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บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)      
“ในฐานะผู้น  าการผลิตฝาปิดผนึกท่ีมีคุณภาพ   
บริษัทฯ มุ่งสู่การผลิตบรรจุภัณฑท่ี์หลากหลายเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความพร้อมในนวัตกรรมและการ
แข่งขัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม มีความปลอดภัย
และใหบ้ริการที่ครบวงจรกบัลกูคา้ในตลาดอาเซียน”
และตลาดเป้าหมาย”   
 

เพ่ือสานต่อความส าเร็จท่ีผ่านมาใหบ้ริษัทฯ กา้วไปขา้งหนา้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีการศึกษาตลาด
บรรจุภณัฑใ์หม่เพ่ือการขยายตวัในอนาคตซึ่งคาดว่าจะมีผลท่ีชดัเจนขึน้นบัจากปี 2564 เป็นตน้ไป ถึงแมว้่าใน
ปี 2563 มีเหตกุารณส์  าคญั คือการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ท่ีท าใหเ้ศรษฐกิจทั่วโลกไดร้บัผลกระทบ
อย่างรุนแรงและยงัไมส่ามารถประเมินไดช้ดัเจนว่าการแพรร่ะบาดจะหยดุลง และจะมีวคัซีนท่ีมีประสิทธิภาพท่ี
จะหยดุยัง้การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ไดเ้ม่ือใด จากผลดงักลา่วท าใหภ้าพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในปี 2563 ต ่ากว่าท่ีภาครัฐคาดการณ์มาก ส าหรับบริษัทฯ ไดร้ับผลกระทบเช่นกันจากการท่ีรัฐบาล
ประกาศเคอรฟิ์ว การปิดรบันักท่องเท่ียวเขา้มาในประเทศ รวมถึงการปิดสถานบันเทิง และขอใหป้ระชาชน
ปรบัตวัเขา้สู่วิถี New Normal การเวน้ระยะห่างทางสงัคม ท าใหพ้ฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มท่ี
เปลี่ยนไป ตอ้งใชชี้วิตอยู่กบับา้นมากขึน้ งดการสงัสรรค ์การสั่งซือ้ผ่านระบบออนไลน ์ท าใหอ้ตัราการบริโภค
เครื่องดื่มโดยรวมลดลง ถึงแมเ้ครื่องดื่มบางประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพมีการบริโภคเพ่ิมขึน้ก็ตาม แต่ยัง
ส่งผลท าใหย้อดขายของบริษัทฯ ต ่ากว่าปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ดียงัคงมีอตัราการท าก าไรตอ่ยอดขายท่ีใกลเ้คียง
กัน บริษัทฯ มีการปรับตัวเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 ท่ีอาจเกิดขึน้กับพนักงานและ   
บริษัทฯ โดยการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ท่ีส  าคญั เช่น การปฏิบัติงานจากท่ีบา้น การคดักรองผูม้ีความเสี่ยง 
และการใชม้าตรการตามศนูยบ์ริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ตลอดจนการขอความร่วมมือใหพ้นกังาน
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งมาตรการด าเนินการดังกล่าวยังคงอยู่และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทัง้นีเ้พ่ือใหบ้ริษัทฯ ยังคงด าเนินการทางธุรกิจไดต้ามปกติและท าให้คู่คา้ของ
บริษัทฯ มั่นใจไดว้า่ไดร้บัสินคา้ท่ีดีมีคณุภาพตามความตอ้งการ 
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ในปี 2563 เป็นปีที� บรษัิท ฝาจบี จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ปิดดาํเนินการครบ 50 ปี บริษัทฯ ไดจ้ดักิจกรรม

สาํคัญเพื�อเป็นการตอบแทนสังคม อาทิเช่น บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) และมูลนิธิ

โรงพยาบาลราชวิถี จาํนวนรวม 5 ลา้นบาท พนักงานร่วมอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนวัดวังทิพยพ์ันธาราม    

ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก และรว่มเป็นเจา้ภาพงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจนัทรสุข ต.ประชาธิปัตย ์      

อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธาน ีและในช่วงวิกฤตจากการแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสัโควิด-19 บรษัิทฯ และพนกังานได้ร่วม

บรจิาคถงุยังชีพแก่ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสัโควิด-19 ณ วดัสายสวุพรรณ ต.คลองสี�  

อ.คลองหลวง จ.ปทมุธาน ีและวดัเขียนเขต ต.บงึยี�โถ อ.ธัญบรุ ีจ.ปทมุธาน ี

นอกจากนี�บรษัิทฯ ยงัใหค้วามสาํคญัในการพฒันาธุรกิจอย่างยั�งยืน ทั�งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และ

สิ�งแวดลอ้ม บริษัทฯ ไดป้ฏิบัติและควบคุมค่าต่าง ๆ ใหถ้กูตอ้งตามขอ้บงัคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรม

ควบคมุมลพิษ มีการบาํบดัและขจดัอย่างถูกวิธีตามขอ้กาํหนดดา้นกฎหมายสิ�งแวดลอ้มมิใหก้ระทบต่อชุมชน

และสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งเป็นเป้าหมายสาํคญัของบริษัทฯ ตลอดจนไดด้าํเนินการยื�นต่ออายใุบรบัรองเป็นสมาชิก

แนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชั�นของภาคเอกชนไทยและไดร้บัการรบัรอง เมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2563 โดยการรับรอง

ดงักล่าวจะมีอายุ 3 ปี นบัจากวันที�มีมตใิหก้ารรบัรอง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่คา้ ลูกคา้ พันธมิตรทางธุรกิจและ

หน่วยงานภาครฐัที�เกี�ยวขอ้ง ที�ใหค้วามเชื�อมั�นและสนับสนุนการดาํเนินงานของบริษัทฯ ดว้ยดีเสมอมาและ

ขอขอบคณุพนักงานทุกท่านที�ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการนาํพาใหบ้รษัิท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) กา้วไป

ขา้งหนา้อย่างมั�นคงและเขม้แข็ง พรอ้มรบักับการพฒันาเปลี�ยนแปลงสิ�งต่าง ๆ ใหดี้ยิ�งขึ �น ทั�งนี �เพื�อประโยชน์

สงูสดุใหก้บัผูมี้ส่วนรว่มและผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ใหค้วามเชื�อถือและใหค้วามไวว้างใจต่อบรษัิทฯ ดว้ยดีเสมอมา 
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คณะกรรมการบริษัท 
 สัญชาติ ไทย 
 ต าแหน่ง กรรมการอิสระ : แตง่ตัง้วนัท่ี 24 มิ.ย. 2551  

 ประธานกรรมการ : แตง่ตัง้วนัท่ี 15 ธ.ค. 2559 

 ประธานกรรมการบรหิาร : แตง่ตัง้วนัท่ี 19 ก.พ. 2561 

    สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไมม่ี-   

    คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม  

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมโยธา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 

นายเทพ วงษว์านิช ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร/ 
อายุ 74 ปี   บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ - ประธาน/ บรษัิท ทีพีซีวีนา พลาสติก แอนดเ์คมิคอล คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
 ประธานกรรมการ - ที่ปรกึษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่/ บรษัิท ปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  
 ประธานกรรมการบริหาร  - SCG Country Executive Director/ ประเทศเวียดนาม  

- กรรมการ/ บรษัิท บางกอกอินดสัเทรยีลแก๊ส จ ากดั 
    2557-2562  - Board of Commissioner/ PT. Indonesia Caps and Closures 
    2539-2561  - กรรมการ/ บรษัิท ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 
********************************************************************************************************************************************************* 
 สัญชาติ ไทย 
 ต าแหน่ง กรรมการ : แตง่ตัง้วนัท่ี 24 มิ.ย. 2558  
 รองประธานกรรมการ : แตง่ตัง้วนัท่ี 15 ธ.ค. 2559 
    สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) 0.0415 
    คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเปปเปอรไ์ดน ์ 
 ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 45 

คุณพรวุฒ ิ สารสิน  ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
อายุ 61 ปี ปัจจบุนั - รองประธานกรรมการ/ บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
 รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ/ บรษัิท ไทยน า้ทิพย ์จ ากดั 
 กรรมการผู้มีอ านาจ - ประธานกรรมการ/ บรษัิท บีจี คอนเทนเนอร ์กลา๊ส จ ากดั (มหาชน) 
 ลงนามผูกพันบริษัท - กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
  บรษัิท จรุงไทย ไวร ์แอนด ์เคเบิล้ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ/ บรษัิท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ/ บรษัิท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ/ บรษัิท เด็นโซ ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ/ บรษัิท ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากดั  
- กรรมการ/ บรษัิท อีซซูุ มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ/ บรษัิท ไทยเอเชีย แปซฟิิค บรวิเวอรี ่จ ากดั 
- กรรมการ/ บรษัิท ไทยบรดิจสโตน จ ากดั 
- กรรมการ/ บรษัิท ไทย-เอ็มซี จ ากดั 
- กรรมการ/ บรษัิท ตรเีพชร อีซูซุ เซลส ์จ ากดั 
- กรรมการ/ บรษัิท ตรเีพชร อีซูซุ ลสิซิ่ง จ ากดั 
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    สัญชาติ  ไทย 
    ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ : แตง่ตัง้วนัท่ี 6 ส.ค. 2563  
      ประธานกรรมการตรวจสอบ : แตง่ตัง้วนัท่ี 5 พ.ย. 2563 
    สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไมม่ี- 
    คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาโท ดา้นบรหิารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัมิสซุรี 
  (โคลมัเบีย) สหรฐัอเมรกิา 

 - ประกาศนียบตัรดา้นการคลงั สถาบนัไอเอ็มเอฟ กรุงวอชิงตนั  
 สหรฐัอเมรกิา 

นายศิโรตม ์ สวัสดิ์พาณิชย ์   - ประกาศนียบตัรดา้นบรหิาร ศศินทร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
อายุ 72 ปี - Director Certification Program (DCP 23) 
 กรรมการอิสระ   ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ ปัจจบุนั  - กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

 บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ/  
โรงพยาบาลวิภาวดีรงัสติ 

- กรรมการอิสระ/ บรษัิท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการตรวจสอบ/ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
- กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ/ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์
- ประธานกรรมการ/ สง่เสรมิกิจการ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์
- กรรมการ/ มลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 
- กรรมการ และผูช้่วยเหรญัญิก/ มลูนิธิจมุภฏ-พนัธุท์ิพย ์
- กรรมการ และผูจ้ดัการ/ มลูนิธิศาสตราจารย ์ดร.ก่อ สวสัดิพ์าณิชย ์ 
เพื่อสง่เสรมิการอา่น  

    2556-2562 - ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
        บรษัิท กรุงไทย – แอกซา่ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 2556-2562 - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ/ บรษัิท วิทยค์อรป์ จ ากดั  
********************************************************************************************************************************************************* 

    สัญชาติ  ไทย 
    ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ : แตง่ตัง้วนัท่ี 29 มิ.ย. 2552 

กรรมการตรวจสอบ : แตง่ตัง้วนัท่ี 20 ก.พ. 2553  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน : 
แตง่ตัง้วนัท่ี 19 ก.พ. 2561 

    สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไมม่ี- 
    คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 - พณ.ม. (บรหิารธุรกิจ), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
นายสาธิต  ชาญเชาวนกุ์ล   - M.Sc. (Textile Technology), University of Leeds, U.K. 
อาย ุ72 ปี     - Director Accreditation Program (DAP 39/2005)   
  กรรมการอิสระ    - Director Certification Program (DCP 83/2007) 
  กรรมการตรวจสอบ  - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries  
  ประธานกรรมการสรรหา     (CGI 7/2015) 
และพิจารณาค่าตอบแทน   - Board Nomination & Compensation Program (BNCP 5/2018) 
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    ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง    
  ปัจจบุนั -  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 

 และพิจารณาคา่ตอบแทน/ บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ/ บรษัิท เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ 
บรษัิท ลลลิ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/  
บรษัิท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ/ บรษัิท เอสพีซี โฮมไอเดีย จ ากดั 
  2547 - 2563 -  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/  

บรษัิท เอเชีย พลสั กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
 2557 - 2563 -  กรรมการ/ บรษัิท หลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ ากดั  
 2556 - 2562 -  กรรมการ/ บรษัิท วิทยค์อรป์ โปรดกัส ์จ ากดั 
********************************************************************************************************************************************************* 
    สัญชาติ  ญ่ีปุ่ น 
    ต าแหน่ง  กรรมการ : แตง่ตัง้วนัท่ี 4 พ.ย. 2558   
    สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไมม่ี- 
    คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล 
มหาวิทยาลยัฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น 

    ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ปัจจบุนั  - กรรมการ/ บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

นายฮิซาชิ นากาจิมา    - President and Representative Board Director/ 
อายุ 64 ปี บรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั 
 กรรมการ   2556 - ส.ค. 2558 - Board Director and Executive Operating Officer,   
 กรรมการผู้มีอ านาจ Head of Technical Development Headquarters/ 
ลงนามผูกพันบริษัท บรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั  

2553 - 2556 - Operating Officer และผูจ้ดัการโรงงาน Ishioka/ 
 บรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั 
********************************************************************************************************************************************************* 
    สัญชาติ  ญ่ีปุ่ น 
    ต าแหน่ง  กรรมการ : แตง่ตัง้วนัท่ี 8 ส.ค. 2560  

สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไมม่ี- 
คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล 
มหาวิทยาลยัเคโอ ประเทศญ่ีปุ่ น 

    ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง 
ปัจจบุนั - กรรมการ/ บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

นายอิจิโอะ โอซึกะ  - President/ บรษัิท โตโย ไซกนั กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั   
อายุ 61 ปี     - President/ บรษัิท โตโย ไซกนั จ ากดั 
 กรรมการ เม.ย. 2559  - Director and Senior Executive Officer/ บรษัิท โตโย ไซกนั จ ากดั 

2558  - Executive Officer/ บรษัิท โตโย ไซกนั จ ากดั 
2557  - Operating Officer/ บรษัิท โตโย ไซกนั กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดั 

    2556  - Operating Officer/ บรษัิท โตโย ไซกนั จ ากดั 
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    สัญชาต ิ ไทย 
    ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ : แตง่ตัง้วนัท่ี 8 ธ.ค. 2554  

  กรรมการตรวจสอบ : แตง่ตัง้วนัท่ี 8 ธ.ค. 2554  
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน : 
แตง่ตัง้วนัท่ี 19 ก.พ. 2561  

    สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไมม่ี- 
    คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- M.A. (Economics), Northwestern University, USA. 
นายพงษภ์าณุ เศวตรุนทร ์   - Financial Statements for Directors (FSD 2/2008)   
อายุ 61 ปี     - Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)  
 กรรมการอิสระ   ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง      
 กรรมการตรวจสอบ  ปัจจบุนั  - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ    
 กรรมการสรรหาและ        พิจารณาคา่ตอบแทน/ บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
 พิจารณาค่าตอบแทน    - กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/  

        บรษัิท แอสเสท เวิรด ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ 
บรษัิท เมกาเคม (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2559 - 2561 - ปลดักระทรวง/ กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 
2555 - 2560 - กรรมการ/ บรษัิท ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

    2552 - 2559 - กรรมการ/ บรษัิท ไทยศรปีระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
    2556 - 2558 - กรรมการ/ บรษัิท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
    2554 - 2558 - รองปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 
********************************************************************************************************************************************************* 

สัญชาติ  ไทย 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ : แตง่ตัง้วนัท่ี 26 เม.ย. 2553  

กรรมการบรหิาร : แตง่ตัง้วนัท่ี 19 ก.พ. 2561 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน : 
แตง่ตัง้วนัท่ี 19 ก.พ. 2561  

สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท* (ร้อยละ)  -ไมม่ี- 
คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาโท และปรญิญาเอก วิศวกรรมศาสตร ์ 
ศ.ดร.สุวิมล  กีรติพิบูล      สาขาเทคโนโลยีการหมกั มหาวิทยาลยัฮิโรชิมา ประเทศญ่ีปุ่ น 
อายุ 66 ปี     - Director Accreditation Program (DAP 97/2012)   
 กรรมการอิสระ   ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลัง     
 กรรมการบริหาร  ปัจจบุนั  - กรรมการอิสระ กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและ  
 กรรมการสรรหาและ พิจารณาคา่ตอบแทน/ บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
พิจาณาค่าตอบแทน - อาจารยป์ระจ าคณะวิทยาศาสตร/์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- กรรมการอิสระ/ บรษัิท เพรซเิดนท ์เบเกอรี ่จ ากดั (มหาชน)  
2540 - 2554 - ผูแ้ทนไทยของกลุม่อตุสาหกรรมอาหาร/ สภาอตุสาหกรรม   
 แหง่ประเทศไทยในการประชมุ Codex Committee on Food 

Hygiene ของโครงการมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ ซึง่จดัท า
โดยองคก์ารสหประชาชาติ FAO/WHO 



 

10 
  

    สัญชาติ  ไทย 
    ต าแหน่ง  กรรมการ : แต่งตัง้วนัที่ 20 ก.พ. 2553 
    สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) 0.0120 
    คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ Babson College ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- Director Certification Program (DCP 78/2006)(English Program) 

นายฐิติวุฒิ ์ บุลสุข  ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
อายุ 52 ปี ปัจจบุนั  - กรรมการ/ บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ     - กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบรหิารคนที่ 3 และกรรมการ  

        บรหิารความยั่งยืนและความเสี่ยง/ บรษัิท เสริมสขุ จ  ากดั (มหาชน)  
      - กรรมการ/ บรษัิท เพ็ทฟอรม์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 

- กรรมการ/ บรษัิท เสรมิสขุ โฮลดิง้ส ์จ  ากัด 
- กรรมการ/ บรษัิท เสรมิสขุ เบเวอรเ์รจ จ  ากดั 
- กรรมการ/ บรษัิท เครื่องด่ืมแรงเยอร ์(2008) จ  ากดั 
- กรรมการ/ บรษัิท ไทยดริง้ค ์จ  ากัด 

    2555 - ก.ค. 2563 - กรรมการ/ บรษัิท เสรมิสขุ เทรนนิ่ง จ  ากดั 
    2555 - ก.ค. 2563 - กรรมการ/ บรษัิท Great Brands Limited. 

2554 - ก.ย. 2558 - กรรมการผูจ้ดัการ/ บรษัิท เสรมิสขุ จ  ากดั (มหาชน) 
***************************************************************************************************************************** **************************** 

สัญชาติ  ญ่ีปุ่ น 
ต าแหน่ง  กรรมการ : แต่งตัง้วนัที่ 28 เม.ย. 2559 

สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่ม-ี 
คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเมจิ  ประเทศญ่ีปุ่ น  
    ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
 ปัจจบุนั  -  กรรมการ/ บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
นายโยชิกิ  มิยาตานิ     -  ผูจ้ดัการใหญ่/ บรษัิท เน็กซ ์แคน อินโนเวชั่น จ  ากดั 
อายุ 62 ปี     -  กรรมการ/ บรษัิท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ่ง จ  ากดั 
 กรรมการ     -  กรรมการ/ บรษัิท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จ  ากดั 

      -  กรรมการ/ บรษัิท คานากาตะ (ประเทศไทย) จ  ากัด 
-  กรรมการ/ บรษัิท โกลบอล อีโค-แคน สต็อค (ประเทศไทย) จ  ากดั 
-  Operating Officer/ บรษัิท โตโย ไซกนั จ  ากัด 

2559 - พ.ค. 2562 -  ผูจ้ดัการใหญ่/ บรษัิท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ่ง จ  ากดั 
2556  -  Operating Officer/ บรษัิท โตโย ไซกนั กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ  ากดั 
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    สัญชาติ  ญ่ีปุ่ น 
    ต าแหน่ง  กรรมการ : แต่งตัง้วนัที่ 22 เม.ย. 2562 

กรรมการบรหิาร : แต่งตัง้วนัที่ 22 เม.ย. 2562 
สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่ม-ี 

    คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร ์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย 
Iwate ประเทศญ่ีปุ่ น 

นายฮิโระชิ  ทาคาฮาช ิ  ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
อายุ 61 ปี   ปัจจบุนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร/ บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ     - Executive Operating Officer/ บรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ  ากัด  
 กรรมการบริหาร    - กรรมการ/ บรษัิท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ่ง จ  ากัด 
 กรรมการผู้มีอ านาจ  2561  - Operating officer, Quality Assurance & Engineering Dept/  
ลงนามผูกพันบริษัท        บรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ  ากดั     
    2559  - Operating officer, Quality Assurance Dept/   
          บรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ  ากดั 

     2558  - Operating officer, Production Engineering Dept/   
           บรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ  ากดั 

********************************************************************************************************************************************************* 

สัญชาติ  ญ่ีปุ่ น 
ต าแหน่ง  กรรมการ : แต่งตัง้วนัที่ 7 พ.ย. 2560 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 
แต่งตัง้วนัที่ 19 ก.พ. 2561 

สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่ม-ี 
คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาตร ีคณะสงัคมวิทยา มหาวิทยาลยัคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น 
นายฮิสะโตชิ  อิสุโบะ  ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
อายุ 58 ปี   ปัจจบุนั  - กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  
 กรรมการ         บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการสรรหาและ    - Operating Officer Corporate Planning/  
พิจารณาค่าตอบแทน        บรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ  ากัด 
    เม.ย. 2561 - Operating Officer Global Business Planning/  

        บรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ  ากัด 
    เม.ย. 2559 - General Manager Operational Headquarter/  

  บรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ  ากัด 
มิ.ย. 2558 - Head of Procurement Center/      
    บรษัิท โตโย ไซกนั กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ  ากัด 

    เม.ย. 2555 - General Manager – procurement/ 
        บรษัิท โตโย ไซกนั ไกซา จ ากดั 
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    สัญชาติ  ญ่ีปุ่ น 
    ต าแหน่ง  กรรมการ : แต่งตัง้วนัที่ 19 ก.พ. 2561 

กรรมการบรหิาร : แต่งตัง้วนัที่ 19 ก.พ. 2561 
    สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่ม-ี 
    คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยั Chubu ประเทศญ่ีปุ่ น
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

นายอะคิฮิโกะ  คาโต้  ปัจจบุนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร/ บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
อายุ 55 ปี     - Manager of Production Promotion Dep./  
 กรรมการ       บรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ  ากดั 
 กรรมการบริหาร  เม.ย. - พ.ค. 2560 - Manager of Corporate Planning Sec, Operational HQ/  
 กรรมการผู้มีอ านาจ        บรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ  ากดั 
ลงนามผูกพันบริษัท  ก.ย. 2557 - President/ Riguan Closure(Changshu) Co.,Ltd. (RCC) 

     เม.ย. 2557 - Manager of Quality Control Dep. Of Okayama factory./   
          บรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ  ากดั 

***************************************************************************************************************************** **************************** 

สัญชาติ  ไทย 
ต าแหน่ง  กรรมการ : แต่งตัง้วนัที่ 25 เม.ย. 2561 

กรรมการบรหิาร : แต่งตัง้วนัที่ 19 ก.พ. 2561 
สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่ม-ี 
คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด 
  University of Chicago ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

นายพันเทพ  สุภาไชยกิจ    - ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาเครื่องกล  
อายุ 66 ปี     จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   
 กรรมการ     - Director Accreditation Program (DAP 102/2013)  
 กรรมการบริหาร    - Director Certification Program (DCP 230/2016)  
 กรรมการผู้มีอ านาจ    - Board Nomination & Compensation Program (BNCP 7/2019) 
ลงนามผูกพันบริษัท  ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง     
 ปัจจบุนั  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร/ บรษัิท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 

      - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
        และพิจารณาค่าตอบแทน/  
        บรษัิท ควอลตีิค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จ  ากดั (มหาชน) 

 2555 - 2563 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ 
    พิจารณาค่าตอบแทน/ บรษัิท ทีบีเอสพี จ  ากดั (มหาชน)  

    1 ม.ค. 2558 - Senior Advisor SCG Paper 
    1 พ.ค. 2557 - Managing Director-Phoenix Pulp and Paper/ Thai paper/  

  Thai Union Paper, SCG Paper 
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    สัญชาติ  ไทย 
ต าแหน่ง  เลขานกุารบรษัิท : แต่งตัง้วนัที่ 1 พ.ค. 2561 

เลขานกุารคณะกรรมการบรษัิทฯ : แต่งตัง้วนัที่ 1 พ.ค. 2561 
เลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร : แต่งตัง้วนัที่ 1 พ.ค. 2561 

    สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่ม-ี 
    คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ (การบรหิารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) 
  มหาวิทยาลยัศรปีทุม 

นางสาวราตรี  จนัท า    - Company Secretary Program (CSP) 74/2016   
อายุ 38 ปี     - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 33/2016 
 เลขานุการบริษัท    - Effective Minutes Taking (EMT) 39/2017  
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ   - Fundamentals Practice for Corporate Secretaries 1/2016 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร   - Advances for Corporate Secretaries 1/2016   

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ปัจจบุนั  - ผูจ้ดัการส  านกัเลขานุการบรษัิท เลขานกุารบรษัิท เลขานกุาร 
    คณะกรรมการบรษัิทฯ และเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร/  
    บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

    2559 - เม.ย. 2561- เลขานกุารบรษัิท/ บรษัิท ทีบีเอสพี จ  ากดั (มหาชน)  

***************************************************************************************************************************** **************************** 

หมายเหต ุ:  1.  กรรมการบรษัิทฯ ทัง้ 14 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกนั 
    2.* นบัรวมหุน้ของคู่สมรส และบตุรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะดว้ย  
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ผู้บริหาร 

สัญชาติ  ไทย  
ต าแหน่ง  ผูจ้ดัการใหญ่ : แต่งตัง้วนัที่ 1 ต.ค. 2560 
สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่ม-ี 
คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด University of Chicago 
        ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาเครื่องกล  
นายพันเทพ  สุภาไชยกิจ        จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
อายุ 66 ปี     - Director Accreditation Program (DAP 102/2013) 
 ผู้จดัการใหญ่     - Director Certification Program (DCP 230/2016) 
      - Board Nomination & Compensation Program (BNCP 7/2019)
    ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 ปัจจบุนั  - ผูจ้ดัการใหญ่/ บรษัิท ฝาจีบ จ  ากดั (มหาชน) 
      - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
        และพิจารณาค่าตอบแทน/  
        บรษัิท ควอลตีิค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จ  ากดั (มหาชน) 

 2555 - 2563 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ 
    พิจารณาค่าตอบแทน/ บรษัิท ทีบีเอสพี จ  ากดั (มหาชน)  

    1 ม.ค. 2558 - Senior Advisor SCG Paper 
    1 พ.ค. 2557 - Managing Director-Phoenix Pulp and Paper/ Thai paper/  

