารั

พฒันาชื่ม้ชื่นท�องถิื�น

ผู้ลติ่บรัรัจ่ภ้ณัฑ์ค์ณ้ภาพสิง้สิด้้ พฒันากำารัผู้ลติ่อย์า่งต่อ่เนื�อง สิง่มอบต่อ่เวลา และสิอด้คล�องต่ามข�อกำำาหนด้ความปีลอด้ภยั์

ของบรัรัจ่ภ้ณัฑ์ท้์�ต่กำลงรัว่มกำบัลก้ำค�า

อบรัมพฒันาบค้ลากำรัให�เข�าใจ่นโย์บาย์คณ้ภาพและเพิ�มปีรัะสิทิธิิภาพในกำารัทำางาน

พฒันากำารัสิื�อสิารัและสิรั�างความสิมัพนัธิท้์�ด้้ต่อ่ผู้้�รัว่มงานทั�งภาย์ในภาย์นอกำ

 1. คณ้ภาพอากำาศ 

 2. คณ้ภาพนำ�า

 3. รัะด้บัเสิ้ย์ง

 4. คณ้ภาพด้นิ

 5. อาช้ื่วอนามยั์และความปีลอด้ภยั์

 6. มวลชื่นสิมัพนัธิ์

 7. กำารัจ่ดั้กำารักำำาจ่ดั้ของเสิ้ย์อต้่สิาหกำรัรัม

1.  การดำแูล้รักษัาสิ�งแวดำล้้อมู

2.  การควบคุมูคุณภาพ
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 บรัษัิีทได้�วางนโย์บาย์วา่ด้�วย์ความปีลอด้ภยั์ อาช้ื่วอนามยั์และสิภาพแวด้ล�อมในกำารัทำางานด้งัน้ � 

 ในป้ี 2543 บรัษัิีทได้�รับัมาต่รัฐาน ISO9002 และต่อ่มาคือ ISO9001:2008 จ่นถืงึในป้ี 2560 บรัษัิีทได้�รับัมาต่รัฐาน ISO9001:2015 

ซื้ึ�งเป็ีนมาต่รัฐานท้�กำำาหนด้รัะบบบรัหิารัคณ้ภาพเวอรัช์ื่ั�นลา่สิด้้ โด้ย์ม้่งสิรั�างความพงึพอใจ่ต่อ่ลก้ำค�าอย์่างเป็ีนรัะบบ และย์งัได้�รับัมาต่รัฐาน 

ISO 22000:2005 และ ISO/TS 22002-4:2013 เพื�อรัองรับัมาต่รัฐานความปีลอด้ภยั์ทางด้�านอาหารั สิำาหรับักำารัผู้ลติ่สินิค�าให�กำบัลก้ำค�าของ

บรัษัิีท

 ในเรัื�องของความปีลอด้ภยั์นั�น บรัษัิีทเน�นย์ำ�าต่่อพนกัำงานเสิมอเพื�อให�ต่รัะหนกัำถืึงผู้ลอนัเกิำด้จ่ากำความไม่ปีลอด้ภยั์ในกำารัทำางาน  

โด้ย์บรัษัิีทได้�ม้กำารัแต่ง่ต่ั�งคณะกำรัรัมกำารัปีลอด้ภยั์จ่ำานวน 2 คณะคือคณะกำรัรัมกำารัความปีลอด้ภยั์สิำาโรังและคณะกำรัรัมกำารัความปีลอด้ภยั์

ศรัร้ัาชื่า โด้ย์แต่ล่ะคณะกำรัรัมกำารัจ่ะม้วารัะกำารัด้ำารังต่ำาแหนง่ครัาวละ 2 ป้ี เพื�อทำาหน�าท้�ในกำารัด้แ้ล ต่รัวจ่สิอบ วางแนวทาง เสินอแนะและ