  Thai Union Paper, SCG Paper 
***************************************************************************************************************************** **************************** 

    สัญชาติ  ญ่ีปุ่ น 
ต าแหน่ง  ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสเทคนิค : แต่งตัง้วนัที่ 22 เม.ย. 2562 

    สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่ม-ี 
    คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร ์สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย 
Iwate ประเทศญ่ีปุ่ น  

    ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
    ปัจจบุนั  - ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสเทคนิค/ บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
นายฮิโระชิ  ทาคาฮาชิ    - Executive Operating Officer/ บรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ  ากดั 
อายุ 61 ปี     - กรรมการ/ บรษัิท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ่ง จ  ากดั 
 ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่  2561  - Operating officer, Quality Assurance & Engineering  Dept/ 
อาวุโสเทคนิค       บรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ  ากดั 
    2559  - Operating officer, Quality Assurance Dept/  
    บรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ  ากดั 

2558  - Operating officer, Production Engineering Dept/   
    บรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ  ากัด 
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สัญชาติ  ญ่ีปุ่ น 
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการโรงงาน : แต่งตัง้วนัที่ 1 ม.ค. 2563 
สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่ม-ี 
คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาตร ีวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยั Chubu ประเทศญ่ีปุ่ น 
    ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
    ปัจจบุนั  - ผูอ้  านวยการโรงงาน/ บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
นายอะคิฮิโกะ  คาโต้     - Manager of Production Promotion Dep./  
อายุ 55 ปี       บรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ  ากดั   
 ผู้อ านวยการโรงงาน  2561 - 2562 - ผูอ้  านวยการเทคนิค/ บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

    เม.ย. - พ.ค. 2560 - Manager of Corporate Planning Sec, Operational HQ/  
          บรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ  ากดั    

    ก.ย. 2557 - President/ Riguan Closure(Changshu) Co.,Ltd. (RCC) 
เม.ย. 2557 - Manager of Quality Control Dep. Of Okayama factory./   
    บรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ  ากัด 

***************************************************************************************************************************** **************************** 

    สัญชาติ  ไทย 
    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการเทคนิค : แต่งตัง้วนัที่ 1 ม.ค. 2563 
    สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) 0.0019 
    คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาโท  บรหิารธุรกิจ (การจดัการองคก์ร) 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์  

    ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
นายรุจน ์ ตัณฑเศรษฐี  ปัจจบุนั  - ผูอ้  านวยการเทคนิค/ บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
อายุ 56 ปี  2555 - 2562 - ผูอ้  านวยการโรงงาน/ บรษัิท ฝาจีบ จ  ากดั (มหาชน) 
 ผู้อ านวยการเทคนิค  2548 - 2555  - ผูจ้ดัการฝ่ายผลติ 1/ บรษัิท ฝาจีบ จ  ากดั (มหาชน) 
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    สัญชาติ  ไทย 

    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการประกนัคณุภาพ : แต่งตัง้วนัที่ 1 ก.ค. 2561  
    สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่ม-ี 
    คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาการจดัการ    
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

    ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
นายปรีชา  สุทธิเวชคุณ  ปัจจบุนั  - ผูอ้  านวยการประกนัคณุภาพ/ บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
อายุ 54 ปี   2559 - มิ.ย. 2561 - ผูช้่วยผูอ้  านวยการประกนัคณุภาพ/  

 ผู้อ านวยการประกันคุณภาพ     บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
2557 - 2558 - ผูจ้ดัการฝ่ายผลติฝาพลาสติก/  

        บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

********************************************************************************************************************************************************* 

    สัญชาติ  ไทย 

    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการขาย : แต่งตัง้วนัที่ 4 พ.ค. 2563  
    สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่ม-ี 
    คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สถาบนับัณฑิตบรหิารธุรกิจศศินทรแ์ห่ง   
  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

    ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
นางสาวนฤภร  อรุณประพันธ ์ ปัจจบุนั  - ผูอ้  านวยขาย/ บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

 อายุ 43 ปี   2550 - 2561  - ผูอ้  านวยการขายและการตลาด/  

  ผู้อ านวยการขาย      บรษัิท อตุสาหกรรมมิตรมงคล จ ากดั 
      - ผูอ้  านวยการการตลาด/ บรษัิท เอ็มเอ็มเค อินเตอรเ์ทรด จ ากัด  
    2549 - 2550 - ผูจ้ดัการบรหิารกลุม่ผลติภัณฑ/์  

        บรษัิท เซ็นทรลั รเีทล คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 
    2547 - 2548 - ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด/ บรษัิท แฟ็คทอรี่ทอลค์ จ  ากดั 
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    สัญชาติ  ไทย 

    ต าแหน่ง  ผูช้่วยผูอ้  านวยการบญัชีและการเงิน : แต่งตัง้วนัที่ 1 พ.ค. 2561 

    สัดส่วนการถอืหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่ม-ี 
    คุณวุฒกิารศึกษา/ ประวัติการอบรม 

-  ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
-  National Institute of Development Administration (NIDA)/ 
 Executive Mini MBA (2019) 

นายพีรเศรษฐ ์ โสภคณิสฐ ์  - Strategic CFO in Capital Market program#9/ the Stock 
อายุ 40 ปี    Exchange of Thailand. (2019) 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการบัญชี ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
และการเงนิ   ปัจจบุนั  - ผูช้่วยผูอ้  านวยการบญัชีและการเงิน/  
          บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

     2559 - มี.ค. 2561 - ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายการเงินและบญัชี/  
          บรษัิท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดกัส ์จ  ากดั 

    2558 - 2559 - ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน/ 
           บรษัิท อินเตอรไ์ฮด ์จ  ากดั (มหาชน)      
    2553 - 2558 - ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ/ 

   บรษัิท สหไทยสตีลไพพ ์จ  ากดั (มหาชน) 
***************************************************************************************************************************** **************************** 

หมายเหต ุ: 1. ผูบ้รหิารทั้ง 7 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกนั 
2. * นบัรวมหุน้ของคู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะดว้ย 
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รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยบ์ริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
ในบริษัทฯ  
ปี 2563 

จ านวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 62 บริษัทฯ ปี 2563 เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
ทางตรง ทาง 

อ้อม* 
รวม ทางตรง ทาง 

อ้อม* 
รวม ทาง

ตรง 
ทาง 
อ้อม* 

รวม 

  1. นายเทพ วงษ์วานิช - - - - - - - - - - 
  2. นายพรวฒุิ สารสนิ 21,926 - 21,926 21,926 - 21,926 - - - 0.0415 
3. นายศิโรตม ์ สวสัด์ิพาณิชย ์ - - - - - - - - - - 
4. นายสาธิต ชาญเชาวนก์ลุ - - - - - - - - - - 
5. นายฮิซาชิ นากาจิมา - - - - - - - - - - 
  6. นายอิจิโอะ โอซกึะ - - - - - - - - - - 
  7. นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร ์ - - - - - - - - - - 
8. ศ.ดร.สวุิมล กีรติพิบูล - - - - - - - - - - 
9. นายฐิติวฒุิ์ บลุสขุ 6,320 - 6,320 6,320 - 6,320 - - - 0.0120 
10. นายโยชิกิ   มิยาตานิ - - - - - - - - - - 
11. นายฮิโระชิ   ทาคาฮาชิ - - - - - - - - - - 
12. นายฮิสะโตชิ            อิสโุบะ - - - - - - - - - - 
13. นายอะคิฮิโกะ   คาโต ้    - - - - - - - - - - 
14. นายพนัเทพ    สภุาไชยกิจ - - - - - - - - - - 
15. นายรุจน ์ ตณัฑเศรษฐี 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 - - - 0.0019 
16. นายปรชีา สทุธิเวชคุณ - - - - - - - - - - 
17. นางสาวนฤภร อรุณประพนัธ ์ - - - - - - - - - - 
18. นายพีรเศรษฐ์   โสภคณิสฐ์ - - - - - - - - - - 
19. นางสาวราตรี จนัท  า - - - - - - - - - - 

รวม 29,246 - 29,246 29,246 - 29,246 - - - 0.0554 

หมายเหต ุ: * การถือหุน้ของคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ รวมถึงหุน้ท่ีมีบคุคลอ่ืนใดถือหลกัทรพัยไ์วแ้ทนกรรมการ 

ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
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โครงสร้างองคก์ร (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผู้จัดการส านักตรวจสอบภายใน 

วรรณพา  สมประสิทธิ์ 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ      
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้จัดการใหญ ่
พนัเทพ สภุาไชยกิจ 

 

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
อาวุโสเทคนิค 

ฮิโระชิ  ทาคาฮาชิ 
 

ผู้อ านวยการโรงงาน 
อะคิฮิโกะ คาโต้ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการบัญชีและการเงิน 
พรีเศรษฐ์ โสภคณิสฐ์ 

 

ผู้อ านวยการเทคนิค 
รุจน ์ ตัณฑเศรษฐี 

ผู้อ านวยการขาย 
นฤภร อรุณประพนัธ์ 

 

ผู้อ านวยการประกันคุณภาพ 
ปรชีา สทุธิเวชคุณ 

 

ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต 
วส ุ อุปถัมภานนท์ 

 

ผู้จัดการฝ่ายงานพมิพ ์
วหิาร  เรอืงเพช็ร  ์

 

ผู้จัดการฝ่ายผลิตฝาพลาสตกิ 
บัญชา  ไตรยปัญจวทิย์ 

 

ผู้จัดการฝ่ายผลิตฝาโลหะ 
วนัเฉลมิ ทยานศิลป์ 

 

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโครงการ 
พนัศักดิ์  เคารพาพงศ์ 

 
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมทั่วไป 

ชรนิทร ์ วาณิชวทัญญู 

 
ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ 

สรนิยา  เลศิบัณฑิตกุล 
 

ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิคและความ
พึงพอใจของลูกค้า 

นิพล คลงัยา 
 

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพฝาโลหะ 
เบญจวรรณ  ชาญณรงค์ 

 
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพฝาพลาสตกิ 

กานดาวดี หงษ์ทอง 
 

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพฒันา 
เคนจิ  ซาซากิ 

 

ผู้จัดการส านักเลขานุการบรษิัท 
ราตร ี จันท า 

 

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนนโยบาย 
อภิชาต  สถิรกุล 

 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 
นภาพร  เตมศีรีสขุ 

 

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ 
อาคม  สงวนหมู่ 

 

ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ 
นิตยา  สริจิรยิาพร 

 

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจตา่งประเทศ 
ธนัยนันท์ ระวีวงศ์วสุ 
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 ส่วนที ่1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 

1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ   

       บริษัท ฝาจีบ จ  ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่าย ฝาจีบ ฝาเกลียวกันปลอม ฝาแม็กซี่ ฝาพลาสติก 
และฝาคอมโพสิต ส  าหรบัปิดผนึกขวดบรรจุเครื่องด่ืมหลากหลายประเภท เช่น น  า้อัดลม นมถั่วเหลือง เบียร ์โซดา เครื่องด่ืม
บ ารุงก าลงั น  า้ผลไม ้สรุา ชา น  า้ด่ืม ซุปไก่สกดั รงันก และเวชภัณฑ ์รวมถงึจ าหน่ายเครื่องผนึกฝาจกุจีบแบบคนัโยกและเครื่อง
ผนกึฝาแม็กซี่ นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัมีการใหบ้รกิารรบัจา้งพิมพแ์ผ่นโลหะและแผ่นอลมูิเนียมตราต่าง ๆ   
 

บริษัท ฝาจีบ จ  ากัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2511 ไดร้บัการสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท นิปปอน โคลสเชอรส์ 
จ  ากดั ซึ่งเป็นบรษัิทในกลุม่ของบรษัิท โตโย ไซกนั กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ  ากดั ประเทศญ่ีปุ่ น และดว้ยผลติภัณฑท์ี่มีคณุภาพสงู รวมทั้ง
ก  าลงัการผลิตที่มีเพียงพอ บริษัทฯ ไดจ้  าหน่ายสินคา้ให้กับลูกคา้ชั้นน  าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมียอดขาย
มากกว่า 2,770 ลา้นบาทต่อปี โดยมีผูถื้อหุน้หลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเครื่องด่ืม ไดแ้ก่ บริษัท นิปปอน    
โคลสเชอรส์ จ  ากัด บริษัท โตโย ไซกัน จ  ากัด บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ  ากัด บริษัท ไทยน า้ทิพย ์จ  ากัด บริษัท เสริมสขุ จ  ากัด 
(มหาชน) และบรษัิท กรนีสปอต จ ากดั  
 

ตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจบรรจภุัณฑฝ์าปิดผนึก บรษัิทฯ ไดพ้ฒันาและเสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัยาวนานกับ
ลกูคา้ ดว้ยการยึดมั่นในการผลิตผลิตภัณฑท์ี่มีคณุภาพ และสรา้งความพึงพอใจใหก้ับลกูคา้ โดยการใชเ้ทคโนโลยีชั้ นน  าจาก
กลุม่บรษัิท โตโย ไซกนั กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ  ากดั บรษัิทฯ ยงัคงทุ่มเทและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะกา้วไปสูค่วามเป็นผูน้  าในธุรกิจบรรจุ
ภัณฑใ์นอนาคต  

 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 ลักษณะของผลิตภัณฑ ์
 

ฝาจีบ (CROWN CAP) ใชปิ้ดผนึกขวดแกว้ ท  ามาจากแผ่นเหล็กเคลือบอัดขึน้รูป ภายในบุดว้ยวัสดุผนึกป้องกันการ
รั่วซึม เมื่อปิดแน่นจะสามารถเก็บรกัษาคุณภาพเครื่องด่ืม หรือผลิตภัณฑภ์ายในขวดได้ดี เหมาะสมที่จะใชผ้นึกขวดบรรจุ
น  า้อดัลม เบียร ์โซดา ชา นมถั่วเหลอืง น  า้ผลไม ้

 

ฝาเกลียวกันปลอม (PILFER-PROOF CAP) ใชปิ้ดผนึกขวดแกว้ ท  าจากแผ่นอลมูิเนียมอัดขึน้รูปเป็นลักษณะถ้วย
ทรงกระบอก มีรอยปรุโดยรอบระหว่างตวัฝากบัขอบฝา ภายในบดุว้ยวัสดปุ้องกันการรั่วซมึ ไม่เป็นสนิม ใชไ้ดก้บัผลติภัณฑ์ที่มี
การบรรจุก๊าช บรรจุรอ้นที่มีการฆ่าเชื ้อที่อุณภูมิสงู ฝาเกลียวกันปลอมสะดวกต่อการเปิดใชง้าน เหมาะสมส าหรบัผลิตภัณฑ์
หลากหลายประเภท เช่น น  า้อดัลม เครื่องด่ืมเพื่อสขุภาพ เครื่องด่ืมบ ารุงก าลงั เครื่องด่ืมเกลอืแร ่สรุา ยา นมถั่วเหลอืง  

 

ฝาพลาสติก (PLASTIC CAP) ใชปิ้ดผนกึขวดแกว้และขวดพลาสติก ลกัษณะของฝา มีรอ่งกนัลื่นโดยรอบ และมีรอยปรุ
ระหว่างตัวฝากับขอบฝาสะดวกต่อการใชง้าน เหมาะสมส าหรบัผลิตภัณฑห์ลากหลายประเภท เช่น น  า้อัดลม ชาเขียว กาแฟ 
น า้ผลไม ้น  า้ด่ืม นมถั่วเหลอืง เครื่องด่ืมเพื่อสขุภาพ และอื่น ๆ 

 

ฝาวงแหวนแม็กซ่ีคราวน ์ (MAXI CROWN) ใชปิ้ดผนกึขวดแกว้ท าจากแผ่นเหลก็อัดขึน้รูปและบากรอ่ง ภายในบุดว้ย
วสัดปุ้องกนัการรั่วซมึ สะดวกต่อการเปิดใชง้าน เหมาะสมที่จะใชปิ้ดผนกึผลิตภัณฑไ์ม่แช่เย็น เช่น สรุา 
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ฝาวงแหวนแม็กซ่ีแค้ป (MAXI CAP) ใชปิ้ดผนึกขวดแกว้ท าจากแผ่นอลมูิเนียมทั้งชิน้อดัขึน้รูปและบากร่อง ภายในบุ
ดว้ยวัสดุผนึกป้องกันการรั่วซึม ใชไ้ดก้ับผลิตภัณฑท์ี่มีการบรรจุก๊าซ บรรจุรอ้นที่มีการฆ่าเชือ้ที่อุณหภูมิสูง เหมาะส  าหรับ
ผลติภัณฑท์ี่แช่เย็น โดยฝาไม่เป็นสนิม เช่น น  า้ด่ืม เบียร ์สรุา น  า้ผลไม ้ 
 

 ฝาวงแหวนแม็กซ่ีพีจี (MAXI-PG) ใชปิ้ดผนึกขวดแกว้ท าจากแผ่นอลมูิเนียมอัดขึน้รูปและบากร่อง ภายในบุดว้ยวัสดุ
ป้องกันการรั่วซึม ใชไ้ดก้ับผลิตภัณฑท์ี่มีการบรรจุก๊าซ และผ่านขบวนการพลาสเจอไรซ ์วงแหวนที่ใชด้ึงเป็นพลาสติก สะดวก
ต่อการเปิดใชง้าน เหมาะส  าหรบัผลติภัณฑท์ี่แช่เย็นโดยฝาไม่เป็นสนิม เช่น น  า้ด่ืม เบียร ์สรุา น  า้ผลไม ้เครื่องด่ืมเพื่อสขุภาพ 
 

 ฝาคอมโพสิต (COMPOSITE CAP) เป็นฝาที่ท  าจากพลาสติกหลอมขึน้รูป น  ามาประกอบกับแผ่นโลหะที่มีวัสดุผนึก
โดยรอบ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของผลิตภัณฑ ์ลกัษณะของฝาจะมีร่องกันลื่นโดยรอบและมีรอยปรุ ระหว่างตัวฝากับขอบฝา 
สะดวกต่อการเปิดใชง้าน เหมาะสมส าหรบัผลติภัณฑ ์ เช่น ซุปไก่สกดั รงันก น  า้ผลไมส้กดัเขม้ขน้ เครื่องด่ืมบ ารุงสขุภาพ  
 

เคร่ืองปิดผนึกฝาจุกจีบ ไดร้บัการออกแบบเป็นพิเศษสามารถผนึกฝาไดแ้น่นสนิทกับปากขวดแก้ว จึงป้องกันการ
รั่วไหลของผลติภัณฑท์ี่บรรจอุยู่ภายในไดเ้ป็นอย่างดี  ใชง้่ายมีน  า้หนกัเบาเคลื่อนยา้ยไดส้ะดวก 

 

เคร่ืองปิดผนึกฝาแม็กซ่ี เป็นเครื่องปิดผนึกฝาหัวเดียวระบบนิวเมติกกึ่งอัตโนมัติ  สามารถผนึกได้ทั้งฝาแม็กซี่
แคป้ ฝาแม็กซี่คราวนแ์ละฝาแม็กซี่พีจี โดยผนกึกบัขวดแกว้ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ  สามารถเก็บรกัษาผลิตภัณฑท์ี่บรรจภุายใน
ใหค้งคณุภาพอยู่ไดน้าน 

งานบริการพิมพแ์ผ่นโลหะ บริษัทฯ ใหบ้ริการเคลือบและพิมพส์ีลวดลายต่าง ๆ ลงบนแผ่นโลหะและแผ่นอลมูิเนียม 
เพื่อใหล้กูคา้น  าไปขึน้รูปเป็นสินคา้ ทัง้นี ้บรษัิทฯ ยงัใหบ้รกิารในการออกแบบลวดลายงานพิมพด์ว้ยระบบการจัดท าที่ทันสมัย
ท าใหง้านพิมพม์ีคณุภาพ 

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ท่ีผ่านมา         

รายได้ 2563   2562   2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้สุทธิ       

1. ผลติและขายฝาภาชนะ 2,664.38 92.17 2,948.02 88.38 2,686.40 84.18 
2. รบัจา้งและขายแผ่นพิมพ ์ 105.78 3.66 188.95 5.67 154.18 4.83 
3. รายไดอ้ื่น*   120.72 4.17 198.56 5.95 350.71 10.99 
ยอดรวมรายได้ตามงบการเงนิ 2,890.88 100.00 3,335.53 100.00 3,191.29 100.00 

 

หมายเหตุ  :   *แสดงตามงบการเงินท่ีรวมรายไดอ่ื้น ๆ เช่น รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุ รายไดค้่าบรหิาร และอ่ืน ๆ   
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การตลาดและการแข่งขัน 

กลยุทธก์ารตลาดของบริษัทฯ ในปี 2563 มีดังน้ี:- 

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ ์
บรษัิทฯ มีนโยบายชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ ภายใตก้ารรบัรองระบบคณุภาพต่าง ๆ ในระดบัสากล โดยมีการพฒันาและ

รกัษาระบบคณุภาพในการผลิตสินคา้ของบรษัิทฯ ใหส้อดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของระบบรบัรองคณุภาพเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าลกูคา้จะไดร้บัสินคา้ที่มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการ มีความปลอดภัย และเหมาะสมในการน าไปใชง้าน 
ไดแ้ก่:- 

- ระบบการบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001:2015 
- ระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม ISO 14001:2015 
- ระบบการจดัการดา้นความปลอดภัยของอาหาร FSSC 22000 (Food Safety System) 
- ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย (BS OHSAS 18001:2007, มอก.18001-2554)    
- ระบบการจดัการสขุลกัษณะที่ดีในสถานประกอบการ (Good Manufacturing Practice - GMP) 
- ระบบการวิเคราะหอ์นัตรายและจดุวิกฤตที่ตอ้งควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and 
  Critical Control Point - HACCP) 
 

 

ส าหรบัปี 2563  บรษัิทฯ ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ซึ่งเป็นการ
ปรบัเปลี่ยนมาจากมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารปรับเปลี่ยนจาก 
FSSC 22000 Version 4.1 เป็น FSSC 22000 Version 5 

 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ มีเป้าหมายเรื่องลดขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้ โดยยงัคงด าเนินการต่อเนื่องในเรื่อง Small Group Activity 
ที่มีเป้าหมายสอดคลอ้งกับ Action Plan หลักของบริษัทฯ  การอนุรักษ์พลังงาน  พรอ้มกับการท า 6S (5S + Safety) และ 
Kaizen เป็นพืน้ฐาน  เพื่อใหพ้นกังานไดต้ระหนกัรูแ้ละมีส่วนรว่มในการพฒันาปรบัปรุงงานอย่างต่อเนื่อง สรา้งความเชื่อมั่นต่อ
ลกูคา้ ในการน าผลติภัณฑข์องบรษัิทฯ ไปใชง้าน เพื่อใหส้นิคา้ที่มีคณุภาพของลกูคา้สง่ต่อถงึผูบ้รโิภคต่อไป  

 

ปีนีบ้รษัิทฯ ไดม้ีการลงทนุเพิ่มประสทิธิภาพของระบบ ERP จาก ECC6 เป็น SAP HANA และเริ่มใชร้ะบบใหม่ตัง้แต่เดือน 
ตลุาคม เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 

 

2. ด้านราคา  
บริษัทฯ มีนโยบายดา้นราคาสินคา้อย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล ค านึงถึงปัจจัยต้นทุนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลง 

โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักจ าพวกแผ่นเหล็ก แผ่นอลมูิเนียม และเม็ดพลาสติก ซึ่งหากมีการเคลื่อนไหวด้านราคาจากผู้ผลิต    
บริษัทฯ พรอ้มในการทบทวนราคาจ าหน่ายใหก้ับลกูค้าอย่างเหมาะสม  เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสภาพตลาดและการแข่งขัน         
ที่ส  าคญัเป็นการรกัษาลกูคา้ที่มีอปุการคณุอนัดีของบรษัิทฯ นอกจากนีบ้รษัิทฯ มีระบบการประเมินและวิเคราะหเ์พื่อการบริหาร
และวิเคราะหต์น้ทุน ส  าหรบักลุม่ลกูคา้ทั่วไปและกลุ่มที่ใชร้ะบบการประมูลราคาซึ่งมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ทั้งลกูคา้ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
 

3. ด้านบริการ  
บรษัิทฯ มุ่งเนน้และใหค้วามส าคญัในการน าเสนอผลิตภัณฑใ์หก้บัลกูคา้ ตัง้แต่ขัน้ตอนการเสนอขาย การขอขอ้มลูการใช้

งานโดยละเอียด เพื่อน  าเสนอผลิตภัณฑใ์ห้ลกูคา้ไดถู้กตอ้ง เหมาะสมในการน าไปใชง้าน และตรงตามก าหนดเวลา บริษัทฯ     
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มีทีมงานขายและทีมบริการเทคนิค ที่จะใหบ้ริการก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลงัการขาย ดว้ยการบริการที่รวดเร็ว 
ถกูตอ้ง และสม ่าเสมอ เพื่อใหเ้ป็นที่พงึพอใจอย่างสงูสดุต่อลกูคา้ โดยมีทีมขายที่ เขา้พบลกูคา้อย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทีมบริการ
เทคนิคที่มีความรูค้วามช านาญในผลิตภัณฑต่์าง ๆ  และมีประสบการณใ์นการตรวจสอบสภาพการปิดบรรจุภัณฑ ์นอกจากนี ้
บริษัทฯ มีทีมวิทยากรที่มีความช านาญ พรอ้มที่จะอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกับผลิตภัณฑข์องบริษัทฯ ใหก้ับบุคลากรของลูกค้า
อยา่งต่อเนื่อง เพื่อเป็นการบริการใหล้กูคา้อย่างครบวงจร (Total Solution) ทัง้นีบ้รษัิทฯ ยงัมีแผนกการตลาดที่ศึกษาแนวโนม้
ของตลาด เมกา้แทรนด ์พฤติกรรมผูบ้รโิภคและแทรนดส์นิคา้ใหม่เพื่อไปเสนอใหก้ับลกูคา้เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาสินคา้
ใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งในบรกิารที่เราท าใหก้บัลกูคา้เรา  

 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 
ในปี 2563 บรษัิทฯ ไดล้งทนุเครื่องจักรผลิตฝาเกลียวอลมูิเนียมป้ัมนูน ที่ใชก้บัผลติภัณฑว์ิสกี ้ และมีลงทนุเพิ่มเครื่องจักร

ในกลุม่ฝาพลาสติกเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ที่เพิ่มขึน้ บรษัิทฯ มีทีมงานที่ท  างานร่วมกนัในการพฒันาสนิค้าใหม่ 
หรอืปรบัปรุงคณุภาพสนิคา้ใหดี้ย่ิงขึน้เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้  

 

ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมีแผนที่จะศึกษาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ ์ เพื่อตลาดกลุ่มใหม่  ๆ ทั้งทางดา้นอาหาร นม    
personal care และ home care สนิคา้อปุโภคอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 

5. ความพึงพอใจของลูกค้า 
บรษัิทฯ เริ่มท าการส  ารวจความพึงพอใจของลกูคา้เพื่อทราบผลการด าเนินงานในปัจจุปันของบรษัิทฯ และไดเ้ขา้ใจความ

ตอ้งการของลกูคา้ เพื่อน  ามาสูก่ารพฒันาผลติภัณฑ ์และการบรกิารที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อสรา้งความพึง
พอใจต่อสินคา้และบริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดเ้ริ่มจัดท าการส  ารวจความพึงพอใจของลกูคา้ ในปี 2562 บริษัทฯ ให้
ลกูคา้ประเมินความพึงพอใจใน 4 ดา้นหลกัไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพผลิตภัณฑ ์ ดา้นการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ดา้นการส่งมอบสินคา้ 
และดา้นการบริการ จากผลการประเมินในปี 2563 ลกูคา้มีความพึงพอใจมากขึน้ใน ดา้นคุณภาพสินค้า ดา้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์ดา้นการส่งมอบสินคา้ และดา้นการบริการ บริษัทฯ ไดน้  าขอ้มูลจากการประเมินของลกูคา้มาท าการวิเคราะหเ์พื่อ
ปรบัปรุงการท างาน คณุภาพสนิคา้ การพฒันาสนิคา้ และการบรกิาร ที่ดีย่ิงขึน้ใหก้บัลกูคา้  
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สัดส่วนการจ าหน่ายผลิตภัณฑใ์นประเทศและต่างประเทศ  
1. ยอดขายของบริษัทฯ 

ยอดขายของบรษัิทฯ ในปี 2563 มียอดจ าหน่ายรวมจ านวน 2,770 ลา้นบาท ยอดขายในประเทศจ านวน 2,304 ลา้นบาท  
คิดเป็น 83.18% ของยอดขายรวมของบรษัิทฯ ยอดขายต่างประเทศจ านวน 466 ลา้นบาท คิดเป็น 16.82% ของยอดขายรวม
ของบรษัิทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           หน่วย : ลา้นบาท 

ปี ยอดจ าหน่ายในประเทศ ยอดจ าหน่ายต่างประเทศ ยอดจ าหน่ายรวม 

2561 
(%) 

2,335 
82.19 

506 
17.81 

2,841 
100 

2562 
(%) 

2,633 
83.92 

504 
16.08 

3,137 
100 

2563 
(%) 

2,304 
83.18 

466 
16.82 

2,770 
100 

 

ลกูคา้ในประเทศมียอดขายเป็นสดัสว่น 83.18% ของยอดขายรวมทัง้บรษัิทฯ ปรมิาณการขายของตลาดในประเทศของ
ปี 2563 ลดลงจากปี 2562  5.3% และในสว่นมลูค่าของยอดขายนัน้ลดลง 10.1% สาเหตหุลกัเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสัโควิด-19 ที่กระทบต่อช่องทางการจ าหน่าย และNew Normal ท าใหผู้บ้ริโภคใชช้ีวิตนอกบา้นนอ้ยลง และลดการใช้
จ่ายลง ส่งผลใหต้ลาดเครื่องด่ืมติดลบในช่วงครึ่งปีแรกโดยเฉพาะตลาดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ แต่ช่วงครึ่งปีหลงั  หลงัจากที่
รฐับาลเริ่มผ่อนปรนนโยบายการเคอรฟิ์ว ตลาดเครื่องด่ืมโดยรวมก็มีการปรบัตวัที่ดีขึน้   

ลกูคา้ต่างประเทศมียอดขายเป็นสดัส่วน 16.82% ของยอดขายรวมทั้งบริษัทฯ ปริมาณการขายของตลาดต่างประเทศ
ของปี 2563 ลดลงจากปี 2562 11.7% สาเหตหุลกัที่ปริมาณการขายลดลงของตลาดต่างประเทศก็เนื่องมาจากผลกระทบจาก
การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ที่ท  าใหร้ฐับาลในต่างประเทศตอ้งใชม้าตรการ Lock down เช่นกนั ตลาดต่างประเทศที่

2,841 
3,137 

2,770 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500
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กราฟแสดงยอดการจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นประเทศและตา่งประเทศ

ยอดขายในประเทศ ยอดขายต่างประเทศ ยอดขายรวม
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ส าคญั ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย ลาว พม่า เวียดนาม ออสเตรเลยี นิวซีแลนด ์ไตห้วนั  ฟิลปิปินส ์มาเลเซีย และกมัพชูา เป็นตน้ และใน
ปี 2563 บริษัทฯ ไดม้ีการขยายฐานลกูคา้ไปในกลุ่มประเทศ middle east และประเทศจีน แต่ในส่วนของมูลค่าของยอดขาย
ลดลง  7.7% สาเหตทุี่มลูค่ายอดขายลดลงนอ้ยกว่าปรมิาณเนื่องมาจาก การขาย product mix ที่ต่างไปจากปี 2562 

 

2. อัตราการเจริญเติบโต 
ยอดขายของปี 2563 ติดลบ 11.70% จากปีก่อนเนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ท าใหร้ฐับาลมีประกาศ

เคอรฟิ์วปิดประเทศ จ ากัดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ต้องออกมาตรการ Lock down ท าให้รา้นค้า สถานบันเทิงต้องปิด 
รา้นอาหารไม่สามารถเปิดรา้นให้ลูกค้าไปนั่ งกินได้ปกติ ท  าใหก้ารเติบโตของตลาดเครื่องด่ืมซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัท 
โดยรวมติดลบ  

 

3. ยอดขายของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่และสัดส่วนการจ าหน่าย 
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีการขายใหแ้ก่ลกูคา้รายใหญ่ 10 รายแรกคิดเป็นรอ้ยละเทียบกับยอดขายรวมของบรษัิทฯ 

ดงันี ้
            หน่วย : ลา้นบาท 

ปี ยอดขายรวม ยอดขายเฉพาะลูกค้า 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละ  

2561 2,841 2,013 70.8 

2562 3,137 2,245 71.6 

2563 2,770 1,929 69.63 
 

ลกูคา้รายใหญ่ของบรษัิทฯ ใน 10 รายแรก มีจ  านวน 3 ราย เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ คือ  
   

1)   บรษัิท บญุรอดบรวิเวอรี่ จ  ากดั และบรษัิทในเครอื      
2) บรษัิท กรนีสปอต จ ากัด 
3) บรษัิท เสรมิสขุ จ  ากัด (มหาชน) 

 

บรษัิทฯ ไม่มีการขายใหก้บัลกูคา้รายใดเกินรอ้ยละ 30 ของรายไดร้วมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  
 

4.  ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก คือ 
1. บรษัิท บญุรอดบริวเวอรี่ จ  ากดั  
2. บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
3. บรษัิท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั  
4. บรษัิท สก๊อต อินดสัเตรยีล (ประเทศไทย) จ  ากดั  
5. บรษัิท กรนีสปอต จ ากดั    
6. บรษัิท เสรมิสขุ จ  ากดั (มหาชน) 
7. Lao Brewery Co.,Ltd   
8. บรษัิท ที.ซี ฟารม์าซูติคอล อตุสาหกรรม จ ากดั  
9. บรษัิท โอสถสภา จ ากดั (มหาชน)   

10. Global Connecting System  
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ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 

1. แนวโน้มธุรกิจในประเทศ 

ภาพรวมตลาดเครื่องด่ืมในปี 2563 ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ท  าใหต้ลาดมีการหดตัว 
เนื่องมาจากการหดตัวของเครื่องด่ืมที่ขายตามรา้น อาหาร คลับบารห์รือแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมตลาดเครื่องด่ืมได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ที่กระทบช่องทางการขาย ซึ่งถูกจ ากัดในช่วงมาตรการล็อคดาวน ์ และ
ก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคที่ยงัอ่อนแรงตามสภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 และเทรนดส์ขุภาพ 
ท าใหผ้ลติภัณฑใ์นกลุ่มน  า้ด่ืมผสมวิตามิน และกลุม่น  า้ด่ืมฟังกช์ั่นนอลดรงิกม์ียอดขายเติบโตมากขึน้ ท  าใหม้ีผลติภัณฑใ์หม่ใน
ทั้งสองกลุ่มนีอ้อกผลิตภัณฑข์องหลายแบรนด์ไดป้รบัโดยสูตรลดปริมาณน า้ตาล เพื่อตอบรบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค และเรื่อง
มาตรการภาษีน า้ตาล 

ส าหรบัปี 2564 หลายภาคสว่นคาดการณว์่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะชะลอตวัและเติบโตในอตัราที่ต  ่ากว่าประมาณ
การเมื่อปี 2563 อนัเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ในรอบสองที่มีจ  านวนคนติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 มากขึน้ใน
เมืองไทย สง่ผลใหภ้าคการท่องเที่ยว รา้นอาหาร คลบับาร ์ผูผ้ลติเครื่องด่ืมตอ้งปรบัตวัในเรื่องช่องทางขาย และการพฒันาสนิคา้
ใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
 

2. ขนาดตลาดและอัตราการเติบโต 

ในปี 2563 ส  าหรบัตลาดในประเทศ ผลติภัณฑบ์รรจภุัณฑฝ์าโลหะ และฝาพลาสติก มีอตัราการเติบโตที่หดตัว เมื่อเทียบ
กบัปีที่ผ่านมา กลุม่ผลติภัณฑท์ี่มีอัตราการเติบโตที่หดตวัมากจะเป็นกลุม่ผลิตภัณฑท์ี่ใชก้บัเครื่องด่ืมชูก  าลงั เครื่องด่ืมเกลือแร่  
เครื่องด่ืมประเภทน า้อดัลม เครื่องด่ืมชาพรอ้มด่ืม เครื่องด่ืมนมถั่วเหลอืง และน า้ด่ืมบรรจขุวดแกว้ โดยในปี 2563 บรษัิทฯ ยงัคง
รกัษาความเป็นผูน้  าของตลาดบรรจภุัณฑฝ์าโลหะ ดว้ยกลยุทธภ์าพลกัษณส์นิคา้ที่มีคุณภาพ ความหลากหลายของชนิดฝาที่
สามารถตอบสนองลกูคา้ในทกุกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องด่ืม ท  าใหบ้ริษัทฯ สามารถรกัษาส่วนแบ่งตลาดในลกูคา้รายหลกั และ
ขยายเพิ่มในกลุม่ลกูคา้ใหม่ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

ส าหรบัตลาดต่างประเทศผลิตภัณฑใ์นกลุม่ฝาโลหะที่ใชส้  าหรบัเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไ์ดร้บัผลกระทบมากสดุจากการแพร่
ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากตลาดหลักของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี ้อยู่ในประเทศลาว พม่า และฟิลิปปินส ์ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจาก  โควิดค่อนขา้งมาก และจากสถานการณโ์ควิด-19 ท  าใหล้กูคา้เลื่อนการพฒันาสนิคา้ใหม่ และการขยายไลน ์ท  า
ใหแ้ผนงานการพฒันาสนิคา้ใหม่และการเพิ่มยอดขายไดร้บัผลกระทบ ตลาดกลุม่ฝาน า้ไดร้บัผลกระทบจากการแข่งขนัในดา้น
ราคาที่สงูขึน้ สว่นกลุม่ผลิตภัณฑท์ี่มีการเจริญเติบโตที่สงูขึน้จากปี 2562 คือกลุม่ผลิตภัณฑฝ์าเกลยีวและฝาแม็กซี่ ใชส้  าหรบั
สนิคา้ในกลุม่ฟังกช์ั่นนอลดรงิก ์และการขยายตลาดไปยงัตลาดใหม่ 

 

3. ความยากงา่ยของผู้ท่ีจะเข้ามาเป็นคู่แข่งขันรายใหม่  

ในปี 2563 มีผูผ้ลติบรรจภุัณฑจ์ากประเทศแถบยุโรป ประเทศอินเดีย และประเทศจีน เขา้มาเสนอขายบรรจภุัณฑใ์หก้ับ
ผูผ้ลิตเครื่องด่ืมภายในประเทศมากรายขึน้ รวมไปถึงประเทศลกูคา้ของบริษัทฯ ในแถบอาเซียน แต่ยังไม่ประสบความส าเรจ็
มากนกั เนื่องจากขอ้จ  ากัดในดา้นการสง่มอบสินคา้ การจดัเก็บสต็อกสินคา้ และการบรกิารหลงัการขาย แต่อย่างไรก็ตามการ
เขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัและติดตามอย่างใกลช้ิด 
 



 

28 
  

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ที่มีบรษัิทแม่ในต่างประเทศ ยงัคงใชว้ิธีประกวดราคา โดยรวมปรมิาณความตอ้งการของตลาดใน
ประเทศต่าง ๆ มาเป็นฐานในการเสนอราคา และมีก าหนดอายุสญัญาในการขายชัดเจน รูปแบบการคา้ในอนาคตจะเป็นการ
มุ่งเนน้หาพนัธมิตรทางการคา้ที่มีศกัยภาพเพื่อสรา้ง Supply chain ที่แข็งแกรง่ อยู่บนพืน้ฐานของความรว่มมือที่ดีต่อกนั ดงันัน้ 
การที่บรษัิทฯ มีสมัพนัธภาพที่ดีกบัลกูคา้ เสนอราคาที่เป็นธรรม และตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างรวดเรว็ จะท าใหผู้แ้ข่งขัน
รายใหม่ ๆ เขา้มาในอตุสาหกรรมนีไ้ดย้าก 
 

บริษัทฯ ไดร้บัการสนับสนุนทางเทคนิคจาก บริษัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ  ากัด  (ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท โตโย       
ไซกนั กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ  ากดั ผูน้  าดา้นการผลิตบรรจภุัณฑใ์นประเทศญ่ีปุ่ น) มาอย่างต่อเนื่อง มีการสง่ผูช้  านาญการเขา้มาศึกษา
ดงูานและใหข้อ้แนะน าในการปรบัปรุงอยู่เสมอ เพื่อเสรมิความแข็งแกรง่ใหก้บัทีมฝ่ายผลิต ฝ่ายประกนัคุณภาพ รวมถงึการส่ง
พนกังานของบรษัิทฯ ไปเรยีนรูง้านที่ประเทศญ่ีปุ่ นทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อน  ามาปรบัปรุงกระบวนการท างาน สรา้งเสริม
ใหม้ีความรูค้วามสามารถ  เพื่อใหก้า้วทนัไปกบัเทคโนโลยีในการผลิตที่ทนัสมยั และนวตักรรมใหม่ ๆ ในอนาคต 
 

สิทธิหรือข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ 
บริษัทฯ ไดร้บัสิทธิเก่ียวกับกรรมวิธีตลอดจนเทคนิคการผลิตฝาจีบ ฝาเกลียวกันปลอม ฝาวงแหวนแม็กซี่ ฝาพลาสติก 

และฝาคอมโพสิต จากบรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ  ากดั ประเทศญ่ีปุ่ น โดยปัจจบุนับรษัิทฯ ช าระค่าสทิธิการผลติเป็นจ านวน       
รอ้ยละของยอดขายสทุธิเฉพาะฝาวงแหวนแม็กซี่ ฝาพลาสติก และฝาคอมโพสติ เท่านัน้ 
 

ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิต 
 

ผลิตภัณฑ ์

ปี 2563 ปี  2562 ปี  2561 

ก าลงัการ
ผลิตรวม 
(ลา้นชิน้) 

อตัราการใช ้
ก าลงัการผลติ 

(%) 

ก าลงัการ
ผลิตรวม 
(ลา้นชิน้) 

อตัราการใช ้
ก าลงัการผลติ 

(%) 

ก าลงัการ
ผลิตรวม 
(ลา้นชิน้) 

อตัราการใช ้
ก าลงัการผลติ 

(%) 

กลุม่ผลติภัณฑฝ์า 20,500 47 20,500 56 18,200 57 

 

วัตถดุิบ และผู้จ าหน่ายวัตถดุิบ  
บรษัิทฯ มีนโยบายสง่เสริมและสนับสนนุอุตสาหกรรมภายในประเทศ หากว่าวตัถดิุบนัน้ มีคณุภาพมาตรฐานและราคา

ตน้ทุนรวมไม่สงูกว่าที่น  าเขา้จากต่างประเทศ บริษัทฯ จะพิจารณาสั่งซือ้จากภายในประเทศก่อน โดยถือนโยบายการจัดซื ้อ
วตัถดิุบว่า บรษัิทฯ จะจดัหาผูข้ายมากกว่า 1 ราย เพื่อใหม้ั่นใจว่าจะไดว้ตัถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ราคาเหมาะสม 
และมีการสง่มอบตรงตามเวลา  

 

การคดัเลอืกผูจ้  าหน่ายวัตถุดิบ บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักับคุณภาพของวัตถดิุบในการผลิต เป็นอนัดบัแรก โดยก าหนด
เกณฑม์าตรฐานในการตรวจสอบไวอ้ย่างชดัเจน และเขา้ตรวจสอบผูจ้  าหน่ายวัตถุดิบของบรษัิทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจ
ว่าวตัถดิุบที่ใชจ้ะไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพสนิคา้ ในแต่ละปีบรษัิทฯ จะแสวงหาผูจ้  าหน่ายวัตถุดิบรายใหม่ ๆ อย่างเป็นระบบ
โดยการแยกกลุ่มของผู้จ  าหน่ายตามชนิดของวัตถุดิบ ด าเนินการทดสอบโดยฝ่ายประกันคุณภาพ และใชม้าตรฐานในการ
ประเมินตามระบบมาตรฐานสากล เช่น ISO, GMP, HACCP, OHSAS และ FSSC 22000 เพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลน
วตัถดิุบในการผลติของบรษัิทฯ 
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ผลิตภัณฑ ์ วัตถดุิบหลักท่ีใช้ % การสั่งซือ้ในประเทศ 

กลุม่ผลติภัณฑฝ์าโลหะ แผ่นเหลก็ / แผ่นอลมูิเนียม แผ่นเหลก็ 85 / แผ่นอลมูิเนียม 80 
กลุม่ผลติภัณฑฝ์าพลาสติก Polypropylene 95 

 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ มิไดพ้ึ่งพาการซือ้วตัถุดิบจากผูจ้  าหน่ายรายใดเกินกว่ารอ้ยละ 30 ของมูลค่าการซือ้วตัถุดิบทัง้หมด 
 
 

ข้ันตอนและเทคโนโลยกีารผลติ มดัีงนี ้
  
 

ฝาโลหะ                           ฝาพลาสติก                        แผ่นพิมพ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แผ่นเหลก็/ อลูมิเนียม 

ตัดตามมาตรฐานก าหนด 

เคลอืบป้องกันสนิม 

พมิพต์ราเคร่ืองหมาย 

พลาสตกิเม็ด 

ป๊ัมขึน้รูปฝา 

นับและบรรจุ 

บุพลาสตกิด้านในฝา 

บุพลาสตกิด้านในฝา 

พมิพต์ราเคร่ืองหมาย 

นับและบรรจุ 

ขึน้รูปฝา 

แผ่นเหลก็/ อลูมิเนียม 

 

เคลอืบป้องกันสนิม 

 

พมิพต์ราเคร่ืองหมาย 
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ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
บริษัทฯ มีทรพัยส์ินส  าหรบัผลิตสินคา้เพื่อจ  าหน่ายประกอบดว้ย ที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณใ์นโรงงาน อาคารและสิ่ง

ปลกูสรา้ง รวมถงึเครื่องตกแต่ง และอปุกรณส์  านกังานที่ส  าคญั ณ งวดสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

รายการ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าทางบัญชี  
(ล้านบาท) 

1. ที่ดิน เป็นเจา้ของ 142.80 
2. อาคารและสิ่งปลกูสรา้ง เป็นเจา้ของ 117.32 
3. เครื่องจกัรและอปุกรณใ์นโรงงาน เป็นเจา้ของ 1,113.56 
4. เครื่องตกแต่งและอปุกรณส์  านักงาน เป็นเจา้ของ 24.45 
5. ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 0.11 
6. สนิทรพัยร์ะหว่างติดตัง้ เป็นเจา้ของ 95.15 

รวม  1,493.39 
 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ มีอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ ประกอบดว้ย ที่ดินใหเ้ช่า คลอง 2 จ  านวน 31 ไร ่มลูค่าทางบัญชี 
240.10 ลา้นบาท ที่ดินเปล่า ที่ดินจัดสรร และสิ่งก่อสรา้ง จ  านวน 164 ไร่ ที่คลอง 8 ต  าบลล  าผักกูด อ  าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี เป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งหมด ไม่มีภาระผูกพันต่อธนาคารหรือเจ้าหนีใ้ด ๆ ทั้งสิน้ มูลค่าทางบัญชี  426.20        
ลา้นบาท  
 

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 

 

1.4 จ านวนทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ 

 ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุน้ 
 

  1.  หลักทรัพยข์องบริษัทฯ  

  จ านวนทนุจดทะเบียนและทนุช าระแลว้ 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษัิทฯ มีทนุจดทะเบียน 528,000,000 บาท เรยีกช าระแลว้ 528,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุน้สามัญจ านวน 52,000,742 หุน้ และหุน้บรุมิสทิธิจ  านวน 799,258 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 

บริษัทฯ ได้จ  าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ราคา
จ าหน่ายหุน้ละ 76 บาท ตามมติที่ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ต่อมามีการแปลงสภาพ
เป็นหุน้สามัญในปี 2552 จ  านวน 12 หุน้ และในปี 2561 จ  านวน 730 หุน้ โดยหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชนเ์ช่นเดียวกับ   
หุน้สามญัทกุประการ นอกเหนือจากบรุมิสทิธิของหุน้บรุมิสทิธิ ที่ก  าหนดไวด้งัต่อไปนี ้

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ชนิด 
ของหุ้น 

ทุนจด
ทะเบียน 

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้น (%) 

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด   ผลิตฝากระป๋อง กระป๋อง 
2 ชิน้ และกระป๋อง 3 ชิน้ 

สามัญ 1,800 ลา้นบาท   1.60 
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1. หุน้บรุมิสทิธิมีสทิธิไดร้บัเงินปันผลร่วมกบัหุน้สามัญ ในอตัราเดียวกบัหุน้สามญั และมีสทิธิไดร้บัเงินปันผลเพิ่มเติม
อีกหุน้ละ 1.50 บาท ทัง้นี ้หุน้บรุมิสทิธิเป็นชนิดไม่สะสมเงินปันผล 

2. หุน้บรุมิสทิธิมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
3. หุน้บุริมสิทธิมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญได ้ในอัตราหุน้บุริมสิทธิ 1 หุน้ ต่อหุน้สามัญ 1 หุน้ โดยไม่มีขอ้จ  ากดั

ในการโอนหุน้บุริมสิทธิ ซึ่งผูถื้อหุน้บุริมสิทธิสามารถใชส้ิทธิแปลงเป็นหุน้สามัญไดใ้นวันท าการสดุทา้ยของทุก  ๆ 
เดือน หากตรงกบัวนัหยดุท าการของบรษัิทฯ ใหเ้ลื่อนเป็นวนัถดัไป 
  

 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder’s agreement) ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย 

 

- ไม่มี - 
 

2.  ผู้ถือหุน้  

 รายละเอียดเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 ราย ที่มีช่ือปรากฏตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงัต่อไปนี ้

 

หมายเหตุ :  
1. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท นปิปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั คือ บรษิัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (100%) 
2. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท โตโย ไซกนั จ ากดั คือ บรษิัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (100%) 
3. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด คือ นายปิยะ ภิรมย์ภักดี (13.15%) นายณัยณพ ภิรมย์ภักดี (12.63%)        
นายสนัติ ภิรมยภ์กัดี (12.27%)   

4. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท ไทยน า้ทพิย ์จ ากดั คือ บรษิัท โคคา-โคลา่ เอ็กซปอรต์ จ ากดั (40.8%) บรษิัท เรือขุด แรจุ่ติ จ ากดั (10.2%) 

 
รายชือ่ผู้ถือหุน้** 

สัญชาติ 
จ านวนหุน้  

ประเภท
ธุรกิจ หุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ รวม คดิเป็นร้อยละ 

1.   บรษิัท นปิปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั1 ญ่ีปุ่ น 19,071,292 772,046 19,843,338 37.582 บรรจุภณัฑ์ 

2.   บรษิัท โตโย ไซกนั จ ากดั2 ญ่ีปุ่ น 5,280,000 - 5,280,000 10.000 บรรจุภณัฑ์ 

3.   บรษิัท บญุรอดบริวเวอรี่  จ ากดั3 ไทย 3,934,488 - 3,934,488 7.452 ผลติเครื่องด่ืม 

4.   บรษิัท ไทยน า้ทพิย์ จ ากดั4 ไทย 3,768,316 - 3,768,316 7.137 ผลติเครื่องด่ืม 

5. บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั ไทย 1,098,201 46 1,098,247 2.080 สง่เสรมิการลงทนุ 

6.   บรษิัท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน)5 ไทย 1,057,742 - 1,057,742 2.003 ผลติเครื่องด่ืม 

7.   บรษิัท กรีนสปอต  จ ากดั6 ไทย 1,000,000 11,230 1,011,230 1.915 ผลติเครื่องด่ืม 

8.   บรษิัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ ไทย 883,800 - 883,800 1.674 สง่เสรมิการลงทนุ 

 (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก       

9.  บรษิัท กรุงเทพประกันภยั จ ากดั7 (มหาชน) ไทย 882,828 - 882,828 1.672 ประกนัภยั 

10.  บรษิัท ซี.เอส.แคปปิตอล จ ากดั8 ไทย 735,000 - 735,000 1.392 ลงทนุในบรษิัทอ่ืน 
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5. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) คือ บรษิัท โซ วอเตอร ์จ ากดั (64.67%) บรษิัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส ์
จ ากดั (21.14%)  

6. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท กรีนสปอต จ ากดั คือ บรษิัท วฒันโสภณพนชิ จ ากดั (56.58%)   
7. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) คือ ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (9.97%) 
8. ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จ ากัด คือ บริษัท สมารท์ อินเวสเม้น โฮลดิง้ส ์จ ากัด (48.96%) บริษัท วฒันโชติ 
จ ากดั (31.17%) 

 

**    ไม่นบัรวมบรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษิัทย่อยของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสง่เสรมิการ
ลงทุนของผูล้งทุนโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ใหส้ามารถลงทุนในหุน้สามัญของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยไม่ติดเรื่องเพดานการ    
ถือครองหลกัทรพัยข์องชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึง่ไม่มีสทิธิในการออกเสียงในท่ีประชุมของบรษิัทจดทะเบียน 

 