ด้ำาเนินกำารัใด้ท้�เก้ำ�ย์วข�องกำบัความปีลอด้ภยั์ในกำารัทำางาน 

 ในป้ี 2563 ม้อบ้ตั่เิหต่เ้กิำด้ขึ �นทั�งสิิ �น 14 ครัั�งกำบัพนกัำงาน 14 คน และต่�องหย์ด้้พกัำงานทั�งสิิ �น 6 วนั

 นอกำเหนือจ่ากำมาต่รัฐานท้�บรัษัิีทได้�รับัมาข�างต่�นแล�ว บรัษัิีทย์งัได้�รับัปีรัะกำาศน้ย์บตั่รั หนงัสิือรับัรัอง โลหป์ีรัะกำาศเก้ำย์รัต่ิคณ้อ้กำ

มากำมาย์เพื�อเป็ีนเครัื�องหมาย์กำารันัต้่ถืงึคณ้ภาพสินิค�าเป็ีนท้�ย์อมรับัในกำล้ม่ลก้ำค�าของบรัษัิีทท้�ม้มากำถืงึกำวา่ 300 รัาย์ทั�วโลกำ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8.

บรัษัิีทฯ ถืือวา่ความปีลอด้ภยั์ในกำารัทำางานเป็ีนหน�าท้�รับัผิู้ด้ชื่อบอนัด้บัแรักำในกำารัปีฏิิบตั่งิานของพนกัำงานทก้ำคน

บรัษัิีทฯจ่ะด้ำาเนินกำารัสิง่เสิรัมิและสินบัสินน้ให�ม้กำารัปีรับัปีร้ังสิภาพกำารัทำางานและสิภาพสิิ�งแวด้ล�อมให�อย์้ใ่นสิภาพท้�ปีลอด้ภยั์

บรัษัิีทฯจ่ะด้ำาเนินกำารัสิง่เสิรัมิและสินบัสินน้ให�ม้กิำจ่กำรัรัมความปีลอด้ภยั์ต่า่ง ๆ ท้�สิามารัถืกำรัะต่้�นจิ่ต่สิำานึกำของพนกัำงานใน

เรัื�องความปีลอด้ภยั์ในกำารัทำางานและสิิ�งแวด้ล�อมท้�ด้้ เชื่น่ กำารัจ่ดั้อบรัม กำารัปีรัะชื่าสิมัพนัธิ ์กำารัจ่ดั้นิทรัรัศกำารั กำารัแขง่ขนั

ในร้ัปีแบบต่า่ง ๆ 

ผู้้�บงัคบับญัชื่าทก้ำรัะด้บัจ่ะต่�องกำรัะทำาต่นให�เป็ีนแบบอย์่างท้�ด้้ในกำารัด้ำาเนินกำารัให�เกิำด้ความปีอลด้ภยั์ในกำารัทำางานและ 

สิิ�งแวด้ล�อมท้�ด้้ ทั�งน้ �เพื�อเป็ีนกำารัจ่ง้ใจ่ให�พนกัำงานปีฏิิบตั่ิต่าม

พนกัำงานทก้ำคนต่�องม้จิ่ต่สิำานกึำถืงึความปีลอด้ภยั์ ทั�งของต่นเองและเพื�อนรัว่มงานต่ลอด้จ่นทรัพัย์ส์ินิของบรัษัิีทฯ ต่ลอด้เวลา

ท้�ปีฏิิบตั่งิาน

กำารัด้แ้ลความสิะอาด้และความเป็ีนรัะเบ้ย์บเรัย้์บรั�อย์ในพื�นท้�ปีฏิิบตั่งิาน ถืือเป็ีนหน�าท้�ของพนกัำงานทก้ำคน

พนกัำงานทก้ำคนต่�องให�ความรัว่มมือ ต่อ่กำารัด้ำาเนินงานเพื�อให�เกิำด้ความปีลอด้ภยั์ในกำารัทำางานและสิิ�งแวด้ล�อมท้�ด้้