1.5 การออกหลักทรัพยอ่ื์น 

- ไมมี่ - 
 

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินรอ้ยละ 70 ของก าไรสทุธิประจ าปี หลงัหักเงินส  ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่
กฎหมายและบรษัิทฯ ไดก้  าหนดไว ้ โดยหุน้บรุมิสทิธิมีสทิธิไดร้บัเงินปันผลรว่มกบัหุน้สามัญ ในอตัราเดียวกบัหุน้สามัญ และมี
สทิธิไดร้บัเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุน้ละ 1.50 บาท อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึน้อยู่กบั ก  าไรสทุธิ กระแส
เงินสดและภาระการลงทุนของบรษัิทฯ รวมถงึขอ้จ  ากดัทางกฎหมายและความจ าเป็นอื่น ๆ โดยการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของ
บรษัิทฯ เป็นดงันี ้

 

หมายเหต:ุ  * อตัราเงินปันผลส  าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 รอการพิจารณาอนุมติัจากผูถื้อหุน้ในการประชมุสามัญผู้ถือหุน้
ประจ าปี 2564 

 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563* 

ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 381.01 240.47 330.19 348.98 258.43 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล      

หุน้สามัญ (บาท/ หุน้) 2.50 1.50 1.50 3.90 2.45 

หุน้บรุมิสทิธิ (บาท/ หุน้) 4.00 3.00 3.00 5.40 3.95 

 เงินปันผลระหว่างกาล      

- หุน้สามญั (บาท/ หุน้)  - - - 3.25 - 

- หุน้บรุมิสทิธิ (บาท/ หุน้) - - - 4.75 - 

 เงินปันผลงวดสดุทา้ย      

- หุน้สามญั (บาท/ หุน้)  2.50 1.50 1.50 0.65 2.45 

- หุน้บรุมิสทิธิ (บาท/ หุน้) 4.00 3.00 3.00 0.65 3.95 

อัตราการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 34.96 33.44 24.35 59.35 50.52 
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2. การบริหารจัดการความเสีย่ง 

บรษัิทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัผู้ช่วย
ผูอ้  านวยการขึน้ไปเป็นอนุกรรมการ และมีผูจ้ัดการใหญ่เป็นประธาน โดยมีผูจ้ัดการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็นกรรมการและ
เลขานกุารฯ คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ท  าหนา้ที่ในการก าหนดนโยบาย วตัถปุระสงค ์กรอบการด าเนินงานในการบริหาร
ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก โดยในปี 2563 ไดท้บทวนและปรบัปรุง  
ดงันี ้

 คู่มือการบรหิารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัไวอ้ย่างชัดเจน และไดก้  าหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมินความ
เสี่ยงแต่ละระดบัไวอ้ย่างเหมาะสม โดยพิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน  

 รูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร โดยน ากรอบโครงสรา้งการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ 
(Enterprise Risk Management - Integrated Framework: ERM 2017) เพื่อให้ความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีแผน
บรหิารจดัการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ ์   

 จดัหลกัสตูรอบรม การบรหิารความเสี่ยงตามกรอบโครงสรา้งการบรหิารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ ERM 2017 ใหก้ับ
ผูบ้รหิาร เพื่อน  ามาใชเ้ป็นกรอบความคิดในการบรหิารจดัการความเสี่ยงระดบัองคก์รในปี 2564 
 

นอกจากนี ้ก  าหนดใหฝ่้ายจดัการทกุคนเป็นเจา้ของความเสี่ยง (Risk Owner) มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการบรหิารความเสี่ยง
ภายหลงัการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายจัดการผูร้บัผิดชอบจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) เพื่อจัดการและลด
ระดับความเสี่ยงแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรบัได ้แลว้น  าเสนอต่ออนุกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตาม
สายงาน เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนงานและมาตรการรองรบัทั้งระยะสัน้และระยะปานกลาง เพื่อจดัการความเสี่ยงที่มี
นยัส  าคญั 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าหนา้ที่ติดตามการด าเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงเป็นประจ าทุกเดือน รวมถึง
ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลงัการจัดการ เพื่อน  าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็น ก่อน
รายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณาและรบัทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส 

 

ปัจจัยความเสี่ยง 

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจมีเหตุการณท์ี่ไม่แน่นอนเกิดขึน้ ส่งผลกระทบในดา้นลบต่อการบรรลเุป้าหมายของ
บริษัทฯ โดยมีโอกาสเกิดขึน้ไดจ้ากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบดว้ยผูบ้ริหาร
ระดบัผูช้่วยผูอ้  านวยการขึน้ไปเป็นกรรมการ โดยมีผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธาน และผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็นกรรมการ
และเลขานุการ ยังคงท าหนา้ที่ก  ากับดูแลและสนับสนุนให้มีการด าเนินการบริหารความเสี่ยง รวมถึงก าหนดการประชุมเพื่อ
พิจารณารายงานการปฏิบัติงานลดความเสี่ยงของบรษัิทฯ โดยเป็นขอ้มลูความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ภายใตก้ารดูแล
ของผูแ้ต่ละผูอ้  านวยการ มีการติดตามสถานะและความคืบหนา้ของการจัดการความเสี่ยงปี 2563 เป็นรายเดือนรวมถึงจัด
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างนอ้ยไตรมาสละ  1 ครัง้เพื่อสรุปความเสี่ยงของบริษัทฯ พรอ้มแผนลดและแกไ้ข
ความเสี่ยงนั้น ๆ รวมทั้งพิจารณาแนวโนม้หรือเหตุการณท์ี่อาจเกิดขึน้และเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจอันมีผลกระทบต่อ
บรษัิทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยมีส  านกัตรวจสอบภายในรว่มเป็นผูส้อบทานประเมิน
ประสทิธิภาพการบริหารความเสี่ยง ในปี 2563 บรษัิทฯ มีการสื่อสารกับหัวหนา้หน่วยงานและพนักงานใหท้ราบถงึการจัดการ
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ความเสี่ยงของบรษัิทฯ ผ่านการประชุมหัวหนา้หน่วยงานและพนักงานเป็นระยะเพื่อใหก้ารปฏิบติังานลดความเสี่ยงเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ซึ่งมีรายละเอียดของความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการดังนี ้

1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

ปี 2563 มีเหตกุารณส์  าคัญดา้นสขุภาพอนามัยเกิดขึน้และส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงบรษัิทฯ คือการแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสัโควิด-19 เป็นความเสี่ยงที่กระทบรุนแรงต่อสขุภาพอนามัยและการด าเนินชีวิตของประชากรโลก มีหลายธุรกิจตอ้ง
หยุดชะงักหรือปิดกิจการ เนื่องจากไม่สามารถรบัมือกับความเสี่ยงนีไ้ด ้หลายธุรกิจตอ้งเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานเพื่อให้
สอดคลอ้งรองรบัไปกบัวิถีการด าเนินชีวิตใหม่ (New normal) ของประชากรโลกที่เปลี่ยนไปเพื่อใหธุ้รกิจยังสามารถด าเนินการ
ได ้ความเสี่ยงดา้นสขุภาพอนามัยนีส้่งผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งปรบัตัวและมีมาตรการอย่างทันท่วงทีเพื่อใหธุ้รกิจไม่หยุดชะงัก ไม่
เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพนกังานและผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียต่าง ๆ พนกังานของบรษัิทฯ ไดร้บัการดแูลอย่างเต็มที่และได้รบั
การสื่อสารขอ้มูลที่เก่ียวกับการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ใหท้ราบทั้งขอ้มูลภายในบริษัทฯ และขอ้มูลจากภายนอกที่
จ  าเป็น การด าเนินการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ที่บรษัิทฯ ด าเนินการไปไดแ้ก่ 

 

1. การแต่งตั้งคณะท างานในการเฝา้ระวัง ป้องกนั และควบคมุโรคติดต่อหรอืโรคระบาด มีหนา้ที่ก  าหนดแผนการรองรบั 
และแผนปฏิบติัการในการเฝ้าระวัง ป้องกนั และควบคมุโรคติดต่อที่จะแพร่ระบาดเขา้มาในบรษัิทฯ ก าหนดมาตรการ 
แนวทางปฏิบัติของพนักงาน และบุคคลภายนอกที่เขา้มาติดต่อหรือปฏิบัติงานในบริษัทฯ สื่อสารและใหค้วามรูก้ับ
พนกังานในการปฏิบติัอย่างถกูตอ้ง การจดัสรรทรพัยากรต่าง ๆ ในการปฏิบติัตามแผนงานและมาตรการที่จ  าเป็นอย่าง
เพียงพอและทนัต่อสถานการณ ์  ประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐั และหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวขอ้ง เพื่อแลกเปลี่ยน
ขอ้มลูและแผนเตรยีมพรอ้มรบัมือโรคระบาด 
 

2. ก าหนดมาตรการป้องกันและดูแลพนักงานไดแ้ก่ จัดตั้งจุดวัดอุณหภูมิก่อนเขา้บริษัทฯ มีแอลกอฮอลต์ามจุดสัมผัส
สาธารณะ เพิ่มความถ่ีในการท าความสะอาด ขอความรว่มมือพนักงานสวมใสห่นา้กากอนามยั ลดความหนาแน่นใน
การประชุมโดยใชร้ะบบการประชุมแบบออนไลน ์หา้มการเดินทางไปยังพืน้ที่เสี่ยงรวมถึงเดินทางไปต่างประเทศ งด
การสง่พนกังานไปฝึกอบรมภายนอก ก าหนดใหพ้นกังานสามารถปฏิบัติงานจากที่พกั (Work From Home) การบนัทึก
กิจกรรมเพื่อการทวนสอบกรณีมีเหตุสุ่มเสี่ยงเก่ียวขอ้งกับพนกังาน กรณีมีบุคคลใกลช้ิดหรือสมาชิกในครอบครวัป่วย
จากไวรสัโควิด-19 ก าหนดใหพ้นกังานเฝา้สงัเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วนั 

 

3. ดา้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ บริษัทฯ ก าหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับพนักงานทุกคนโดยผ่านแอปพลิเคชัน 
Line พนักงานทุกท่านจะไดท้ราบข้อมูลต่าง ๆ ที่จะสื่อสารได้ทันท่วงที บริษัทฯ รณรงคเ์รื่อง “การด์อย่าตก” อย่าง
ต่อเนื่องผ่านสื่อต่าง ๆ  ที่บริษัทมีเช่น Line official, TV monitor ภายในบริษัท, บอรด์ประชาสมัพันธ์, การประชุมย่อย
ต่าง ๆ ทุกครั้ง นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการซักซ้อมเหตุการณ์สมมุติกรณีพบว่ามีการติดเชื ้อของพนักงานในบริษัทฯ 
ขัน้ตอนการด าเนินการต่าง ๆ มีการด าเนินการไดต้ามที่ก  าหนดรวมถงึประเมินผลหลงัการซกัซอ้ม 

 

4. ดา้นการปฏิบัติส  าหรบับุคคลภายนอก บริษัทฯ มีการก าหนดขั้นตอนอย่างชัดเจนส  าหรบับุคคลภายนอกที่จะเขา้มา
ภายในบรษัิทฯ ตอ้งปฏิบติัอย่างไร การคดักรองบุคคลที่มีความเสี่ยงไม่ใหเ้ขา้มาภายในพืน้ที่ของบรษัิทฯ การสอบถาม
ปะวัติการเดินทาง รวมถึงบริษัทฯ มีการประสานงานใหค้วามร่วมมือกับทางราชการทั้งส่วนทอ้งถ่ินและส่วนกลางใน
การด าเนินการต่าง ๆ ที่ราชการขอความรว่มมือเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 
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5. ดา้นการปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลกูคา้ และ Supplier บริษัทฯ มีการสื่อสารกันอย่างใกลช้ิด เรื่องความ
ตอ้งการที่ปรบัเปลี่ยนไป มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของลกูคา้ และขอให ้Supplier ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ
บรษัิทฯ อย่างใกลช้ิด  

 

6. ดา้นการสื่อสารใหก้ับกรรมการบริษัทฯ รวมถึงผูถื้อหุน้ บริษัทฯ แจง้ใหท้ราบถึงสถานการณอ์ย่างใกลช้ิดถึงขอ้ปฏิบติั
ต่าง ๆ และมีการก าหนดการประชมุผูถื้อหุน้โดยเนน้การเวน้ระยะห่างในการประชุมแบบ Social distancing 

 

 จากมาตรการที่ด  าเนินการท าใหไ้ม่พบการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ในบรษัิทฯ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงนีเ้ป็น
ความเสี่ยงที่ส  าคญั บรษัิทฯ ยงัคงมาตรการต่าง ๆ อย่างเครง่ครดั 

 

ดา้นความปลอดภัยในการผลิตสนิคา้ บรษัิทฯ มีการใชเ้ครื่องจักรและอุปกรณใ์นกระบวนการผลิต การขนถ่ายวัตถุดิบ
และสินคา้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นความปลอดภัยในการท างานจึงเป็นสิ่งส  าคัญต่อทั้งพนักงานและบริษัทฯ อุบัติเหตุที่เกิดขึน้ใน
ระหว่างการท างานอาจน ามาซึ่งความสญูเสียต่อร่างกายของพนักงานและทรพัยส์ินของบริษัทฯ  เพื่อเป็นการป้องกันและลด
ความเสี่ยงในการสญูเสียดังกลา่ว ปี 2563 บรษัิทฯ ยงัคงระบบการท า Job Safety Analysis  การรายงาน Near Miss และการ
ท า Site Survey ทกุเดือนโดยผูบ้รหิารเพื่อส  ารวจพืน้ที่โดยรอบของบรษัิทฯ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการท างาน
เพื่อจะไดก้  าหนดมาตรการในการป้องกนัอนัตรายที่อาจเกิดขึน้ รวมทั้งรณรงคใ์หพ้นักงานมีจิตส  านึกเรื่องความปลอดภัยโดย
การมีกิจกรรม Safety Day ให้ความรูใ้นเรื่องความปลอดภัยในการท างาน อีกทั้งให้มีการตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ 
อปุกรณ ์และสภาพแวดลอ้มในพืน้ที่ปฏิบติังานอยู่เสมอ บรษัิทฯ มีการรณรงคเ์รื่องการสวมหมวกกนัน๊อคใหก้บัพนกังานที่ขับรถ
มอเตอรไ์ซค ์จากผลการด าเนินการดังกล่าวในปี 2563 ท าใหค้วามรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุและจ านวนวันที่ตอ้งหยุดงาน
เนื่องจากอุบัติเหตุลดลงจากปี 2562 เป็นอย่างมาก แมว้่าจ  านวนครัง้ของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึน้เท่ากับปี 2562 คือจ านวน 
10 ครัง้ บรษัิทฯ ยงัคงมุ่งมั่นปฏิบัติและรณรงคใ์หพ้นักงานมีจิตส  านึกเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องต่อไป สว่นในเรื่องการ
ป้องกันอัคคีภัย บริษัทฯ มีแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนจัดใหม้ีการซอ้มป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟเป็น
ประจ าทกุปี   

 

ในส่วนของสิ่งแวดลอ้ม บริษัทฯ ไดป้ฏิบัติและควบคุมค่าต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งตามขอ้บังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม    

กรมควบคุมมลพิษ มีการบ าบัดและขจัดอย่างถูกวิธีตามข้อก าหนดด้านกฎหมายสิ่งแวดลอ้มมิให้กระทบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งเป็นเป้าหมายส  าคญัของบรษัิทฯ  

 

2. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
 

       ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปี 2563 อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจต ่ากว่าประมาณการเป็นอย่างมาก การสง่ออกของ
ประเทศติดลบ และรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนส  าคัญในการขับเคลื่อนประเทศลดลงเป็นอย่างมากจากจ านวน
นักท่องเที่ยวที่หายไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 จากปี 2562 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทย
ประมาณ 39 ลา้นคน เหลอืเพียงประมาณ 6.7 ลา้นคน ในปี 2563 หรอืลดลงไปรอ้ยละ 83 ท าใหผู้ป้ระกอบการและผูใ้ชแ้รงงาน
ในภาคการท่องเที่ยวไดร้บัผลกระทบเป็นอย่างมาก นอกจากรายไดท้ี่ลดลงแลว้ยังส่งผลไปถึงการค้าขายของธุรกิจอื่น ๆ ที่
เก่ียวเนื่องตอ้งซบเซาไปดว้ย ภาครฐัตอ้งออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจและการใชจ้่ายซึ่งผลที่ไดก็้จะเป็นในช่วง   
สัน้ ๆ อีกทัง้เมื่อพบว่ามีการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ในประเทศไทยท าใหต้อ้งมีมาตรการประกาศเคอรฟิ์ว การปิดรบั
นกัท่องเที่ยวเขา้มาในประเทศ รวมถงึการปิดสถานบนัเทิง และขอใหป้ระชาชนปรบัตัวเขา้สูว่ิถี New Normal การเวน้ระยะห่าง
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ทางสงัคม ท าใหพ้ฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องด่ืมที่เปลี่ยนไป ตอ้งใชช้ีวิตอยู่กับบา้นมากขึน้ งดการสงัสรรค ์ท  าให้
อัตราการบริโภคเครื่องด่ืมโดยรวมลดลง ประชาชนมีการระมัดระวังในการใชจ้่ายมากขึน้อันมาจากผลของก าลงัซือ้ที่มีจ  ากดั
และหนีส้ินภาคครวัเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสงู อัตราการบริโภคเครื่องด่ืมที่ลดลงท าใหม้ีการขายสินคา้ของบริษัทฯ ไม่ไดต้าม
เป้าหมาย รวมถงึการส่งออกสนิคา้ของบรษัิทฯ ก็ไม่ไดต้ามเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-
19 ภายในประเทศของลกูคา้เช่นกัน ปัจจบุนัการแข่งขันทางการคา้มีความรุนแรงมากย่ิงขึน้ ทัง้จากคู่แข่งในประเทศและคู่แข่ง
ที่มาจากต่างประเทศ ผูผ้ลิตเครื่องด่ืมที่มีการจ าหน่ายในหลายประเทศยังคงใชว้ิธีการประมูลราคาวัตถุดิบจากบริษัทแม่และ
สง่ไปโรงงานผลิตในที่ต่าง ๆ ซึ่งมีปรมิาณการใชว้ตัถุดิบเป็นจ านวนมาก จงึท าใหก้ารแข่งขนัดา้นราคามีมากย่ิงขึน้ ในปี 2563 
บรษัิทฯ มีความเสี่ยงจากประเด็นต่าง ๆ ดงันี ้
 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ผลิตภัณฑข์องลูกค้า 

ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ลกูคา้มีความตอ้งการใชบ้รรจุภัณฑฝ์าปิดผนึกที่สามารถเพิ่มคุณค่าใหก้ับสินคา้ของลกูค้า

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสรุา ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการท าโครงการศึกษาสินคา้ใหม่รวมถึงการหา     

คู่คา้เพื่อท  าการซือ้มาขายไปส  าหรบัสินคา้ใหม่ ๆ ในกรณีที่ปริมาณความตอ้งการยังไม่สูงก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนผลิตเอง     

บริษัทฯ มีการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของผูผ้ลิตเครื่องด่ืมทั้งในและต่างประเทศ  และมีการศึกษาความเป็นไปไดใ้น

การลงทุนปรบัปรุงสินคา้เดิมของบริษัทฯ ใหม้ีรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดลอ้ม การด าเนินการดังกล่าวยังท  าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในปี 2563 บริษัทฯ มีการปรบัเปลี่ยน

เครื่องจกัรในสายการผลติส  าหรบัฝาในอุตสาหกรรมสรุาและคาดว่าจะเห็นผลในปี 2564 ที่บรษัิทฯ จะสนองตอบความตอ้งการ

ของลกูคา้ได ้ 

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการผลิต 
การมีตน้ทุนการผลิตที่สงูเป็นความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตที่ท  าใหส้ามารถช่วยลด

ตน้ทุนการผลิตได ้ มีกระบวนการผลิตที่สัน้ลงและได้ผลผลิตที่มากขึน้เป็นสิ่งส  าคัญที่บริษัทฯ ใหค้วามสนใจ บริษัทฯ ตอ้ง
พยายามบริหารตน้ทนุใหส้ามารถที่จะแข่งขนัไดเ้พื่อลดความเสี่ยงดังกลา่ว โดยในปี 2563 บรษัิทฯ ลงทนุปรบัสายการผลิตให้
เป็น Automation มากขึน้และเริ่มเดินสายการผลติฝาพลาสติกส  าหรบัเครื่องด่ืมประเภท  ซุปสกดั ที่มีความสงูของฝาลดลงจาก
เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ท  าให้การผลิตฝามีตน้ทุนที่แข่งขันไดดี้ย่ิงขึน้ บริษัทฯ มีการปรบัปรุงคุณภาพผลิตภัณฑแ์ละ
ควบคมุกระบวนการผลติอย่างใกลช้ิด เพิ่มประสทิธิภาพการผลิต การพยายามเร่งการทดสอบสนิคา้ของบรษัิทฯ กบัผลติภัณฑ์
ของลกูคา้ใหเ้ป็นไปตามแผนงานเพื่อเริ่มการขาย ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ได ้แมก้าร
ทดสอบบางสว่นยงัลา่ชา้ไปจากแผนงาน การด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดงักลา่วท าใหบ้รษัิทฯ ยงัคงรกัษาลกูคา้ไวไ้ด ้  

 

3. ความเสี่ยงด้านการเงนิ  
 

ปี 2563 ค่าเงินบาทที่แข็งค่าส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งในเรื่องการน าเขา้วัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณจ์ากต่างประเทศ 
และกระทบต่อรายไดจ้ากการสง่ออกสนิคา้ไปยงัต่างประเทศ บรษัิทฯ มีรายจ่ายและรายไดท้ี่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบรษัิทฯ 
สามารถลดความเสี่ยงได้ โดยจับคู่ให้รายจ่ายเป็นเงินสกุลเดียวกับรายได้และการท าสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ รวมถึงมีการติดตามเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกลช้ิด ท  าใหบ้ริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อตัราแลกเปลี่ยนไดเ้ป็นอย่างดี สง่ผลใหปี้ 2563 โดยรวมบรษัิทฯ มีก  าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน  
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ความเสี่ยงดา้นสนิเชื่อที่ลกูคา้หรอืคู่สญัญาช าระหนีใ้หก้บับรษัิทฯ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงไว ้บรษัิทฯ มีการวิเคราะห์
อายลุกูหนีเ้พื่อการบรหิารสนิเชื่อและมีการรายงานสนิเชื่อคงคา้งทุกเดือน รวมถงึมีการเรง่รดัติดตามหนีท้ันทีที่พบว่ามีโอกาสที่
การช าระหนีอ้าจไม่เป็นไปตามเงื่อนไข  มีการพิจารณาปรบัเงื่อนไขสินคา้ใหก้ับลกูคา้บางรายในช่วงผลกระทบจากการแพร่
ระบาดเชือ้ไวรสัโควิด - 19 จากการด าเนินการดงักลา่วท าใหใ้นปี 2563 บรษัิทฯ ลดความเสี่ยงดา้นสนิเชื่อได ้

 

ส่วนของความเสี่ยงของการใชง้บประมาณต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา ตั้งแต่ปี 2562 ที่เริ่มใชร้ะบบรายงานที่
พัฒนาขึน้เพื่อควบคุมและติดตามการใชง้บประมาณใหดี้ย่ิงขึน้ ท  าใหก้ารใชง้บประมาณปี 2563 ใกลเ้คียงตามก าหนดเวลา
มากขึน้กว่าปี 2562  

 

4.  ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
 

       เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึน้ในกระบวนการด าเนินงานของโรงงาน รวมถึงความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการปฏิบัติงาน
ภายในของระบบงานต่าง ๆ ในปี 2563 บรษัิทฯ มีความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินงานดงันี ้  
 

การควบคุมคุณภาพสินค้า 
การผลติสนิคา้ของบรษัิทฯ มีการควบคมุคณุภาพในทกุขัน้ตอน โดยมีการตรวจสอบตั้งแต่การรบัวัตถุดิบ กระบวนการผลิต 

การบรรจแุละการสง่มอบสินคา้ อย่างไรก็ตามยงัพบว่าบรษัิทฯ มีความเสี่ยงจากการถูกรอ้งเรยีนเรื่องคุณภาพจากลกูคา้ ซึ่งในปี 
2563 มีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงนีด้ ้วยการจัดท าขอ้ก าหนดระดับคุณภาพที่ยอมรบัไดร้ะหว่างบริษัทฯ กับลกูคา้แต่ละราย
อย่างต่อเนื่อง การติดตั้งอุปกรณ ์และปรบัปรุงระบบตรวจสอบคุณภาพฝาดว้ยกลอ้งคุณภาพสงูในสายการผลิตให้มีความ
แม่นย ามากขึน้ จดัการฝึกอบรมการใชง้านใหก้ับพนักงานในสายการผลติ ฝึกอบรมความรูใ้นการผลิตสนิคา้และแนวคิดในการ
ปรบัปรุงคุณภาพโดยผ่านกิจกรรม SGA (Small Group Activity) นอกจากนีใ้นส่วนของการทดสอบสินคา้ของบริษัทฯ กับ
สายการผลิตของลกูคา้ไดม้ีการก าหนดขนาดการทดลองร่วมกัน เพื่อใหผ้ลสรุปจากการทดลองยืนยันไดเ้ช่นเดียวกันกบัเมื่อมี
การน าสินคา้ของบริษัทฯ ไปใชใ้นกระบวนการผลิตจริง การตั้งหน่วยงานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management 
System: QMS) เพื่อปรับปรุงระบบงานบริหารคุณภาพให้ดีย่ิงขึน้ มีการน าระบบการบันทึกข้อมูลคุณภาพการผลิตจาก
สายการผลิตเข้าสู่ฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ  (Statistical Process Control: SPC) แทนการบันทึกด้วยระบบ manual ท าให้
สามารถวิเคราะหข์อ้มูลคุณภาพการผลิตไดท้นัท่วงทีซึ่งบรษัิทเริ่มท าการติดตัง้ระบบในสายการผลิตฝาพลาสติกและจะขยาย
ไปจนครบทุกสายการผลิตภายในปี 2564 จากการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ปี 2563 จ านวนครัง้ของการรอ้งเรียนเรื่อง
คณุภาพจากลกูคา้ลดลงจากปี 2562 แต่ยงัไม่ไดต้ามเป้าหมายที่ก  าหนดไว ้ดงันัน้บรษัิทฯ จะยงัคงด าเนินการในแผนงานที่ยัง
ไม่แลว้เสรจ็อย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นใหห้น่วยงานระบบบรหิารงานคุณภาพด าเนินการบรรลตุามแผนที่ตัง้ไวเ้พื่อลดความเสี่ยง
นีล้งอีกโดยมีเป้าหมายสงูสดุที่จะไม่ใหม้ีการรอ้งเรยีนในเรื่องคุณภาพสนิคา้จากลกูคา้  

 

การควบคุมแผนการผลิต 
 

การจดัแผนการผลติของบรษัิทฯ จะมีผลต่อการเตรยีมวตัถดิุบ ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการผลติเช่น ค่าใชจ้่ายใน
การท างานล่วงเวลา ปริมาณวัตถุดิบและปริมาณสินคา้ส  าเร็จรูปในคลงั รวมถึงการก าหนดส่งมอบสินคา้ใหเ้ป็นไปตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงใหแ้ผนการผลิตมีความสอดคลอ้งกับก าหนดการส่งมอบสินคา้ บริษัทฯ ไดเ้ริ่มใช้
ระบบซอฟตแ์วร ์“Production to plan” ที่สามารถช่วยใหแ้ผนการผลิตมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งส่งผลดีต่อการ
ควบคุมค่าใชจ้่ายทั้งในเรื่องการจัดการวัตถุดิบใหอ้ยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการผลิต จัดแผนการท างานล่วงเวลา ฝ่ายผลิต
สามารถจดัเตรยีมสว่นสนบัสนนุต่าง ๆ ไดล้ว่งหนา้ ในปี 2563 ระบบดงักลา่วช่วยใหก้ารผลติและการท างานลว่งเวลามีแผนงาน
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ที่ชดัเจน สามารถวดัประสิทธิภาพไดดี้ขึน้ แมว้่าผลการท างานบางสว่นยังไม่ไดต้ามแผนที่ก  าหนดไว ้ แต่ช่วยลดความเสี่ยงการ
ควบคมุแผนการผลติได ้

 

การควบคุมสินค้าคงคลัง 
 

การผลติสนิคา้ของบรษัิทฯ มีทัง้การผลติสนิคา้ใหม้ีระดบัสนิคา้คงคลงัตามที่ก  าหนดเพื่อใหม้ั่นใจว่ามีสนิคา้เพียงพอที่ จะส่ง
ใหล้กูคา้ไดท้นัที การผลติสนิคา้อีกรูปแบบคือการผลติตามปริมาณการสั่งซือ้เท่านัน้ อย่างไรก็ตามพบว่าบรษัิทฯ ยงัมีสนิคา้คง
คลงัเกิน 1 ปี จงึอาจมีความเสี่ยงที่สนิคา้เกินความตอ้งการของลกูคา้ รวมถงึความลา้สมัยกรณีที่ลกูคา้มีการเปลี่ยนรูปแบบของ
ตราสนิคา้ในปี 2563 เพื่อเป็นการป้องกนัและลดความเสี่ยงในการสญูเสยีดงักลา่ว บรษัิทฯ จงึมีมาตรการใหผู้ร้บัผิดชอบแต่ละ
หน่วยงานดแูลปรมิาณสนิคา้คงคลงัของบรษัิทฯ ใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม โดยเฉพาะที่มีอายเุกิน 1 ปี มีรายงานระดบัสนิคา้คง
คลงัการด าเนินการเร่งการขายสนิคา้ที่คงคา้งมาเป็นเวลานาน รวมถงึการตัดจ าหน่ายและท าลายสนิคา้ที่มีความชดัเจนแลว้ว่า
ไม่สามารถจ าหน่ายได ้ และติดตามไม่ใหเ้กิดสนิคา้คงคลงัเกิน 1 ปี เพิ่มขึน้ จากด าเนินการดงักล่าวช่วยลดความเสี่ยงไดแ้ต่ยัง
ตอ้งควบคุมใหต่้อเนื่อง นอกจากนีเ้พื่อเป็นการป้องกันความไม่เพียงพอของพืน้ที่ คลงัจากการประมาณการเก็บสต็อกสินค้า 
บรษัิทฯ จงึไดม้ีการเช่าพืน้ที่คลงัภายนอกบรษัิทฯ เพื่อใหม้ีพืน้ที่ส  ารองในการเก็บสต็อกซึ่งช่วยลดความเสี่ยงเรื่องสินคา้คงคลงั
ไม่มีพืน้ที่จดัเก็บไดเ้ป็นอย่างดี 
 

ความพึงพอใจของลูกค้า 
 

บรษัิทฯ มีการส  ารวจและวดัความพงึพอใจของลกูคา้ที่มีต่อบรษัิทฯ ในเรื่องคณุภาพสนิคา้ การจดัสง่ และการใหบ้รกิาร ซึ่ง
บรษัิทฯ มีการส  ารวจทกุปี ดว้ยการสง่แบบสอบถามใหล้กูคา้แต่ละรายเพื่อใหค้วามเห็น โดยในปี 2563 พบว่าเปอรเ์ซ็นต์ความ
พงึพอใจโดยรวมดีกว่าปี 2562 ทัง้ในเรื่องความพงึพอใจในเรื่องคุณภาพ การจดัสง่ การพฒันาผลิตภัณฑแ์ละการใหบ้รกิารสงู
กว่าเป้าหมายที่ก  าหนดไว้ อย่างไรก็ตามความพึงพอใจดา้นคุณภาพจากลกูคา้แมจ้ะไดส้งูกว่าเป้าหมายแต่ขอ้รอ้งเรียนดา้น
คณุภาพยงัคงมีอยู่ ซึ่งบรษัิทฯ ยงัมีแผนปรบัปรุงเรื่องการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการรอ้งเรยีนดา้นคุณภาพสินคา้
และเพิ่มความพงึพอใจของลกูคา้ใหม้ากขึน้   

 

5.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
 

 บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอ้บังคับ โดยบริษัทฯ มีจรรยาบรรณธุรกิจเป็นหลกัใน
การปฏิบัติงาน มีขอ้บังคับที่ชัดเจนว่าสิ่งใดที่ไม่ควรปฏิบติั การเคารพในสิทธิของผูค้า้และลกูคา้ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยลดความ
เสี่ยงในเรื่องนีไ้ด ้ บริษัทฯ มีการอบรมจรรยาบรรณธุรกิจใหพ้นักงานทราบ และคงการบังคับใช้มาตรการตามล าดับชั้นให้
พนักงานได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจโดยเคร่งครัด ในปี 2563 แม้มีเหตุการณ์ที่พนักงานบางคนปฏิบัติผิดไปจาก
จรรยาบรรณธุรกิจบา้ง แต่ลดนอ้ยลงกว่าปี 2562 มาก เป็นผลมาจากมาตรการที่บรษัิทฯ ด าเนินการสามารถลดความเสี่ยงได้
เป็นอย่างดี และในปี 2563 บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการย่ืนต่ออายใุบรบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชั่นของภาคเอกชนไทย
และไดร้บัการรบัรอง เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2563 ซึ่งการรบัรองดงักลา่วจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัที่มีมติใหก้ารรบัรอง   

 

6. ความเสี่ยงจากเหตุการณรุ์นแรง 
 

   บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น  เหตุการณน์  า้ท่วม ซึ่งบริษัทฯ มีแผนรองรบัเหตุการณ์
ดงักลา่วแลว้ในปี 2563 บรษัิทฯ ไม่มีความเสี่ยงจากเหตกุารณอ์นัเป็นภัยพิบติัทางธรรมชาติ 

 
 



 

39 
  

7.  ความเสี่ยงด้านช่ือเสียงและทรัพยส์ินทางปัญญา 
 

   บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญักับความปลอดภัยของขอ้มูลทั้งของบรษัิทฯ และลกูคา้เป็นอย่างมาก บรษัิทฯ มีระบบป้องกันการ
รั่วไหลของขอ้มูลส  าคัญออกสูภ่ายนอกรวมถึงมีการป้องกนัการเขา้ถึงระบบสารสนเทศของบรษัิทฯ จากภายนอก รวมถงึมีการ
ก าหนดแหล่งเก็บขอ้มูลส  ารองไว ้เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่องกรณีแหล่งเก็บขอ้มูลหลกัเสียหายและ
บริษัทฯ ไดป้ระกาศใชน้โยบายสารสนเทศเพื่อควบคุมการใชง้านตั้งแต่ปี 2562 และระงับการใชส้ื่อบันทึกขอ้มูลพกพาต่าง ๆ 
เพื่อป้องกนัการรั่วไหลของขอ้มูลในระบบสารสนเทศ ในปี 2563 บรษัิทฯ มีการอพัเกรดโปรแกรมที่ใชใ้นบรษัิทฯ ใหม่เป็นระบบ 
SAP HANA เพื่อเพิ่มความเร็วของระบบ SAP ใหม้ีความเร็วสงูขึน้ รวมถึงสามารถประมวลผลการท างานต่าง ๆ  ใหร้วดเร็วซึ่ง
การด าเนินการอัพเกรด สามารถท าไดต้ามเป้าหมาย และในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงดา้นชื่อเสียงและทรพัยส์ินทาง
ปัญญา บรษัิทฯ ไดศ้กึษาพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและในปี 2563 ไดแ้ต่งตัง้คณะท างานก าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อจัดท าแนวปฏิบติัต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งภายในและภายนอก
บรษัิทฯ ซึ่งจะลดความเสี่ยงจากการถกูฟ้องรอ้งในเรื่องการรั่วไหลของขอ้มูลสว่นบคุคล  

 

8. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต 
 

วตัถดิุบหลกัที่บรษัิทฯ ใชใ้นการผลติ ไดแ้ก่ แผ่นเหลก็ แผ่นอลมูิเนียม และเม็ดพลาสติก จะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาตาม
ภาวะราคาในตลาดโลกที่ขึน้อยู่กับตามความตอ้งการของตลาดในขณะนัน้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ เพื่อ
ลดความเสี่ยงดา้นราคาและการขาดแคลนวัตถุดิบที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต บรษัิทฯ จงึมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคา
วตัถดิุบอย่างใกลช้ิดทัง้ตลาดต่างประเทศและในประเทศ รวมถงึการประสานงานกบัผูผ้ลิตวัตถุดิบใหผ้ลิตและส่งวตัถุดิบตาม
ก าหนดเวลา ตลอดจนการจดัการประมาณการขายสินคา้ของบรษัิทฯ ลว่งหนา้ใหแ้ม่นย ามากขึน้เพื่อท  าการสั่งซือ้วตัถดิุบไดท้ัน
ความต้องการ การบริหารสินค้าคงเหลือใหอ้ยู่ในระดับที่ เหมาะสมไม่ใหเ้กิดภาวะเสี่ยงต่อการจัดส่งล่าช้า และการสรา้ง
สมัพนัธภาพที่ดีกบัคู่คา้ทุกราย รวมถงึบรษัิทฯ ไดก้  าหนดแนวปฏิบติัตามแผนงานในการก าหนดและพฒันาผูผ้ลิตรายที่ 2 และ
รายที่ 3 ส าหรบัวัตถุดิบหลกัตามที่ก  าหนดของบริษัทฯ และหาวัตถุดิบที่สามารถใชท้ดแทนไดใ้นราคาที่ต  ่าลง ท  าใหบ้ริษัทฯ 
สามารถลดความเสี่ยงจากวัตถดิุบขาดแคลนได ้

 

9.  ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน และด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
 

 บรษัิทฯ ตระหนกัถึงการเคารพสทิธิมนษุยชน ซึ่งเป็นหลกัการส  าคัญประการหนึ่งภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการที่ดีและมี
ความส  าคัญอย่างย่ิงต่อการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ใหค้วามส  าคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติที่ดีทั้งต่อพนักงานและ   
คู่คา้ โดยตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนษุยแ์ละความเท่าเทียมกัน การไม่เลอืกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยในปี 2563 
บรษัิทฯ มีการเตรยีมความพรอ้มเพื่อด  าเนินการต่าง ๆ ในเรื่องขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้สว่นที่เป็นขอ้มลูลกูคา้ ผูถื้อหุน้ พนกังาน และ
บุคคลต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ .ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับ
ภาคเอกชนในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นอกจากนีส้ิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนักงานได้รบัความคุม้ครองไม่ให้ถูกล่วง
ละเมิดจากการใชห้รือเปิดเผยไปยังบคุคลที่ไม่เก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นจรรยาบรรณของบริษัทฯ ในส่วนของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มีการด าเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้ จึงมั่นใจได้ว่า   
บรษัิทฯ ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องดงักลา่ว 
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพือ่ความยั่งยนื 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ยดึหลกัในการท าธุรกิจตามกรอบจริยธรรม และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบรษัิทฯ โดย
มุ่งเนน้ใหม้ีการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม ซื่อสตัย ์ โปร่งใส และค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่
ด  าเนินงานดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคม และพฒันาไปสูค่วามยั่งยืน โดยมีการด าเนินงานตามแนวทางรายงานความยั่งยืน ซึ่ง
ครอบคลมุทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลที่ดีดงัต่อไปนี ้   

 การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
 

 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่คา้ตามกรอบการแข่งขันทางการคา้ที่สจุริตและเท่าเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบัติตามสญัญาและ
เงื่อนไขทางการคา้ รวมทัง้ใหค้วามเสมอภาคและความยุติธรรมแก่คู่คา้ทุกราย เคารพในทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 

 

การแข่งขนัที่เป็นธรรม :  มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงทางการคา้กับลกูคา้ และผูข้ายอย่างเคร่งครดั ตลอดจนแข่งขัน
ทางการคา้อย่างยุติธรรม โดยค านึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า 
ไม่บิดเบือนขอ้มลู หลอกลวงหรอืใชว้ิธีอื่นใดที่ไม่ถกูตอ้ง 

การเคารพสทิธิในทรพัยส์นิ :  ส่งเสริมใหพ้นักงานปฏิบัติตามสิทธิในทรพัย์สิน และเคารพในทรพัยส์ิน
ทางปัญญาสทิธิบตัร ลขิสทิธ์ิ อย่างเครง่ครดั 

สง่เสรมิความรบัผิดชอบต่อสงัคมในคู่คา้: ส่งเสริมและใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมของลกูคา้ ผูข้าย รวมทั้งตรวจสอบให้มีตามกฎหมายการปฏิบัติ
ตามกฎหมายแรงงานของผูร้บัจา้งซึ่งเป็นคู่คา้ของบรษัิทฯ  

 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไม่เคยถกูด าเนินคดีจากการละเมิดกฎหมาย และขอ้บงัคบัใด ๆ ตลอดระยะเวลาในการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความส  าคัญและมุ่งเนน้ใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตอ้งกระท าอย่างถูกตอ้ง 
ตรงไปตรงมา และตอ้งไม่มีการเรียกรอ้ง หรอืรบัทรพัยส์ิน และผลประโยชนใ์ด ๆ จากผูท้ี่เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ รวมทัง้บรษัิทฯ ไม่
สนบัสนนุการใหส้นิบนอย่างเด็ดขาด  

 

 วันที่ 3 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ไดเ้ขา้ร่วมการประกาศเจตนารมณ ์ เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Collective  Action Coalition: CAC)  เป็นครั้งแรก และในวันที่  10 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้รับ
ใบรบัรองการเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ (CAC) จากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ ที่ใหก้ารรบัรองว่าบรษัิทฯ ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง ว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติ 
รวมถึงมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตคอรร์ปัชั่นภายในองคก์รครบถว้นตามเกณฑท์ี่  CAC ก าหนด โดยนายพันเทพ   
สภุาไชยกิจ ผูจ้ดัการใหญ่ เป็นตวัแทนบรษัิทฯ เขา้รบัมอบในงาน “Thailand’s 8th National Conference on Collective Action 
Against Corruption” เมื่อวนัที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โดยมีอายสุมาชิก 3 ปี 
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 และตามที่บริษัทฯ ได้ครบก าหนดการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอรร์ัปชั่นของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่  10 
พฤศจิกายน 2563 นั้น บริษัทฯ ไดด้  าเนินการทบทวนและกรอกแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น 
เพื่อขอยื่นต่ออายใุบรบัรองสมาชิกฯ ต่อคณะกรรมการแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชั่นของภาคเอกชนไทย โดยเมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 
2563 คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทยได้มีมติให้ก ารรับรองต่ออายุ “บริษัท ฝาจีบ จ  ากัด 
(มหาชน)” เป็นสมาชิกแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชั่นของภาคเอกชนไทย โดยการรบัรองดังกลา่วจะมีอาย ุ 3 ปี นบัจากวนัที่มีมติให้
การรบัรอง ตัง้แต่วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และครบก าหนดอายกุารรบัรอง 3 ปี ในวนัที่ 30 กนัยายน 2566 

 บริษัทฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ CAC คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแนวปฏิบัติและมาตรการต่อตา้นการ
ทุจริตคอรร์ปัชั่น และคณะอนุกรรมการก าหนดแนวปฏิบัติและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น และก าหนดนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น สามารถ Download ไดท้ี่ www.crownseal.co.th หนา้นักลงทุนสัมพันธ์ หัวขอ้การก ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยใหทุ้กหน่วยงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งก  าหนดแนวปฏิบัติและมาตรการต่อตา้นการทุจริต
คอรร์ปัชั่น เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัภายในบรษัิทฯ  
 

บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีช่องทางการรอ้งเรียนหรือการแจง้เบาะแสจากการกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่น พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ซึ่งรวมถึงพนักงาน 
ผูบ้รหิาร และผูม้ีสว่นไดเ้สยี ผ่านระบบรบัขอ้รอ้งเรยีนและแจง้เบาะแส (Whistleblower) นอกเหนือจากการแจง้เป็นลายลักษณ์
อักษรผ่านทาง e-mail จดหมาย หรือกล่องรบัฟังความคิดเห็น หากพบเห็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์ ขอ้บังคับ          
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ที่กฎหมายก าหนด การกระท าผิดในเรื่องการก ากบัดแูลที่ดี การกระท าทจุรติคอรร์ปัชั่น หรอืพบเห็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณ 
และนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นของบรษัิทฯ 

 

ทัง้นีเ้พื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัพนักงานและผูม้ีส่วนไดเ้สียว่าการรายงาน หรอืใหข้อ้มลูหรอืใหเ้บาะแสนัน้จะไม่ท  าให้ 
ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูใ้หข้อ้มูลไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหาย จงึไดก้  าหนดกลไกส  าหรบัคุม้ครองและบรรเทาความเดือดรอ้นเสียหาย
ใหก้ับผูท้ี่ไดร้ายงานหรือใหข้อ้มูลที่ถูกกระท าโดยไม่เป็นธรรม และใหค้วามส  าคัญกับการเก็บขอ้มูลขอ้รอ้งเรียนเป็นความลบั 
เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้ับผูร้อ้งเรียน รวมทั้งก  าหนดขั้นตอนการด าเนินงานเมื่อไดร้บัข้อรอ้งเรียนไวอ้ย่างชัดเจน ตั้งแต่การ
รวบรวมขอ้เท็จจรงิโดยท าเป็นความลบั การตัง้คณะท างานสอบขอ้เท็จจริง การตัง้คณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติ
การลงโทษ รวมไปถงึการรายงานผลขอ้รอ้งเรียน 

ตลอดปี 2563 บริษัทฯ มีการสื่อสาร เผยแพร่ ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกับพนักงานทั่วทั้งองคก์ร มีการจัดอบรม
ชีแ้จงเรื่อง การต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหพ้นักงานมีความเขา้ใจและปฏิบัติไดอ้ย่างถูกตอ้งและเป็น
แนวทางเดียวกัน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดของกฎหมายอย่างสม ่าเสมอ พนักงานผู้กระท าการทุจริตคอรร์ัปชั่นหรือกระท าผิดจาก  
นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นรวมทั้งการท าผิดจรรยาบรรณ จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว ้
และไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นอกจากนีส้  านักงานตรวจสอบภายในจะมีการประเมิน ติดตามการก ากับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ

นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและปัจเจกชน โดยตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษยแ์ละความเท่าเทียมกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากนี ้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลตอ้งไดร้บัความคุม้ครองไม่ใหถู้กล่วงละเมิดจากการใชห้รอื
การเปิดเผยไปยังบุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง และเพื่อใหพ้นักงานได้รับทราบขอ้มูลเก่ียวกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ   
บรษัิทฯ ไดจ้ดัประชมุพนกังานพบผูบ้รหิารอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ซึ่งนอกเหนือจากพนกังานทกุคนจะไดท้ราบผลการด าเนินงาน
ดา้นต่าง ๆ แต่บรษัิทฯ ยงัไดร้บัทราบขอ้คิดเห็นและความตอ้งการของพนกังาน เพื่อน  าไปปรบัปรุงพฒันาใหดี้ขึน้ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ในปี 2563 บรษัิทฯ ไม่ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน อนัเนื่องมาจากการปฏิบติัที่ไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด 
 

 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 

บรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญต่อพนกังานของบรษัิทฯ ในทกุระดบั ไม่มีการแบ่งแยกเชือ้ชาติ ศาสนา และเพศ โดยพนกังานทุก
คนจะไดร้บัการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บังคบัอย่างเคร่งครดั มีการจัด
สถานที่ท  างานที่ปลอดภัยและถูกสขุลักษณะ มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนา
ธุรกิจ ตลอดจนใหค่้าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม บรษัิทฯ ตระหนกัดีว่าความส  าเรจ็ขององคก์รขึน้อยู่กบัศักยภาพของ
บุคลากรเป็นส  าคัญ องคก์รใดหากมีทรพัยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ย่อมสามารถสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั และน าพาองคก์รไปสูค่วามส าเรจ็ไดต้ามเป้าหมายที่ตอ้งการอย่างยั่งยืน  

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความเขา้ใจในสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นสหภาพแรงงาน ซึ่งมี
วัตถุประสงคเ์พื่อช่วยกันดูแลเก่ียวกบัสภาพการจา้ง สวัสดิภาพในการท างานและสวัสดิการต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสใหส้หภาพ
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แรงงาน ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานย่ืนข้อเรียกร้อง เพื่อขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับเปลี่ยนการจัดสวัสดิการ และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานไดต้ามที่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นพอ้งรว่มกนั  

 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสรา้งความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดว้ยการพัฒนาคุณภาพสินคา้และบริการ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผลติสนิคา้ที่มีความปลอดภัย และรบัผิดชอบต่อลกูคา้และผูบ้ริโภค 

 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส  าคัญและค านึงถึงสขุภาพความปลอดภัยของผูบ้ริโภค จึงไดน้  าระบบความปลอดภัยบรรจุ
ภัณฑอ์าหาร (FSSC22000) เขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิตตั้งแต่ปี 2557 และมีการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563     
ผลการตรวจติดตามการรกัษาระบบมาตรฐานดังกล่าวของบริษัทฯ ยงัคงความสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนด แสดงใหเ้ห็นถงึความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมโดยรวม ไม่เฉพาะแต่พนกังานเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึผูบ้รโิภคโดยทั่วไป 

 

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีสว่นไดเ้สียในหว่งโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
 

บรษัิทฯ มีการดแูลและค านึงถงึสิทธิและผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สียทุกกลุ่มตั้งแต่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการ
คา้ เจา้หนี ้พนักงาน รวมถึงความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แต่ละกลุ่มพึงได้รบัอย่างละเอียดถ่ีถ้วน  และดูแลใหม้ั่นใจว่าสิทธิ
ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติดว้ยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ถือว่าเป็นภาวะหนา้ที่ในการก าหนดมาตรการที่
เหมาะสมและเป็นประโยชนก์บัทกุฝ่าย ดงันี ้
 

ผู้ถอืหุ้น  : บรษัิทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตวัแทนที่ดีใหก้ับผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสรา้งความพงึพอใจ และประโยชนส์ูงสดุ
ใหก้บัผูถื้อหุน้  มีการด าเนินงานที่มีประสทิธิภาพ โปรง่ใส และเชื่อถือไดต่้อผูถื้อหุน้ โดยค านงึถงึการเจริญเติบโต 
และเพิ่มมลูค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว ดว้ยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง  

 

ลูกค้า    :     บรษัิทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ โดยการไดร้บัผลิตภัณฑท์ี่มีคุณภาพตรงตามที่ลูกคา้
 ตอ้งการ ในระดบัราคาที่เหมาะสม และบรกิารที่ตรงเวลา มีการใหค้  าปรกึษา รว่มแกปั้ญหา รบัขอ้รอ้งเรยีน และ
 จดัเก็บรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั รวมทัง้ปฏิบติัตามเงื่อนไขสญัญาที่ใหไ้วก้บัลกูคา้อย่างเครง่ครดั 

 

คู่ค้า    : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่คา้ตามกรอบการแข่งขันทางการคา้ที่สจุริตและเท่าเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบัติตามสญัญา
 และเงื่อนไขทางการคา้ รวมทั้งใหค้วามร่วมมือแก่ผูข้ายสินคา้ในดา้นขอ้มลูต่าง ๆ ที่จ  าเป็น ใหค้วามเสมอภาค 
 ความยติุธรรมแก่ผูข้ายทุกราย รวมทัง้มีกระบวนการจัดซือ้จดัจา้งที่โปร่งใส เป็นไปตามขัน้ตอนและระเบียบของ
 บรษัิทฯ  

 

คู่แข่งทางการค้า  :   บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งทางการคา้ตามกรอบกติกา และเงื่อนไขทางการคา้ภายใตก้รอบของกฎหมาย 
บรษัิทฯ สนบัสนนุนโยบายการแข่งขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม ไม่ผกูขาด ไม่มีการใชว้ิธีการที่จะไดข้อ้มูล
ใด ๆ ของคู่แข่งขนัอย่างผิดกฎหมาย  ไม่ท  าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งโดยการกลา่วหาที่ปราศจากความจรงิ 

 

เจา้หนี ้    :   บรษัิทฯ ปฏิบติัตามเงื่อนไขสญัญาในการกูยื้มเงินตามขอ้ตกลง และปฏิบติัหนา้ที่ที่พงึมีต่อเจา้หนีอ้ย่าง
 เครง่ครดั  
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พนักงาน :   บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัต่อพนักงานของบรษัิทฯ ในทกุระดบั ไม่มีการแบ่งแยกเชือ้ชาติ ศาสนา และเพศ  
 โดยพนักงานทุกคนจะไดร้บัการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
 ระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มีการจัดสถานที่ท  างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีแผนการ
 ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนใหค่้าตอบแทนแก่
 พนกังานอย่างเหมาะสม 

 

สังคมและสิ่งแวดล้อม  : บรษัิทฯ มีความตระหนกัและเห็นความส าคัญของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม จงึไดก้  าหนด
นโยบายในการดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสทิธิภาพและคุม้ค่า มีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด  
เพื่อป้องกันมิให้มลภาวะส่งผลกระทบต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน และชุมชนใกลเ้คียง ตลอดจนลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ด  าเนินกิจกรรมความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยไดร้่วมกับ สถาบันธุรกิจเพื่อ
สงัคม (CSRI) จดักิจกรรม CSR DAY เพื่อเผยแพรค่วามรูเ้รื่อง CSR ใหก้บัพนกังานในองคก์รอีกดว้ย 