พนกัำงานท้กำคนม้สิิทธิิเสินอความคิด้เห็นเรัื�องกำารัปีรับัปีร้ังสิภาพและวิธ้ิกำารัทำางานให�ปีลอด้ภยั์และถืือปีฏิิบตั่ิด้�านความ

ปีลอด้ภยั์ในกำารัทำางานต่อ่ไปี

3.  มูาตั้รฐานความูปล้อดำภยั อาชว้อนามัูย แล้ะสภาพแวดำล้้อมูในการทำางาน 
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ในการผลิตกระปองสเปรยแอลกอฮอลเพ�อแจกจายใหกับหนวยงานของรัฐ

สมาคมผูผลิต ผลิตภัณฑสเปรยไทย

รวมกับ

"ALUCON joined with Thai Aerosol Association 

to produce alcohol spray and distributed to various governmental agencies 

for protection COVID-19."

ปองกันการแพรระบาด COVID-19



กิจกรรมเพ�อประโยชน

(CSR After Process)ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ในป 2563 บริษัทไดมีโครงการหรือกิจกรรมเพ�อสังคม (CSR) ภายใตโครงการ “สรางรั้ว (ชุมชน) มีสุขอยูรวมโรงงาน” 

จำนวน 6 โครงการ มีผูเขารวมกิจกรรมจำนวน 4,050 คน ใชงบประมาณทั้งสิ้น 135,059 บาท สรุปไดพอสังเขปดังนี้ 

2563

กิจกรรมทางดานสาธารณะสุข

กิจกรรมทางดานสิ่งแวดลอม

กิจกรรมทางดานการศึกษา

กิจกรรมทางดานชุมชน

•  ผลิตและแจกจายสเปรยบรรจุแอลกอฮอลรวมกับ Thai Aerosol Association เพ�อ

บริจาคใหกระทรวงแรงงาน, กระทรวงอุตสาหกรรมและกรมสรรพสามิตจํานวน 

300,000 ใบ รวมทั้งกรมสวัดสิการคุมครองแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ สถานี

ตํารวจสําโรงเหนือ เทศบาลสําโรงเหนือ โรงเรียนมนตเสรี มัสยิดอลัอติตฮิาต โรงเรียน

บานเขาหิน โรงเรียนสวนกุหลาบชลบุรี โรงเรียนบานบอวิน อบต.บอวิน สภ.บอวิน 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลบอวนิ หมูบานไขมุก เทศบาลนครเจาพระยาสุรศกัดิ์ 

และที่วาการอําเภอศรีราชา จ.ชลบุรี

•  สนับสนุนงบปองกันและลดการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ไมใหเขาสูชุมชน

•  พนักงานอลูคอนรวมบริจาคโลหิต 

•  จัดกิจกรรมวันเดก็และสนับสนุนของขวัญวนัเดก็ใหโรงเรียนนายเรือ,  โรงเรียน

บานเขาหนิ, โรงเรียนบานบอวิน, โรงเรียนพันเสดจ็ใน และเทศบาลนครเจาพระยา

สุรศักดิ์ อบต.บอวิน     

•  มอบหนากากอนามัยใหกับนักเรียนโรงเรียนบานบอวิน 

•  สงเสริมอาชีพชุมชนเพ�อคนพิการโดยใหนําสินคาเขามาจําหนายภายใน

บริษัทจํานวน 20 ครั้ง

•  สนับสนุนกิจกรรมปองกันโรคไขเลือดออก และทําลายแหลงเพาะพันธ

ยุง กับทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลบอวิน

•  มอบของขวญัใหผูสูงอายุและผูปวยโรคเบาหวานท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุข

ภาพ ตําบลบอวิน

•  มอบทุนการศึกษา โรงเรียนบอวิน ลิขิตราษฎรบํารุง

•  รวมกิจกรรมจิตอาสาพฒันาส่ิงแวดลอม ทําความสะอาดลานวัด พืน้

โบสถ และลางหองนํ้า วัดหวยปราบ