 

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย : บริษัทฯ ไดเ้ปิดช่องทางใหพ้นักงาน รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกสามารถติดต่อ 
เสนอความคิดเห็น รอ้งเรียน และรายงานการกระท าที่ไม่ถูกตอ้งผ่านช่องทาง e-mail จดหมาย หรือ
กล่องรบัฟังความคิดเห็น และผ่านระบบรบัข้อรอ้งเรียนและแจง้เบาะแส (Whistleblower) บนเว็บไซต์
ของบรษัิทฯ www.crownseal.co.th  

 

3.3 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิตสิิ่งแวดล้อม 
 

บรษัิทฯ ตระหนกัดีว่าการรกัษาสิ่งแวดลอ้มเป็นงานสว่นรวมที่ส  าคัญ ดงันัน้บรษัิทฯ ไดว้างนโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้มควบคู่
ไปกบันโยบายของบรษัิทฯ ในทกุ ๆ ดา้นพรอ้มทัง้มุ่งมั่นที่จะสรา้งที่ท  างานที่ปลอดภัยถกูสขุลกัษณะและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ โดย
พนกังานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัตามแนวปฏิบติัในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก  าหนดไว ้

 

การด าเนินงานในปี 2563 
 

เพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและชุมชนโดยรอบบริษัทฯ 
ดงันี ้

1) ควบคมุคณุภาพน า้ทิง้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายก าหนด มีระบบบ าบดัน า้เสีย ก่อนปลอ่ยออกสูภ่ายนอก เพื่อไม่ใหเ้กิด
ผลกระทบต่อชุมชน มีการตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้อยู่เป็นประจ าทุก  2 เดือน โดยหอ้งปฏิบัติการเอกชนที่ไดร้ับการ
รบัรองจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

2) ของเสียทุกชนิดของบริษัทฯ ไดถู้กคัดแยกและไปส่งก าจัดหรือบ าบัดโดยบริษัทฯ ที่ไดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม ทัง้นี ้การด าเนินงานทกุขัน้ตอนไดร้บัอนญุาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการควบคมุและตรวจสอบ
การปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัการอนญุาตโดยหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกอย่างสม ่าเสมอ 

3) จดัอปุกรณล์ดเสยีงใหก้ับพนักงานเพื่อสวมเครื่องป้องกันเสียงขณะปฏิบัติงาน รวมทัง้ป้องกันและลดผลกระทบจาก
แหลง่ก าเนิดเสยีง โดยการท าฝาครอบลดเสียงจากเครื่องจกัรสูภ่ายนอก 
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4) ตรวจวดัเสยีง แสง ความรอ้น ฝุ่ น สารเคมี และไอระเหยในบรเิวณที่ท  างานและสถานที่จดัเก็บ ตามประกาศกระทรวง
แรงงาน และกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่องความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มช่วยใหพ้นกังานอยู่ใน
สภาพการท างานที่ปลอดภัย ปลอดมลพิษ ขณะเดียวกันไดจ้ัดใหม้ีโปรแกรมการตรวจสขุภาพประจ าปี ช่วยยืนยัน
ความเหมาะสมของมาตรการในการดแูลและป้องกนัผลกระทบจากการท างาน 

 5) จดัใหม้ีการลงชมุชนใกลเ้คียง เพื่อตรวจวดัและติดตามขอ้เสนอแนะจากชมุชน เป็นประจ าทกุเดือน 
6) รว่มจดักิจกรรม รณรงค ์สง่เสรมิ การรกัษาสิ่งแวดลอ้มกบัหน่วยงานราชการ เทศบาลนครรงัสติในทกุ ๆ ปี 
 

การตรวจสารเจอืปนท่ีระบายออกจากปล่องเตา 
จากการตรวจสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องโรงงาน (สู่ภายนอก)  เช่น ฝุ่ นละอองก๊าซ

ออกไซดข์องไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด ์ ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์ และกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โดย

หอ้งปฏิบติัการเอกชนที่ไดร้บัการรบัรองโดยกรมโรงงานอตุสาหกรรม พบว่าปรมิาณฝุ่ นละออง และก๊าซ ดงักลา่ว มีผลอยู่ในค่า

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมและตามที่หน่วยงานราชการก าหนด 
 

สถติิการเกิดอุบัติเหตุ 2559 - 2563 
 

สถิติการเกิดอบุติัเหตจุากกราฟในรอบ 5 ปี จะเห็นว่ามีแนวโนม้ที่ดีขึน้ จ  านวนวนัหยดุเพื่อพกัรกัษาตวัลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
และในส่วนจ านวนครัง้อาจเพิ่มขึน้ แต่ถา้วิเคราะหจ์ะพบว่า การเกิดอุบัติเหตุจะเป็นบาดเจ็บเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ไม่ถึงขึน้สญูเสีย
อวยัวะ/ ทพุพลภาพ เหมือนในทกุปีที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 
  

3.4 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิตสิังคม 

 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

บริษัทฯ ด าเนินการทางธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม 
ตลอดจนใหก้ารสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนท์ี่ช่วยเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ชุมชนและสงัคมบริษัทฯ มีกิจกรรม
รว่มกบัชมุชนโดยรอบอย่างสม ่าเสมอ 

 

การด าเนินงานปี 2563 
1. รว่มกบัสวัสดิการคุม้ครองแรงงานจงัหวดัปทมุธานี ในโครงการ “แรงงานห่วงใย รว่มใจปันสขุ ผูร้บัดีใจ ผูใ้หจ้ิตใจเบิก

บาน” โดยการบริจาคอาหาร น  า้ด่ืม ใสตู่ปั้นสขุ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. รว่มกบัวดัเขียนเขต (พระอารามหลวง) จงัหวดัปทมุธานี ในการท าบญุตกับาตร เพื่อจดัท  าถงุยังชีพ และมอบแก่ชมุชน
โดยรอบ และประชาชนที่เดือดรอ้นในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 
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3. รว่มบรจิาคเงิน อปุกรณท์างการแพทย ์และสิ่งของอ านวยความสะดวก เพื่อสาธารณประโยชน ์ใหก้บัโรงพยาบาลราช
วิถี 2 (รงัสิต) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. รว่มกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วดัป่าจิตภาวนา เนื่องในสปัดาหส์ง่เสรมิพระพทุธศาสนาเทศกาลวนัอาสาฬหบชูา 
และวนัเขา้พรรษา เพื่อถวายเป็นพทุธบชูาสบืทอดพระพทุธศาสนาใหย้ั่งยืนถาวร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. เนื่องในโอกาสบริษัทฯ เปิดท าการครบรอบ 50 ปีและกา้วสู่ปีที่ 51 โดยผูจ้ัดการใหญ่ คณะผูบ้ริหารและพนักงาน  
บรษัิทฯ รว่มเป็นเจา้ภาพงานทอดกฐินสามคัคี เพื่อรว่มสรา้งหอ้งน า้ส  าหรบัศนูยป์ฏิบัตินาลนัทารงัสิต ณ วดัจนัทรสขุ 
หมู่ 5 คลองสองฝ่ังใต ้ต  าบลประชาธิปัตย ์อ  าเภอธัญบรุ ีจงัหวดัปทมุธานี 
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การวิจยัและพัฒนาจากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาใหเ้ป็นผูผ้ลิตบรรจุภัณฑช์ั้นน  าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ผลิตสินคา้ที่มีความปลอดภัย 
คุณภาพสงู และมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได ้ โดยมุ่งเนน้ให้มีการคิดค้น พัฒนา
ผลิตภัณฑข์องบริษัทฯ อยู่เสมอ สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด มีการใชว้ัตถุดิบหรือพลงังานนอ้ยลง เพื่อใหม้ีการใช้
ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า มีตน้ทุนที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันไดอ้ย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้ม มิใหเ้กิด
มลภาวะในทกุกระบวนการผลติและทกุปฏิบติัการ   

 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวใ้นเว็บไซตบ์ริษัท ฝาจีบ จ  ากัด (มหาชน) www.crownseal.co.th หนา้สิ่งแวดลอ้มและ
สงัคม หวัขอ้ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.crownseal.co.th/
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบรษัิทฯ  ซึ่งจดัขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

ก  าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ลงวันที่ 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญัติการบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยไดพ้ิจารณาเลือกใช้

นโยบายบญัชีที่เหมาะสม  และถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ  รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูส  าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงิน โดยผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด ไดต้รวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นใน

รายงานของผูส้อบบญัชีอย่างไม่มีเงื่อนไข 

คณะกรรมการบรษัิทฯ จดัใหม้ีและด ารงไวซ้ึ่งระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อใหม้ั่นใจไดอ้ย่าง

มีเหตผุลว่าการบนัทกึขอ้มูลทางบัญชีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที่จะด ารงไวซ้ึ่งทรพัยส์ิน และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อน

เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดการทุจริตหรอืด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส  าคัญ โดยคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ  านวน 3 ท่าน ท  าหนา้ที่ก  ากบัดแูลรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายในใหม้ีความเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ

อยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใ้นแบบ 56-1 One Report แลว้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถสรา้ง

ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตผุลว่างบการเงินของบรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความถกูตอ้งตามที่ควร

ในสาระส  าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

  

 

 

(นายเทพ วงษ์วานิช)                             (นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ)  

  ประธานกรรมการ                กรรมการและผูจ้ัดการใหญ่ 
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4.  การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 

4.1 วิเคราะหฐ์านะการเงิน ผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญ 

ค าอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 เปรียบเทยีบกับปี 2562 

 การด าเนินงานส าหรับงวด 1 ปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ในปี 2563 บรษัิทฯ มีก  าไรสทุธิจ  านวนเงิน 258 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรต่อหุน้จ  านวนเงิน 4.97 บาท อตัราก าไรสทุธิเท่ากับ
รอ้ยละ 8.9 และอตัราสว่นตอบแทนสว่นผูถื้อหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 7.1 มีก  าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม จ านวนเงิน 254 ลา้นบาท 
 

 บริษัทฯ มีรายไดร้วม 2,891 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายสินคา้และรายไดจ้ากการใหบ้ริการ จ  านวนเงิน 
2,770 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 95.83 ของรายไดร้วม และรายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายเศษวัสด ุ รายไดค่้า
บรหิาร รายไดค่้าเช่า รายไดด้อกเบีย้รบั รวมเป็นจ านวนเงิน 121 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 4.17 ของรายไดร้วม 
 

 ในดา้นตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ  บริษัทฯ มีตน้ทุนขายรวมจ านวนเงิน 2,302 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตราสว่น
ต่อยอดขายรอ้ยละ 83.1 มีก  าไรขัน้ตน้จ  านวนเงิน 468 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัราสว่นต่อยอดขายรอ้ยละ 16.9 
 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจ านวนเงิน 283 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.8           
ของรายไดร้วม ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการขาย จ านวนเงิน 64 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 2.2 ของรายไดร้วม ค่าใชจ้่าย 
ในการบรหิาร จ  านวนเงิน 219 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 7.6 ของรายไดร้วม 
 

บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ จ  านวนเงิน 57 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส  าหรบัปี จ  านวนเงิน 54    
ลา้นบาท และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จ  านวนเงิน 3 ลา้นบาท 
 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญมีดังนี ้

 รายได้รวม 
บรษัิทฯ มีรายไดร้วมลดลงจากปีก่อนจ านวนเงิน 445 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 13.3 โดยรายไดจ้ากการขายสนิคา้และ

รายไดจ้ากการใหบ้ริการลดลง 367 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 11.7 เนื่องมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตวัจากการแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสัโควิด-19 และมีรายไดอ้ื่นลดลง 78 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 39.2  มาจากยอดรายไดจ้ากการขายเศษวัสดุโลหะ
จากการผลติที่ลดลง   

                       หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 การเปลี่ยนแปลง 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

รายได ้       
รายไดจ้ากการขาย 2,664 92.1 2,948 88.4 (284) (9.6) 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 106 3.7 189 5.6 (83) (43.9) 
รวมรายไดจ้ากการขายสนิคา้    
และใหบ้ริการ 

2,770 95.8 3,137 94.0 (367) (11.7) 

รายไดอ้ื่น 121 4.2 199 6.0 (78) (39.2) 

รวมรายได้ 2,891 100.0 3,336 100.0 (445) (13.3) 
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 ต้นทุนขายสินค้า  และก าไรขัน้ต้น 
ปี  2563 บรษัิทฯ มีตน้ทนุขายรวมจ านวนเงิน 2,302 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอัตราสว่นต่อยอดขายรอ้ยละ 83.1 บรษัิทฯ มี

ก  าไรขั้นตน้จ านวนเงิน 468 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต่อยอดขายรอ้ยละ 16.9 ดีขึน้เมื่อเทียบกับปีที่แลว้ที่รอ้ยละ 15.9 
แต่ปรมิาณเงินสดลดลงจ านวนเงิน 31 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 6.2 เป็นผลมาจากการจ าหน่ายสนิคา้ที่ลดลงจากปีก่อน   

                   หน่วย :  ลา้นบาท 

รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 การเปลี่ยนแปลง 

จ านวน
เงนิ 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
เงนิ 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
เงนิ 

ร้อยละ 
 

รายไดจ้ากการขายและการ   
   ใหบ้รกิาร 

2,770 100.0 3,137 100.0 (367) (11.7) 

ตน้ทนุขายสินคา้และการ 
   ใหบ้รกิาร 

2,302 83.1 2,638 84.1 (336) (12.7) 

ก าไรขัน้ต้น 468 16.9 499 15.9 (31) (6.2) 

 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ปี 2563 บรษัิทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร รวมเป็นจ านวนเงิน 283 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 

9.8 ของรายไดร้วม ลดลงจากปีที่แลว้รอ้ยละ 2.7 ซึ่งลดลงทัง้ค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ซึ่งประกอบดว้ย 
ค่าใชจ้่ายในการขาย จ านวนเงิน 64 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 2.2 ของรายไดร้วม และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร จ  านวนเงิน 
219 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 7.6 ของรายไดร้วม 

 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจ านวนเงิน 6 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 2.7 สาเหตุหลักเนื่องจากตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งไดก้  าหนดอัตราค่าชดเชย
เพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส  าหรบัลกูจา้งซึ่งท  างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไปใหม้ีสิทธิไดร้บัค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจ้าง
อตัราสดุทา้ย 400 วนั และกฎหมายดังกลา่วมีผลบังคบัใชต้ั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป ซึ่งมีผลกระทบใหบ้ริษัทฯ 
มีหนีส้ินส  ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึน้ 33.7 ลา้นบาท บริษัทฯ บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่วโดยรบัรูต้น้ทนุบรกิารในอดีตเป็นค่าใชจ้่ายในการบริหารทันทีในงบก าไรขาดทนุของปี 2562  

      หน่วย  :  ลา้นบาท 

รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 การเปลี่ยนแปลง 

จ านวน
เงนิ 

ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

จ านวน
เงนิ 

ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

จ านวน
เงนิ 

ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร      

ค่าใชจ้่ายในการขาย 64 2.2 66 2.0 (2) (3.0) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 219 7.6 225 6.7 (6) (2.7) 

      รวม 283 9.8 291 8.7 (8) (2.7) 



 

53 
  

 ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 
 บรษัิทฯ มีภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส  าหรบัปี 2563 จ านวนเงิน 54 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 15 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 

21.7 สาเหตุมาจากในปี 2563 บรษัิทฯ มีก  าไรจากการด าเนินงานที่ตอ้งเสยีภาษีลดลงจากปีก่อน จ านวน 71 ลา้นบาท หรอืลดลง
รอ้ยละ 25.3 และบรษัิทฯ ไดร้บัประโยชนท์างภาษี รวมเป็นจ านวนเงิน 6 ลา้นบาท มาจากการที่บรษัิทฯ ไดล้งทนุซือ้เครื่องจกัร 
อปุกรณ ์ไดร้บัการยกเวน้ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัที่ 604 และ 642 เรื่องการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 

         หน่วย  :  ลา้นบาท 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 
การเปลี่ยนแปลง 

จ านวนเงนิ ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส  าหรบัปี 54 69 (15) (21.7) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี 3 3 - - 

             รวม 57 72 (15) (21.7) 
 

 รายจ่ายลงทุน 
 ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายจ่ายเก่ียวกับสินทรัพย์ประเภททุน จ  านวนเงิน 253 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน

เครื่องจกัรเพื่อเพิ่มผลติภัณฑใ์หม่ นอกจากนีเ้ป็นการขยายก าลงัการผลิต และการปรบัปรุงเครื่องจกัรใหม้ีประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
 

การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 
 สินทรัพยร์วม 

 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2563  มีมูลค่ารวมเป็นจ านวนเงิน 4,514 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ  านวนเงิน 147 
ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.4 ประกอบดว้ย สินทรพัยห์มุนเวียน เงินลงทุนระยะยาว อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ ์และสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื่น  ๆ  เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50.6 รอ้ยละ 0.2 รอ้ยละ 14.8 รอ้ยละ 33.1 และรอ้ย
ละ 1.3 ตามล  าดบั มีรายละเอียดของสนิทรพัยด์งันี ้    

                        หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 การเปลี่ยนแปลง 
จ านวน

เงนิ 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
เงนิ 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
เงนิ 

ร้อยละ 
 

สนิทรพัยห์มนุเวียน 2,286 50.6 2,213 50.7 73 3.3 
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       
เงินลงทนุระยะยาว 10 0.2 10 0.2 - - 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 666 14.8 666 15.2 - - 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 1,493 33.1 1,470 33.7 23 1.6 
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น ๆ 59 1.3 8 0.2 51 637.5 

รวมสินทรัพย ์ 4,514 100.0 4,367 100.0 147 3.4 
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สินทรพัยห์มุนเวียนจ านวนเงิน 2,286 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวนเงิน 73 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.3 
ประกอบดว้ย 

 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวนเงิน 228 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ  านวนเงิน 83 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
57.2 เนื่องจากบรษัิทฯ มีผลการด าเนินงานที่มีก  าไรอย่างต่อเนื่องและการบรหิารเงินทนุหมนุเวียนที่ดี 
 

 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นจ  านวนเงิน 486 ลา้นบาท คิดเป็นระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 63 วนั มีอตัราสว่นหมนุเวียน
ลกูหนีก้ารคา้ 5.7 เท่า โดยมียอดลกูหนีค้งเหลือลดลงจากปีก่อนจ านวนเงิน 19 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 3.8  
เนื่องจากรายไดจ้ากการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารมียอดลดลงจากปีก่อน 
 

 สินคา้คงเหลือจ านวนเงิน 508  ลา้นบาท คิดเป็นระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย 30 วัน มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินคา้
คงเหลือ 11.9 เท่า โดยมียอดสินคา้คงเหลือลดลงเป็นจ านวนเงิน 63 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 11.1 เนื่องจาก
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสินคา้ใหม้ีปริมาณคงเหลือใหส้อดคลอ้งกับแผนการผลิตและแผนการขายไดดี้ตาม  
สถานการณเ์ศรษฐกิจที่ชะลอตวัจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 

  

ที่ดิน  อาคารและอปุกรณ ์จ านวนเงิน 1,493 ลา้นบาท มีอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวรอยู่ที่รอ้ยละ 30.4 โดยมียอด
เพิ่มขึน้สทุธิจากค่าเสื่อมราคาจากปี 2562 จ านวนเงิน 23 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.6 สาเหตหุลกัมาจาก บรษัิทฯ มีการ
ลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรใหม่เพื่อขยายก าลงัการผลิต และผลิตภัณฑใ์หม่ เป็นจ านวนเงิน 220 ลา้นบาท หักค่าเสื่อมราคาของ
สนิทรพัยส์  าหรบัปีจ  านวนเงิน 193 ลา้นบาท และตดัจ าหน่ายสนิทรพัยอ์ปุกรณเ์ครื่องจกัรที่ไม่ไดใ้ชง้านจ านวนเงิน 10 ลา้นบาท 

 

 หนีส้ินรวม 
 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2563 มูลค่ารวม 822 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ  านวนเงิน 96 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้

รอ้ยละ 13.2 ประกอบดว้ย หนีส้ินหมุนเวียน หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี และหนีส้ินไม่หมุนเวียนอื่น เป็นสดัส่วนรอ้ยละ  
62.5 รอ้ยละ 8.9 และรอ้ยละ 28.6 ตามล  าดบั มีรายละเอียดของหนีส้นิดงันี ้

                     หน่วย :  ลา้นบาท 

รายการ 
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 การเปลี่ยนแปลง 
จ านวน

เงนิ 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
เงนิ 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
เงนิ 

ร้อยละ 
 

หนีส้นิหมนุเวียน 514 62.5 439 60.5 75 17.1 
หนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี 73 8.9 71 9.8 2 2.8 
หนีส้นิไม่หมุนเวียน 235 28.6 216 29.7 19 8.8 

รวมหนีส้ิน 822 100.0 726 100.0 96 13.2 
 

หนีส้ินหมุนเวียนจ านวนเงิน 514 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เป็นจ านวนเงิน 75 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 17.1 สาเหตุหลัก
เนื่องมาจาก  
 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นจ  านวนเงิน 461 ลา้นบาท มีระยะเวลาช าระหนี ้67 วนั และมีอตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนี ้

5.37 เท่า โดยมียอดเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้  64 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.2 ส่วนใหญ่มาจากการ
บรหิารระยะเวลาการจ่ายช าระหนีใ้หก้บัคู่คา้ไดดี้ขึน้มากกว่าปีก่อน 
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 หนีส้นิภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจ  านวนเงิน 73 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวนเงิน 2 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
2.8 มาจากสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีการท าลายสินคา้คงเหลือที่ได้ตั้งส  ารองค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าแลว้     
เพิ่มมากขึน้จากปีก่อน 

 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ จ  านวนเงิน 3,692 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวนเงิน 51    

ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.4 เนื่องมาจากบริษัทฯ มีก  าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวนเงิน 
2,663 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 51 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.4 ในปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลจากก าไรของปี  
2562 เป็นจ านวนเงิน 204 ลา้นบาท และมีองคป์ระกอบอื่นของสว่นผูถื้อหุน้จ  านวนเงิน 61 ลา้นบาท 
 

นโยบายสภาพคล่อง แหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงนิทุน  
 สภาพคล่อง ในปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ รวมมูลค่า 228 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 

2562 เป็นจ านวนเงิน 83 ลา้นบาท เนื่องจากบรษัิทฯ มีผลการด าเนินงานที่มีก  าไรอย่างต่อเนื่องและการบรหิารเงินทนุหมนุเวียน
ที่ดี 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 4.45 เท่า ลดลงจาก 5.04 เท่า ในสิน้ปี 2562 และ          
มีอตัราสว่นหนีส้นิต่อผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.22 เท่า มากกว่า 0.20 เท่า ในสิน้ปี 2562 

 

 แหลง่ที่มาและใชไ้ปของเงินทนุ ส  าหรบัปี 2563 ประกอบดว้ย 
1. เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวนเงิน 613 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนการ

เปลี่ยนแปลงในสินทรพัย์ และหนีส้ินด าเนินงานจ านวนเงิน 556 ลา้นบาท และบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงใน
สนิทรพัยล์ดลงเป็นจ านวนเงิน 50 ลา้นบาท ไดแ้ก่ ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นที่ลดลง การเปลี่ยนแปลงในหนี ้สิน
เพิ่มขึน้จ  านวนเงิน 61 ลา้นบาท ไดแ้ก่ เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นที่เพิ่มขึน้ นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดจ้่ายภาษีเงินได้
นิติบคุคลเป็นจ านวนเงิน 53 ลา้นบาท   

2. เงินสดสทุธิใชไ้ปในจากกิจกรรมลงทนุ จ  านวนเงิน 315 ลา้นบาท  ซึ่งสว่นใหญ่เป็นการลงทนุในการซือ้เครื่องจักร
ใหม่ จ  านวนเงิน 248 ลา้นบาท และเงินลงทุนชั่วคราวในบัญชีเงินฝากประจ าเพิ่มขึน้จ  านวนเงิน 72 ลา้นบาท  
เนื่องจากบริษัทฯ ไดจ้ัดสรรเงินสดเพื่อการลงทุนชั่วคราวประเภทเงินฝากระยะสัน้กับสถาบันการเงิน ที่มีความ
เสี่ยงต ่า และได้ผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี ้ยพิเศษซึ่งสูงกว่าอัตราตลาด  และมีดอกเบี ้ยรับจ านวนเงิน 11      
ลา้นบาท  

3. เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ  านวนเงิน  216  ลา้นบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลหุน้สามัญและหุ้น
บรุมิสทิธิจ  านวนเงิน 204 ลา้นบาท และการจ่ายช าระคืนหนีส้นิตามสญัญาเช่าจ านวนเงิน 12 ลา้นบาท  

 
4.2 ปัจจัยหรือเหตกุารณท์ีอ่าจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงการเติบโตของผลก าไรควบคู่ไปกับการพัฒนาสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และธรรมาภิบาล
(ESG) โดยในปี 2563 ไม่มีผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล ที่สง่ผลต่อการด าเนินงานและการตดัสินใจ
ลงทนุของบรษัิทฯ อย่างมีนยัส  าคญั 
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4.3 ข้อมูลจากงบการเงินและอัตราสว่นทางการเงิน 
 

ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 
 
 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2561 
ผลการด าเนินงาน (ล้านบาท)     
รายไดร้วม   2,891 3,336 3,191 
ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นหกัดอกเบีย้ 
ภาษีและคา่เส่ือมราคา (EBITDA) 

 
 

 
508 

 
592 

 
580 

ก าไรสุทธิ  258 349 330 
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)     
สินทรพัยร์วม   4,514 4,367 4,159 
หนีสิ้นรวม  822 726 787 
ส่วนของผูถื้อหุน้  3,692 3,641 3,372 
อัตราสว่นทางการเงิน (ร้อยละ)     
อตัราก าไรสุทธิ  8.91 10.41 10.35 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(ROA)  5.82 8.19 8.42 
อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE)  7.05 9.95 10.22 
ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้)  4.97 6.71 6.35 
ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (บาท/หุน้)  4.89 6.61 6.25 
มลูคา่ตามบญัชี (บาท/หุน้)  69.93 68.96 63.88 
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อัตราสว่นทางการเงิน 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 2563 2562 2561  
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง =        4.45         5.04         3.91  เท่า 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว =     3.46         3.72         2.80  เท่า 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด =   1.29        0.91         0.57  เท่า 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ =        5.70         6.59         6.78  เท่า 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย =           63            55            53  วนั 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิคา้คงเหลอื =    11.85        15.23      16.45  เท่า 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี่ย =           30           24            22  วนั 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนี  ้ =      5.37         5.84         5.71  เท่า 
ระยะเวลาช าระหนี ้ =           67            62            63  วนั 
Cash Cycle =           26            17            25  วนั 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO)   
อตัราก าไรขัน้ตน้ =       16.90        15.89      13.37  % 
อตัราสว่นเงินสดต่อการท าก าไร =     194.36      105.32       63.25  % 
อตัราก าไรสทุธิ =   8.94        10.41      10.35  % 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ =        7.05         9.95  10.22  % 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)   
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย  ์ =        5.82         8.19         8.42  % 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร =       30.43        36.19   38.17  % 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ =        0.65         0.79         0.81  เท่า 

อัตราส่วนวิเคราะหท์างการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO)   
อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผูถื้อหุน้ =        0.22         0.20         0.23  เท่า 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ = - - - เท่า 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผูกพนั  = 1.59 0.91 1.33 เท่า 
อตัราการจ่ายเงินปันผล = 58.36 24.35 33.44 % 
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5.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอืน่ 

ช่ือบริษัท บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) (CSC) 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายฝาส  าหรบัปิดภาชนะประเภทขวด อาทิ ฝาจีบ ฝาอลมูิเนียมเกลียวกนัปลอม 

 ฝาแมก็ซี่ ฝาพลาสติก และฝาคอมโพสติ  
เลขทะเบียนบริษัท ทะเบียนเลขที่ 0107537000416 (เดิมเลขที่ บมจ. 288) 
ทุนจดทะเบียน 528,000,000 บาท  
ทุนช าระแล้ว 528,000,000  บาท 
มูลค่าต่อหุ้น 10 บาท 
โดยแยกออกเป็น หุน้สามัญ   52,000,742  หุน้ 
 หุน้บรุมิสทิธิ        799,258  หุน้ 

ท่ีตัง้ส านักงานและโรงงาน    เลขที่ 5 ซอยรงัสติ-นครนายก 46 ต  าบลประชาธิปัตย ์อ  าเภอธัญบุรี   
 จงัหวดัปทมุธานี 12130 
โทรศัพท ์ 0-2533-0450-9  
โทรสาร    0-2974-1118 
เว็บไซต ์ www.crownseal.co.th 

เลขานุการบริษัท นางสาวราตร ี จนัท  า 
 โทร : 0-2533-0450-9 ต่อ 638 
 อีเมล : ratree@crownseal.co.th 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศพัท ์: 0-2009-9000  
 โทรสาร : 0-2009-9991 

ผู้สอบบัญชี นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล และ/หรือ นางสาว
 สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ บริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด (เปลี่ยนจากบริษัท  ส  านักงาน 
 เอินสท์ แอนด์ ยัง จ  ากัด เดิม) ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 
 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

 โทรศพัท ์: 0-2264-0777   
 โทรสาร : 0-2264-0789-90 

ท่ีปรึกษากฎหมาย          บรษัิท กฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จ ากดั  
 444 อาคารโอลมิเปียไทย ทาวเวอร ์ชัน้ 4 
 ถนนรชัดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 โทรศพัท ์: 0-2541-4214-6   
 โทรสาร : 0-2541-4200 

 

ข้อพิพาททางกฎหมาย ในปี 2563 บรษัิทฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย 

ตลาดรอง  -ไม่ม-ี 

สถาบันการเงนิท่ีติดต่อประจ า -ไม่ม-ี 

http://www.crownseal.co.th/
mailto:ratree@crownseal.co.th
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ส่วนที ่2  การก ากับดูแลกจิการ 
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ส่วนที ่2 การก ากับดูแลกิจการ 

6. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
6.1  นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณท์ี่มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางปฏิบติั
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่าเป็นปัจจัยส  าคัญในการเสริมสรา้งองคก์รใหม้ีระบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึ่งช่วยสรา้งความเชื่อมั่นและความมั่นใจใหก้ับผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียและผูท้ี่
เ ก่ียวข้องทุกฝ่าย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อันน าไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่ งยืน  ทั้งนี ้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้  าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานใชย้ึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบติังาน ซึ่งเผยแพรไ่วใ้นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ www.crownseal.co.th ในหมวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์   
  

ในปี 2555 คณะกรรมการโครงการส  ารวจการก ากบัดูแลกิจการบรษัิทจดทะเบียนไทย ไดพ้ฒันาหลกัเกณฑก์ารส  ารวจของ
โครงการใหส้อดคลอ้งกับหลกัเกณฑก์ารส  ารวจของ ASEAN CG Scorecard และแนวปฏิบติัที่ดีในระดับสากล  บรษัิทฯ จงึได้
ยดึถือเป็นแนวปฏิบติัการก ากับดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยก าหนดไวใ้นหลกัการปรบัปรุงใหม่นี ้ เพื่อยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการใหเ้ทียบเท่าสากล 
  

ในปี 2560 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ไดอ้อกหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate Governance Code : CG Code) เพื่อเป็นหลกัปฏิบัติใหค้ณะกรรมการบริษัทน าไปปรบัใชใ้นการก ากับดูแลให้
กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือส  าหรบัผูถื้อหุน้และผูค้นรอบขา้ง เพื่อประโยชนใ์นการสรา้งคุณค่าใหกิ้จการ
อย่างยั่งยืน โดยเนือ้หาสว่นใหญ่น ามาจากหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพียงแต่ปรับล  าดับวิธีการน าเสนอให้เป็นไปตามบริบทการท าหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี ้
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและทบทวนการน าหลกัปฏิบัติ CG Code ไปปรบัใชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แลว้ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ ดีของ ก.ล.ต. ปี 2560 โดยมีแนวปฏิบัติในเรื่องการก ากับดูแลกิจการของ  
บรษัิทฯ ดงันี ้

 

1. สิทธิของผู้ถือหุน้  

คณะกรรมการบรษัิทฯ ตระหนกัและใหค้วามส  าคัญถงึสทิธิของผูถื้อหุน้ โดยจะสง่เสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิของตนและไม่
ละเมิดรดิรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นสทิธิขัน้พืน้ฐาน การไดร้บัขอ้มลูข่าวสารที่เหมาะสม เพียงพอ และทนัเวลา ตลอดจน
การไดเ้ขา้ร่วมประชุมออกเสียงและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีการก าหนดนโยบายในการ
ก ากับดูแลกิจการที่ ดี ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากที่
กฎหมายก าหนดไวด้ว้ย ซึ่งสามารถดรูายละเอียดไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิทฯ www.crownseal.co.th ในหมวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์
 

1.1 สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถอืหุ้น 
 คณะกรรมการบรษัิทฯ ตระหนกัถงึสทิธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้มาโดยตลอด โดยเชื่อว่า สิ่งที่จะท าใหผู้ถื้อหุน้ไวว้างใจ 

และมั่นใจลงทนุกบับรษัิทฯ คือการมีนโยบายหรอืการด าเนินการที่เป็นการรกัษาสทิธิขัน้พืน้ฐานที่ผูถื้อหุน้ทกุรายพงึไดร้บัอย่าง
เป็นธรรม และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  

  

 บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการที่เป็นการสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ดงันี ้ 
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 สทิธิในการซือ้ ขาย หลกัทรพัยท์ี่ตนถืออยู่ 
 สทิธิในการไดร้บัสารสนเทศของบรษัิทฯ อย่างเพียงพอ ทนัเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตดัสนิใจ 
 สทิธิในการไดร้บัใบหุน้และสทิธิการโอนหุน้ 
 สทิธิในการเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อตดัสนิใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่ส  าคญั

ของบริษัทฯ และในสิทธิของผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ อาทิ การแกไ้ข
ขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ การลดทนุและ/หรอืการเพิ่มทนุ รวมถงึการอนมุติัรายการพิเศษ 

 สทิธิเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการ และใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีอิสระ 
 สทิธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชมุผูถื้อหุน้  
 สทิธิในการมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน  
 ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีก  าไรและไม่มียอดขาดทุนสะสม ผูถื้อหุน้มีสิทธิจะไดร้บัส่วนแบ่งก าไรจาก

บรษัิทฯ ในรูปของเงินปันผล  
 

1.2  การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

นอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐานที่บริษัทฯ มีใหก้ับผูถื้อหุ้นแลว้ ในปี 2563 บริษัทฯ ไดด้  าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการ
สง่เสรมิในการใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

 

 การก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
คณะกรรมการบรษัิทฯ จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปี ปีละ 1 ครัง้ภายใน 4 เดือน นบัแต่

วันสิน้สดุรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และอาจเรียกประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระ
เป็นกรณีพิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุน้ ในปี 2563 บริษัทฯ ก าหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี       
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งฉัตรา 3 โรงแรมสยามเคมปินสกี ้กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระรามที่ 1 
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

 

ทั้งนี ้การเลือกสถานที่ส  าหรบัจัดประชุมนอกเหนือจากการค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นแลว้ 
บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยดา้นชีวอนามัยของผูถื้อหุน้เป็นส  าคัญ โดยภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรสัโควิด 19 บรษัิทฯ ไดจ้ดัเตรยีมหอ้งประชุมที่มีขนาดเหมาะสม มีการเวน้ระยะห่าง และสามารถรองรบัผูเ้ขา้รว่มประชุมได้
อย่างเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการป้องกนัการติดต่อของเชือ้ไวรสัโควิด 19 อย่างเครง่ครดั  
 

 การส่งหนังสือนัดประชุม 
คณะกรรมการบรษัิทฯ มีนโยบายสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีสว่นรว่มในการตัดสนิใจ โดยการไดร้บัขอ้มลูและมีเวลาศึกษา

ก่อนวนัประชมุอย่างเพียงพอ และเหมาะสม บรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มทัง้ขอ้มูลประกอบการประชุมใน
แต่ละวาระ ซึ่งไดร้ะบรุายละเอียดความเป็นมาของเรื่องนั้น ๆ อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทัง้นี ้ในแต่ละวาระมีการระบุอย่าง
ชดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรอืเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี  โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการบรษัิทฯ ในแต่ละ
วาระประกอบดว้ย ในปี 2563 บรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสือนัดประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื่อใหท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 14 วนัก่อนการ
ประชมุ และไดน้  ารายละเอียดหนงัสอืเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชมุแต่ละวาระขึน้เผยแพรใ่นเว็บไซต์
ของบรษัิทฯ ลว่งหนา้ 30 วนัก่อนการประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศกึษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเรื่องส  าคัญอย่างเพียงพอ 
โดยประกาศผ่านไปยังตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ รวมทั้งบริษัทฯ ไดล้งประกาศหนังสือพิมพ์
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รายวนัเพื่อแจง้ก าหนด วนั เวลา สถานที่ประชมุ และวาระการประชุมติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วนั  
พรอ้มจดัใหม้ีหมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีขอ้สงสยั 

 

 การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคล

อื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรือจะมอบใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดใ้หข้อ้มูลของ
กรรมการอิสระทั้ง 5 ท่านในหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาใหเ้ป็นผูร้ ับมอบฉันทะ โดยกรอก
เอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได ้ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่
บริษัทฯ จัดส่งใหพ้รอ้มกับหนังสือนัดประชุม หรือผูถื้อหุน้สามารถ download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   
 

 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน 
ในวันประชุมฯ บริษัทฯ จัดใหม้ีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุมอย่างนอ้ย 1 ชั่วโมง และจัดอากร

แสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งได้น  าระบบคอมพิวเตอรม์าใช้ในการลงทะเบียน และจัดเตรียม              
ใบลงคะแนน  เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   

 

 การเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบรษัิทฯ ใหค้วามส าคญัต่อการประชมุผูถื้อหุน้ โดยถือเป็นหนา้ที่ที่จะตอ้งเขา้รว่มประชุมทุกครัง้หากไม่

ติดภารกิจส  าคัญ รวมทั้งคณะผูบ้ริหารของบริษัทฯ เพื่อร่วมชีแ้จงขอ้เท็จจริงในกรณีที่มีขอ้ซักถาม ในการประชุม ประธานที่
ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ โดยมีการจดบันทึกประเด็นที่
สอบถามและขอ้คิดเห็นที่ส  าคัญไวใ้นรายงานการประชุมทุกครัง้ ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีคณะกรรมการ
บรษัิทฯ เขา้รว่มประชุม 9 ท่าน จากจ านวนทัง้หมด 14 ท่าน ผูบ้รหิารทกุท่าน ตวัแทนจากส  านักกฎหมาย และผูส้อบบญัชีจาก
ภายนอก เพื่อรว่มรบัฟังความคิดเห็นและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ 
 

1.3 การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น 
นอกเหนือจากการประชมุสามัญประจ าปี หากผูถื้อหุน้มีความจ าเป็นเรง่ด่วนที่จะตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งส่งผล

กระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงชื่อท  าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เรียก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้เมื่อใดก็ไดต้ามที่ขอ้บังคับบริษัทฯ ไดก้  าหนดไว ้ โดยระบุเหตุผลในการเรียกประชุมอย่างชัดเจน ซึ่ง
คณะกรรมการบรษัิทฯ จะจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 1  เดือนนบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสอืจากผูถื้อหุน้  

 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้อย่างเทา่เทยีมกัน 
บรษัิทฯ ใหค้วามส าคญั และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้บัผูถื้อหุน้

ในการลงทนุกบับรษัิทฯ   
 

บรษัิทฯ มีแนวทางในการปฏิบติัเพื่อรกัษาไวซ้ึ่งสทิธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ ดงันี  ้
 

2.1  บริษัทฯ ก าหนดใหส้ิทธิออกเสียงในที่ประชุมฯ เป็นไปตามจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ถืออยู่ โดยก าหนดใหห้นึ่งหุน้มีสทิธิ
เท่ากบัหนึ่งเสยีง  
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2.2  บริษัทฯ ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระโยชนร์ะบบสารสนเทศของบริษัทฯ ไดอ้ย่างเต็มที่ โดยการเผยแพร่ข่าวสารไวใ้น
เว็บไซตข์องบรษัิทฯ ซึ่งจะช่วยใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างทั่วถึง เพียงพอ และทนัเวลา ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ถือ
หุน้ส่วนนอ้ยใชส้ิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับการคัดเลือกด ารงต าแหน่ง
กรรมการล่วงหนา้ ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอไว้ในเว็บไซตข์องบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้น
สามารถสอบถามและเสนอแนะล่วงหนา้ก่อนวันประชุมฯ ได้ โดยโทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหนา้ที่ส  านักเลขานุการบริษัทได้
ตลอดเวลาท าการ 

2.3  ในการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี ประธานฯ จะด าเนินการประชุมตามล  าดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่ม
วาระการประชมุโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้    

2.4  การเลอืกตั้งกรรมการบรษัิทฯ ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้แต่ละรายใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดเลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสใหบุ้คคลซึ่งไดร้บั
คะแนนเสยีงสงูสดุตามล  าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้   

2.5  บรษัิทฯ ไดจ้ดัท  าบัตรลงคะแนนเสียง ส  าหรบัใหผู้ถื้อหุน้ใชใ้นการออกเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุน้
ตอ้งการออกเสยีงไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง  เพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ ในกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

2.6  บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เก่ียวขอ้ง โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการและ
ผูบ้รหิาร ซึ่งหมายรวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ จะตอ้งแจง้
ใหเ้จา้หนา้ที่ส  านักเลขานุการบริษัททราบทันที เพื่อจะไดร้ายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยด์ังกล่าวต่อส  านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 3 วนัท  าการนบัจากวนัที่ซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน รวมทัง้หา้มมิให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืหน่วยงานที่ไดร้บัทราบขอ้มูลภายใน น าขอ้มลูไปใชเ้พื่อแสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ญาติพี่นอ้งหรือ
พวกพ้อง และมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ เก่ียวข้องก่อนที่จะมีการเผย แพร่ต่อ
สาธารณชนดว้ย ทัง้นี ้เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหน้  าขอ้มลูภายในของบรษัิทฯ ไปใชใ้นทางมิชอบ  

 

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที่ส  าคัญของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงิน และขอ้มลูอื่น ๆ เช่น นโยบายก ากับ

ดูแลกิจการ นโยบายเก่ียวกับการจัดการดา้นสิ่งแวดลอ้ม นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามปกติผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แบบ 56-1 One Report บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผูถื้อหุน้ที่หลากหลาย 
อาทิ ทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ การจดักิจกรรมใหผู้ถื้อหุ้นเขา้เย่ียมชมโรงงานและพบผูบ้รหิาร รวมทัง้เปิดโอกาสใหน้กัวิเคราะห์
ไดเ้ขา้พบผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นครัง้คราว และผูถื้อหุน้สามารถโทรศพัทส์อบถามขอ้มูลมายงัหน่วยงานที่ดแูลผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงสารสนเทศและเขา้ใจการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ มาก
ขึน้ 

บริษัทฯ เห็นความส  าคัญของการเปิดเผยขอ้มูลที่มีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทั่วถึงและทันเวลา เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มี
ขอ้มูลที่เชื่อถือไดแ้ละเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทฯ จึงก าหนดใหส้  านักเลขานุการบริษัท โดยมีผู้จัดการส  านักเลขานุการ
บรษัิท เป็นผูร้บัผิดชอบในการดแูลและติดต่อสื่อสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์ เพื่อเผยแพรข่อ้มูลที่ส  าคัญของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของส  านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเครง่ครดั 
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บรษัิทฯ มีการเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารต่าง ๆ ของบรษัิทฯ แก่สาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงันี ้ 
 เว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  www.set.or.th 
 เว็บไซตข์องส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  www.sec.or.th 
 เว็บไซตข์องบรษัิทฯ www.crownseal.co.th   
 กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานและพบผูบ้รหิาร  
 การสื่อสารโดยตรงผ่านทางอีเมล และโทรศพัท ์

 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้และผูส้นใจสามารถติดต่อขอทราบขอ้มูลของบรษัิทฯ ไดท้ี่ 
 

ผูติ้ดต่อ :  ผูจ้ดัการส  านกัเลขานกุารบรษัิท 
ที่อยู่ :  บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 5 ซอยรงัสติ-นครนายก 46 ต  าบลประชาธิปัตย ์  
อ าเภอธัญบรุ ีจงัหวดัปทมุธานี 12130 

โทรศพัท ์ :  0-2533-0450 ต่อ 638  
โทรสาร :  0-2974-1118 
E-mail    :  ratree@crownseal.co.th 
 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน      
บรษัิทฯ ไดก้  าหนดนโยบายมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานของบรษัิทฯ น  าขอ้มลูภายในบรษัิทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตน การ

ซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือส่งขอ้มูลดังกล่าวเพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัย ์รวมทั้งผูม้ีหนา้ที่น  าขอ้มูลไปใช ้ตอ้งระมัดระวังมิใหม้ีการ
น าไปเปิดเผยต่อผูอ้ื่น ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสและความยติุธรรมในการบรหิารกิจการของบรษัิทฯ 
 

การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบรษัิทฯ จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในที่ครอบคลมุทกุดา้น ทัง้ดา้นการเงิน การด าเนินงาน การก ากบัดูแล

การปฏิบติังาน ใหเ้ป็นตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดลุที่มีประสทิธิภาพเพียงพอ
ในการป้องกันรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ มีการจัดตั้งส  านักตรวจสอบภายในท าหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทกุหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่วางไว ้ รวมทัง้ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของ
การควบคุมภายใน โดยมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่  และให้รายงานตร งต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

 

4.   ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการชุดย่อย 
 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ             
 

1.1  คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิที่มีประสบการณใ์นสาขาต่าง  ๆ และมีจ  านวนที่เหมาะสมในการ

ก ากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ รวมกันไม่นอ้ยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบัติครบถว้นตามกฎหมายว่า

http://www.set.or.th/
http://www.sec.or.th/
mailto:ratree@crownseal.co.th
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ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด ขอ้ก าหนดของส  านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างนอ้ย 5 คน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรษัิทฯ มีจ  านวน 14 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

(1)  กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร จ  านวน   3  ท่าน  
(2)  กรรมการที่มิใช่ผูบ้รหิาร จ  านวน 11  ท่าน   

 

โดย ต าแหน่งประธานกรรมการ มิใช่บคุคลเดียวกบักรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 
                

ส าหรบัรายชื่อคณะกรรมการบรษัิทฯ และขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ไดก้ล่าวถึงแลว้ใน  

หมวดโครงสรา้งการก ากบัดแูลกิจการและขอ้มูลส  าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิาร พนกังาน และอื่น ๆ 
 

1.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการชดุย่อยของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย 
1.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน และอย่างนอ้ย 1 คนมีความรูด้า้นบญัชีการเงิน มี
ผูจ้ดัการส  านักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน 
ทุกท่านมีประสบการณใ์นการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน สามารถ
รบัผิดชอบดูแลใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และน าเสนอขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการ
ก ากับดูแลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ส  าหรบัรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามที่ไดก้ล่าวถึงแลว้ในหมวดโครงสรา้งการก ากับดูแลกิจการและขอ้มูลส  าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
ผูบ้รหิาร พนกังาน และอื่น ๆ 
  

1.2.2  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิทจ านวน 4 คน โดยกรรมการทุก

คนไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จ  านวน 3 คน และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ มีผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลเป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ท าหนา้ที่ในการพิจารณาสรรหาผูท้ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดับสงู รวมทั้งพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ส  าหรับรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  และขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ไดก้ล่าวถึงแลว้ในหมวด
โครงสรา้งการก ากบัดแูลกิจการและขอ้มูลส  าคัญเก่ียวกบัคณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร พนกังาน และอื่น ๆ 

 

1.2.3  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร ไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

จ านวน 5 คน มีเลขานุการบริษัทฯ ท  าหน้าที่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารท าหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายใหเ้ป็นไปอย่างมีประสทิธิผลและเกิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิท โดยขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของ
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คณะกรรมการบรหิาร ตามที่ไดก้ล่าวถึงแลว้ในหมวดโครงสรา้งการก ากบัดแูลกิจการและขอ้มูลส  าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ
ชดุย่อย ผูบ้รหิาร พนกังาน และอื่น ๆ 
  

1.2.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการย่อยของฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้ช่วย
ผูอ้  านวยการขึน้ไปเป็นกรรมการ มีผูจ้ัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ และผูจ้ัดการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็นกรรมการและ
เลขานกุาร ส  าหรบับทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่ไดก้ล่าวถงึแลว้ในหมวดโครงสรา้งการก ากับดูแล
กิจการและขอ้มลูส  าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร พนกังาน และอื่น ๆ 
 

2.   การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 6 ครั้ง โดยก าหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหนา้ตลอดทั้งปี เพื่อให้

กรรมการทุกท่านทราบและสามารถจดัเวลาเขา้ร่วมประชุมไดทุ้กครัง้ และในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน สามารถจัดใหม้ีการ
เรยีกประชมุคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมได ้ ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ในแต่ละครัง้ มีการก าหนดวาระการประชุม
ที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้
คณะกรรมการบรษัิทฯ ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั เพื่อใหก้รรมการบรษัิทฯ มีเวลาศกึษาและพิจารณาล่วงหนา้ก่อนการประชุม 
รวมทัง้ใหฝ่้ายบรหิารที่เก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชมุเพื่อน  าเสนอขอ้มลูและขอ้คิดเห็นที่เป็นประโยชนต่์อที่ประชมุ 

 

ในการประชมุฯ กรรมการทกุท่านสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างอิสระ โดยกรรมการตอ้งค านงึถงึผลประโยชนข์องผูถื้อ
หุน้และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่มีการตัดสินใจหรือพิจารณาในเรื่องที่กรรมการบางท่านเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สีย
อย่างมีนัยส  าคัญ กรรมการท่านนั้นตอ้งออกจากการประชุมในวาระนั้น ๆ จนกว่าจะขึน้วาระถัดไป เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะท าหนา้ที่จดบันทกึและจัดท ารายงานการประชุมภายใน 14 วัน และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
รา่งรายงานการประชมุก่อนจะด าเนินการรบัรองในที่ประชุมครัง้ต่อไป ประธานกรรมการบรษัิทฯ หรอืประธานในที่ประชมุ และ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งลงนามรบัรองเอกสารทุกครั้ง โดยจัดเก็บบันทึกการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชมุไวพ้รอ้มส  าหรบักรรมการและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้
 

ในปี 2563 มีการจดัประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ จ านวน 7 ครัง้ ส  าหรบัจ  านวนครัง้ในการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ
แต่ละท่าน ตามที่ไดแ้สดงถึงแลว้ในหมวดโครงสรา้งการก ากับดูแลกิจการและขอ้มูลส  าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
ผูบ้รหิาร พนกังาน และอื่น ๆ 
 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 

(1)  กรรมการอิสระ 
    บรษัิทฯ ไดก้  าหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการบรษัิทฯ ซึ่งสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑค์ุณสมบัติของกรรมการ
อิสระ ตามขอ้ก าหนดของส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิทฯ โดยนบัรวมผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลกูจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือน
ประจ า หรอืเป็นผูม้ีอ  านาจควบคุมของบรษัิทฯ ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้
แต่พน้จากลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ≥ 2 ปี 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา 
คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น
ผูบ้รหิารและผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริ ษัทฯ ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย 
หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคุมบริษัทฯ 
เวน้แต่พน้จากลกัษณะดังกลา่วมาแลว้ ≥ 2 ปี โดยมีมลูค่า ≤ 50 ลา้นบาท / ≤ 3% ของสนิทรพัยท์ี่มีตัวตนสทุธิ 
แลว้แต่จ  านวนใดจะสงูกว่า 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ และไม่เป็นผูถื้อ
หุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุหรือหุน้สว่นของส  านักงานสอบบัญชีซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ เวน้แต่พน้จาก
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ≥ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรกึษากฎหมาย หรือที่ปรกึษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปี จากบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบริษัทฯ รวมถึงการเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 
เวน้แต่พน้จากลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ≥ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึ่งเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในห้าง
หุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ าหรือ
ถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขนักบับรษัิทฯ  

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท  าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์  าหนด 
 

(2)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 

 วิธีการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบรษัิทฯ สว่นหนึ่งประกอบดว้ยตวัแทนของผูถื้อหุน้ใหญ่บรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ  ากดั และบริษัท 
โตโย ไซกนั จ  ากดั ซึ่งเป็นผูส้รรหากรรมการชาวญ่ีปุ่ นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยเสนอผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรษัิทฯ ส  าหรบักรรมการบรษัิทฯ อีก
ส่วนหนึ่งไดม้าจากการสรรหาผูท้รงคุณวุฒิทั้งที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องด่ืมซึ่งเป็นลกูคา้ที่ท  าธุรกิจปกติกับ
บรษัิทฯ และผูท้รงคุณวฒุิในดา้นอื่น ๆ โดยกรรมการบริษัทฯ ทกุท่านเป็นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
ในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชนต่์อการด าเนินงานของบรษัิทฯ  
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 ทัง้นี ้ในการสรรหาและแต่งตั้งบคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทฯ บคุคลดงักลา่วตอ้งมีคณุสมบติัตามที่ก  าหนด
ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้นโยบายและแนวทางปฏิบติัการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ ดงันี ้
 

1.  เป็นบคุคลที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต่์อการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 
2. เป็นบคุคลที่มีความซ่ือสตัย ์สจุรติ มีจรยิธรรมและความรบัผิดชอบ ตดัสนิใจดว้ยขอ้มลูและเหตผุล 
3.  เป็นบคุคลที่มีภาวะผูน้  า วิสยัทศัน ์และกลา้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ 
4.  สามารถใหเ้วลาอย่างเพียงพอในการติดตามการด าเนินงานของบรษัิทฯ 
5.  เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก  าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ ขอ้ก  าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
อาทิ  
(1)   บรรลนุิติภาวะ 
(2)   ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
(3)   ไม่เคยรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถงึที่สดุใหจ้  าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
(4)   ไม่เคยถกูลงโทษไลอ่อกหรอืปลดออกจากราชการ หรอืองคก์รหรอืหน่วยงานของรฐั ฐานทจุรติต่อหนา้ที่ 
(5)   ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็น

กรรมการตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ในกรณีต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ว่างลงเพราะเหตุผลอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ มี
หนา้ที่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศของส  านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด เขา้เป็นกรรมการ
บริษัทฯ แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลอืของกรรมการที่ตนแทน 
 

 สิทธิของผู้ถอืหุ้นรายย่อยในการแต่งตัง้กรรมการ 
 

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้
รบัการคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้า บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หลักเกณฑแ์ละวิธีการเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษัิทฯ และแจง้ข่าวไปยงัตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบโดยทั่วถึงกนั อีกทัง้ บรษัิทฯ 
ยังเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถสอบถามและเสนอแนะล่วงหนา้ก่อนวันประชุมฯ ได ้โดยโทรศัพทส์อบถามมายังเจา้หนา้ที่
ส  านกัเลขานกุารบรษัิทไดต้ลอดเวลาท าการ 

 

ในปี 2563 บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทฯ ในระหว่างวนัที่ 1 ตลุาคม 2563 ถงึวนัที่ 30 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผูเ้สนอแต่อย่างใด 
 

การแต่งตัง้ การถอดถอน หรือการพ้นจากต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 

1. ในการเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ครบรอบออกตามวาระ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่คัดสรรบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของส  านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัท      
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มหาชนจ ากัด เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีและเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่ นเป็น
กรรมการบรษัิทฯ ได ้สว่นอ านาจในการเลือกผูใ้ดเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นอ  านาจของผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุน้รายย่อยมีสทิธิเสนอชื่อบคุคลใหท้ี่ประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีเลือก ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ แต่ที่ผ่านมายังไม่มี
การใชส้ทิธินี ้  

2. ที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑด์ังต่อไปนี  ้
(1) ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจ  านวนหุน้ที่ถือ โดยถือว่าหุน้หนึ่งมีหนึ่งเสยีง 
(3) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะต้องใชค้ะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดออกเสียงเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้
(4) บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบสงูสดุตามล  าดบัลงมา แต่ไม่เกินจ านวนต าแหน่งที่เลือกตัง้คราวนัน้ จะเป็นผูไ้ดร้บั

เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
(5) ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากันส  าหรบัล  าดับสดุทา้ย ใหป้ระธานของที่ประชุมลงคะแนน

เสยีงชีข้าด 
3. กรรมการย่อมพน้จากต าแหน่งเมื่อถึงแก่กรรม ลาออกจากต าแหน่งก่อนถงึก าหนด (มีผลตัง้แต่วันที่บรษัิทฯ ไดร้บัจดหมาย

ลาออกจากกรรมการ) ศาลมีค  าสั่งใหอ้อก หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามมาตรา  76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 

4. หากต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการฯ ที่เหลืออยู่เลือกบุคคลซึ่งมี
คณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก  าหนดไวเ้ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการฯ คราวถดัไป เวน้
แต่วาระของกรรมการจะเหลอืนอ้ยกว่าสองเดือน ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่เหลอือยู่ และ
บคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนนี ้จะอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนด ารงต าแหน่งแทน 
 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ มีการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษัท ไดร้บัการฝึกอบรมใน

ระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อใหม้ีการปรบัปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเมื่ อมีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดใหม้ีการปฐมนิเทศและพาเขา้เย่ียมชมกิจการของบริษัทฯ โดยมีการบรรยายขอ้มูลเก่ียวกับการ
บริหารงานโดยรวม  การพัฒนาองคก์รและการพัฒนาธุรกิจ  นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
เพื่อเป็นการแนะน าใหก้รรมการใหม่รูจ้ักและเขา้ใจในลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ 
 

            อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการใหม่ ตลอดจนรวบรวม
กฎหมาย ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่กรรมการตอ้งรูแ้ละปฏิบติัเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบและเขา้ใจ 
 

นอกจากนีเ้พื่อใหค้วามรูค้วามสามารถ และประสบการณข์องคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่
บรษัิทฯ บรษัิทฯ จงึมิไดจ้  ากัดจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละคนจะไดร้บัการเลอืกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ หรอืก  าหนดการ
เกษียณอายขุองแต่ละท่าน 
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การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต. ท่ีจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
 

     หลักสูตร 
 

กรรมการ 

Director 
Accreditation 

Program  
(DAP) 

Director 
Certification  

Program  
(DCP) 

Role of the 
Chairman 
Program 
(RCP) 

Financial 
Statements 
for Directors 

(FSD) 

Board Nomination 
& Compensation 

Program  
(BNCP) 

1.   นายเทพ                      วงษ์วานิช - - - - - 
2. นายพรวฒุิ สารสนิ DAP 45 - - - - 
3.   นายศิโรตม ์  สวสัด์ิพาณิชย ์ - DCP 9/2001 - - - 
4.   นายสาธิต                    ชาญเชาวนก์ลุ DAP 39/2005 DCP 83/2007 - - BNCP 5/2018 
 5. นายฮิซาชิ นากาจิมา - - -  - 
 6. นายอิจิโอะ โอซกึะ  - - -  - 
 7.  นายพงษ์ภาณ ุ                    เศวตรุนทร ์ - - RCP 21/2009 FSD 2/2008 - 
8. ศ.ดร. สวุิมล กีรติพิบูล DAP 97/2012 - - - - 
 9. นายฐิติวฒุิ์                   บลุสขุ - DCP 78/2006 - - - 
10.  นายโยชิกิ มิยาตานิ - - - - - 
11. นายฮิโระชิ ทาคาฮาชิ - - - - - 
12. นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ  - - - - - 
13. นายอะคิฮิโกะ คาโต ้ - - - - - 
14. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ DAP 102/2013 DCP 230/2016 - - BNCP 7/2019 

  
 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 ปัจจบุนับรษัิทฯ ไม่มีบรษัิทย่อยหรอืบรษัิทรว่ม 
 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้  าหนดนโยบายมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ น  าขอ้มูลภายในอันเป็น
ความลบัของบรษัิทฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงขอ้มูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช ้ เพื่อประโยชนข์องตนเอง รวมทัง้ผูท้ี่มีหนา้ที่
น  าขอ้มลูไปใชต้อ้งมิน  าขอ้มูลไปเปิดเผยกบัผูท้ี่ไม่มีสว่นเก่ียวขอ้ง และตอ้งระมดัระวังไม่ใหบ้คุคลใกลช้ิดน าขอ้มูลไปเปิดเผยต่อ
ผูอ้ื่น  

ในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ และบุคคลที่เก่ียวขอ้งของ
บคุคลดงักลา่ว จะตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัยแ์ละการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยท์ุกครัง้ ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัที่มีการ
ซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย ์ ต่อส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ และแจง้ใหบ้ริษัทฯ 
ทราบโดยไม่ชกัชา้ รวมทัง้กรณีมีส่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาใด ๆ ที่บรษัิทฯ ท  าขึน้ระหว่างรอบปีบัญชี ทัง้นี ้
เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ  ทั้งนี ้ผูบ้ริหารตระหนักถึงโทษที่มีการน าข้อมูล
ภายในไปใชป้ระโยชนส์ว่นตน 



 

71 
  

การถอืครองหลักทรัพยบ์ริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทฯ มีการเปิดเผยการถือหุน้และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุน้บริษัทฯ ระหว่างปีของกรรมการและผูบ้ริหารทัง้
ทางตรงและทางออ้มไวใ้น แบบ 56-1 One Report ตามรายละเอียดหัวขอ้ “รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร”    
ในหวัขอ้ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยบ์รษัิทฯ ของกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ  
คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดก้  าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิารของ  บรษัิทฯ 

ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีขอ้มูลประกอบการด าเนินการตาม
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และอาจน าไปสู่
การถ่ายเทผลประโยชนข์องบริษัทฯ และเพื่อเป็นประโยชนต่์อการติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารท าหนา้ที่ดว้ยความ
ระมดัระวงัและซื่อสตัยส์จุรติ โดยใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงาน ดงันี ้

1. การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง กรรมการและผูบ้ริหารจะต้อง
รายงานตามแบบรายงานที่คณะกรรมการบรษัิทฯ ก าหนด และน าสง่ใหเ้ลขานกุารบรษัิท 

2. ส  าหรบักรรมการและผูบ้รหิารที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ใหร้ายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง 
โดยสง่ไปที่เลขานกุารบรษัิท ภายใน 30 วนั นบัแต่ที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

3. กรรมการ และผูบ้รหิาร จะตอ้งรายงานขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สียของตนเอง และบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง ณ สิน้เดือน
ธันวาคมของทกุปี ไปที่เลขานกุารบรษัิท จนกว่าจะพน้จากการเป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ  

 

โดยในปี 2563 กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้ใน การประชุม
คณะกรรมการ กรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สยีไม่มีส่วนรว่มในการตัดสินใจในวาระส  าคญั อีกทัง้บรษัิทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูการมีส่วนได้
เสยีของกรรมการบรษัิทฯ ดงักลา่วในจดหมายแจง้มติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดหลกัคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ และรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยมุ่งเนน้ใหม้ีการ

ปฏิบัติดว้ยความเป็นธรรม ซื่อสตัย ์ โปร่งใส และสอดคลอ้งตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดี เพื่อน  าไปสู่การเป็นองค์กร         
ธรรมาภิบาลที่ไดร้บัการยอมรบัจากผูถื้อหุน้ ลกูคา้ และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 

บริษัทฯ ไดจ้ัดท  าคู่มือ “จรรยาบรรณ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงาน     
ทกุคน โดยมีกรรมการบรษัิทฯ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พนกังานมีความมุ่งมั่นและจรงิจงัในการน าไปปฏิบติั เพื่อพฒันา
และรักษาจรรยาบรรณของบริษัท ฝาจีบ จ  ากัด (มหาชน) ให้ด  ารงอยู่คู่กับบริษัทฯ และเป็นวัฒนธรรมในการท างานของ
พนกังานทกุคนต่อไป โดยมีหวัขอ้หลกั ดงันี ้
 

1. บคุคลที่มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
2. ขอ้แนะน าเกี่ยวกบัจรรยาบรรณ 
3. การรายงานการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
4. กระบวนการด าเนินการเมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน 
5. มาตรการคุม้ครอง และบรรเทาความเสยีหายใหก้บัผูร้ายงาน ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการฝ่า

ฝืนหรอืไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
6. การกระท าที่เขา้ข่ายผิดจรรยาบรรณ 
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
คณะกรรมการบรษัิทฯ มีเจตนารมณท์ี่มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ตามแนวทางปฏิบัติ

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่าเป็นปัจจัยส  าคัญในการเสริมสรา้งองคก์รใหม้ีระบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึ่งช่วยสรา้งความเชื่อมั่นและความมั่นใจใหก้ับผูถื้อหุน้  ผูล้งทุน ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียและผูท้ี่
เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของบรษัิทฯ อนัน  าไปสูก่ารเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน  

 

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไดด้  าเนินการแต่งตั้งคณะท างาน “โครงการพัฒนาบริษัทตน้แบบสู่ความยั่งยืน ร่วมกับตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนใหเ้ติบโตตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และปรบัปรุงการด าเนินธุรกิจของบริษัทใหเ้กิดประสิทธิภาพสงุสดุ สอดคลอ้งกับกลยุทธ์และแผนการด าเนินธุรกิจของ
บรษัิทฯ และในปี 2564 บรษัิทฯ ยงัคงด าเนินการติดตามผลและพฒันาโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 

7.  โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการและข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 
พนักงาน และอืน่ ๆ 

7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร และ
คณะกรรมการชดุย่อย มีดงันี ้

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ   
1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1.3 คณะกรรมการบรหิาร 
1.4 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

2. คณะผูบ้รหิาร 
 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจดัการ 
บริษัทฯ ไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการ

บรษัิทฯ ท  าหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินของฝ่ายจดัการในระดบันโยบาย ขณะที่ฝ่ายจดัการท าหนา้ที่
บรหิารในดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก  าหนด ดงันัน้ประธานกรรมการและผูจ้ดัการใหญ่จงึเป็นบคุคลคนละคนกนั โดย
ทัง้สองต าแหน่งตอ้งผ่านการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบรษัิทเพื่อใหไ้ดบุ้คคลที่เหมาะสมที่สดุ 

 

ประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ  ตลอดจนไม่มีอ  านาจ    
ลงนามผูกพันบริษัทฯ เพื่อใหแ้บ่งแยกหนา้ที่ระหว่างการก ากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ กับการบริหารงานได้
อย่างชดัเจน  

 

ฝ่ายจัดการบริษัทฯ ไดร้บัมอบหมายอ านาจหนา้ที่ให้ด  าเนินงานภายใตน้โยบายต่าง ๆ ที่ก  าหนดไว ้ รบัผิดชอบผลการ
ด าเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใชจ้่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติแผนงานประจ าปี ด  าเนินการตาม
นโยบายดา้นบุคคล แกไ้ขปัญหาหรือความขัดแยง้ที่มีผลกระทบต่อองคก์ร และด ารงไวซ้ึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้ มี
สว่นเก่ียวขอ้ง 
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 
ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน

และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ตอ้งมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบรษัิทฯ จะตอ้ง
มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของส  านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าดว้ยบรษัิทมหาชนจ ากดั 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบรษัิทฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 14 ท่าน มีนางสาวราตร ีจนัท  า ผูจ้ดัการ
ส  านกัเลขานกุารบรษัิท ปฏิบติัหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยมีรายนามคณะกรรมการบรษัิทฯ ดงันี ้

 

1. นายฮิโรฟมู ิ มิกิ ประธานกิตติมศกัด์ิ 
2. นายพงส ์ สารสนิ ประธานกิตติมศกัด์ิ 
3. นายเทพ วงษ์วานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร  
4. นายพรวฒุิ สารสนิ รองประธานกรรมการ 
5. นายศิโรตม ์  สวสัด์ิพาณิชย ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสาธิต ชาญเชาวนก์ลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา      

  ค่าตอบแทน 
7. นายฮิซาชิ นากาจิมา กรรมการ 
8. นายอิจิโอะ โอซกึะ กรรมการ 
9. นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

  ค่าตอบแทน 
10. ศ.ดร.สวุิมล กีรติพิบลู กรรมการอิสระ กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      
11. นายฐิติวฒุิ์ บลุสขุ กรรมการ 
12. นายโยชิกิ   มิยาตานิ กรรมการ 
13. นายฮิโระชิ   ทาคาฮาชิ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
14. นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
15. นายอะคิฮิโกะ คาโต ้ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
16. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการใหญ่ 

 

กรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 
กรรมการผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี ้ นายพรวุฒิ สารสิน นายฮิโระชิ ทาคาฮาชิ นายฮิซาชิ นากาจิมา              

นายอะคิฮิโกะ คาโต ้และนายพันเทพ สภุาไชยกิจ กรรมการสองในหา้คนนีล้งลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส  าคัญของ
บรษัิทฯ 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. ก ากบัดแูลใหบ้รษัิทฯ มีการด าเนินงานเป็นไปตามวตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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2. ก าหนดหรอืพิจารณาอนมุัติ วิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์ เป้าหมาย และนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ตามที่ฝ่ายบรหิารเสนอ 
ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างมี
ประสทิธิภาพ  

3. แต่งตัง้บคุคลอื่นเพื่อใหด้  าเนินกิจการของบรษัิทฯ ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการบรษัิทฯ หรือมอบอ านาจเพื่อให้
บคุคลดงักลา่วมีอ  านาจตามที่คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควร โดย
คณะกรรมการบรษัิทฯ อาจเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรอืแกไ้ขอ  านาจนัน้ได ้

4. พิจารณาอนุมัติบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่มีนยัส  าคัญต่อการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการชดุย่อยที่ไดแ้ต่งตั้งขึน้ตามความเหมาะสมและเพื่อประโยชนข์องบรษัิทฯ 

5. พิจารณาเรื่องความขัดแยง้ของผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้เป็นส  าคญั 
เมื่อมีการพิจารณาการท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน ์ ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียไม่สามารถมีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจและ/หรอือนมุติัรายการดงักลา่ว   

6. ก าหนดหรอืพิจารณาเห็นชอบนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ ที่เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
7. ก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลใหม้ีระบบที่สนบัสนนุการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นที่มีประสทิธิภาพ 
8. ด าเนินการใหบ้รษัิทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสทิธิภาพ 
9. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใตก้รอบที่ไดร้บัอนุมติัจากผูถื้อหุน้ 
 

การด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหาร 

1.* นายเทพ วงษ์วานิช - - ประธาน 
2. นายพรวฒุิ สารสนิ - - - 
3. นายศิโรตม ์ สวสัด์ิพาณิชย ์ ประธาน - - 
4. นายสาธิต ชาญเชาวนก์ลุ กรรมการ ประธาน - 
5. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร ์ กรรมการ กรรมการ - 
6. ศ.ดร.สวุิมล กีรติพิบูล - กรรมการ กรรมการ 
7. นายฐิติวฒุิ์ บลุสขุ - - - 

8. นายฮิซาชิ นากาจิมา - - - 
9. นายอิจิโอะ  โอซกึะ - - - 
10. นายโยชิกิ มิยาตานิ - - - 
11. นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ - กรรมการ - 
12. นายฮิโระชิ   ทาคาฮาชิ - - กรรมการ 
13. นายอะคิฮิโกะ คาโต ้ - - กรรมการ 

  14.** นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ - - กรรมการ 
 

หมายเหตุ: * ประธานกรรมการ ** ผูจ้ดัการใหญ่     กรรมการอิสระ 
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การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 
       (1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) 

ช่ือ - สกุล 

คณะกรรมการบริษัท 
(จ านวน 14 ท่าน) 
จ านวนการประชุม 
ท้ังปี 7 คร้ัง*** 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(จ านวน 3 ท่าน) 
จ านวนการประชุม  

ท้ังปี 4 คร้ัง** 
 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
(จ านวน 4 ท่าน) 
จ านวนการประชุม 

ท้ังปี 2 คร้ัง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

(จ านวน 5 ท่าน) 
จ านวนการประชุม 

ท้ังปี 10 คร้ัง 

ประชุมผู้ถือหุ้น 
ปี 2563 

(จ านวน 14 ท่าน) 
จ านวนการประชุม

ท้ังปี 1 คร้ัง 

1. นายเทพ                      วงษ์วานิช 7/7 - - 10/10 1/1 
2. นายพรวฒุิ สารสนิ 6/7 - - - 1/1 
3. นางพิไล   เป่ียมพงศส์านต ์* 1/5 1/2 - - 0/1 
 4. นายศิโรตม ์ สวสัด์ิพาณิชย ์* 2/2 1/1 - - 0/0 
5. นายสาธิต                    ชาญเชาวนก์ลุ 7/7 4/4 2/2 - 1/1 
 6. นายฮิซาชิ นากาจิมา 0/7 - - - 0/1 
 7. นายอิจิโอะ โอซกึะ 0/7 - - - 0/1 
8. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร ์* 7/7 4/4 2/2 - 1/1 
9. ศ.ดร. สวุิมล กีรติพิบูล * 7/7 1/1 2/2 10/10 1/1 
 10. นายฐิติวฒุิ์                   บลุสขุ 6/7 - - - 0/1 
11. นายโยชิกิ มิยาตานิ 5/7 - - - 1/1 
12.นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ 7/7 - 2/2 - 0/1 
13. นายอะคิฮิโกะ 
14. นายฮิโระชิ   

คาโต ้
ทาคาฮาชิ 

7/7 
7/7 

- 
- 

- 
- 

9/10 
10/10 

1/1 
1/1 

15. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ 7/7 - - 10/10 1/1 
 

หมายเหตุ: * 1.  ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 มีมติแต่งตัง้นายพงษ์ภาณ ุเศวตรุนทร ์เป็นประธาน 
   กรรมการตรวจสอบ และแต่งตัง้ ศ.ดร.สวุมิล กีรติพบิลู เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนางพไิล เป่ียมพงศส์านต ์

 2. ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 6 สงิหาคม 2563 มีมติแต่งตัง้นายศิโรตม ์สวสัดิ์พาณิชย ์เป็นกรรมการอิสระ 
แทนนางพไิล เป่ียมพงศส์านต ์และกรรมการตรวจสอบแทนศ.ดร.สวุมิล กีรติพบิลู และท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 6/2563 
เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 มีมติแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ประธานการตรวจสอบแทนนายพงษ์ภาณ ุเศวตรุนทร ์

** คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 - 2566 
*** การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการฯ / การประชุมทัง้หมดเป็นการแสดงจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2563 

 หรือนับจากวันท่ีกรรมการได้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างปีแล้วแต่กรณีเทียบกับจ านวนครั้งท่ีบริษัทฯ              
 จดัประชุมในปี 2563 

 

ทัง้นี ้จ  านวนและต าแหน่งของกรรมการบรษัิทฯ ณ ปัจจบุนัสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเหมาะสมและยติุธรรมตามสดัส่วนของ
การลงทุนของกลุ่มผูถื้อหุน้ในแต่ละกลุ่ม และกรรมการส่วนใหญ่มิใช่ผูบ้ริหาร เพื่อเป็นการรกัษาสมดุลอ  านาจและสรา้งความ
น่าเชื่อถือในการบรหิารงาน 
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กรรมการท่ีมาจากผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ มีดังนี ้

 บริษัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากัด  
 1.  นายฮิซาชิ นากาจิมา 

2.  นายฮิโระชิ ทาคาฮาชิ 
3.  นายฮิสะโตชิ  อิสโุบะ  
4.  นายอะคิฮิโกะ   คาโต ้
 

บริษัท โตโยไซกัน จ ากัด 
1.  นายอิจิโอะ โอซกึะ 
2. นายโยชิกิ มิยาตานิ 

 

7.3  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
  

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านคือ นาย

ศิโรตม ์สวสัด์ิพาณิชย ์นายสาธิต ชาญเชาวนก์ุล และนายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร ์ โดยมีผูจ้ัดการส  านักตรวจสอบภายในปฏิบัติ
หนา้ที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครัง้ ตามที่ไดม้ีการ
ก าหนดไวล้ว่งหนา้  

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามระเบียบบรษัิทว่าดว้ย กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบดังนี ้ :- 

1.  สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และการตรวจสอบภายใน  ( Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพิจารณา แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้
มั่นใจว่า บรษัิทมีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ 

3. พิจารณาความเป็นอิสระของส  านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิ
จา้ง และประเมินผลการปฏิบติังานของหวัหนา้ส  านกัตรวจสอบภายใน รว่มกบัผูจ้ดัการใหญ่ 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ที่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ อ  านาจหน้าที่และความ
รบัผิดชอบของส  านกัตรวจสอบภายในก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อพิจารณาอนมุติั 

5. พิจารณาอนมุติัแผนการตรวจสอบภายใน  และสอบทานผลการปฏิบติังานตรวจสอบของส  านักตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานสากล  รวมถงึพิจารณาใหค้วามเห็นชอบงบประมาณและอัตราก าลงัพลของส  านกัตรวจสอบภายใน  

6. สอบทานใหบ้รษัิทปฏิบติัตามกฎหมาย ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

7. พิจารณาสอบทานจรรยาบรรณและความมีประสทิธิผลของระบบการติดตามการปฏิบติัตามและการบงัคบัใช  ้
8. สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการในการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น สอดคลอ้งตามแนวทางของหน่วยงานก ากับดูแลต่าง  ๆ 

อย่างมีประสิทธิผล เริ่มตั้งแต่การส่งเสริม และการสรา้งความตระหนักรู ้(Awareness) การประเมินความเสี่ยงและ
การสรา้งระบบงานเชิงป้องกนั 
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9. สอบทานใหบ้รษัิทมีการรบัเรื่องรอ้งเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจรติ ตลอดจนการด าเนินการใหพ้นักงาน
และผูม้ีสว่นไดเ้สียต่าง ๆ สามารถใหข้อ้มลูเก่ียวกบัความไม่เหมาะสมของรายการในงบการเงินหรอืเรื่องอื่น ๆ ไดอ้ย่าง
มั่นใจว่ามีกระบวนการสอบสวนขอ้เท็จจรงิอย่างเป็นอิสระ และมีการติดตามอย่างเหมาะสม 

10. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท  าหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  และเสนอ
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษัิทต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
เขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ เพื่อหารอืและขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเรื่องต่าง ๆ   

11. พิจารณารายการที่ เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งนี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล มีความถูกตอ้ง 
ครบถว้น โปรง่ใส และเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษัิท 

12. ทบทวนกบัฝ่ายบรหิารในเรื่องนโยบายการบรหิารความเสี่ยง การปฏิบติัตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงที่ส  าคัญของบริษัท รวมถึงการก ากับดูแลระดับความเสี่ยงใหเ้ป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ  ก าหนด และ
พิจารณาถงึความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

13. จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิท   
14. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ทราบ เป็นประจ าทกุไตรมาส  
15. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อพิจารณาอนมุติัเปลี่ยนแปลง 
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ กฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการบริษัทฯ  จะมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

การรายงานการกระท าท่ีมีข้อสงสัย และมีนัยส าคัญ 
นอกเหนือจากหนา้ที่ดังที่กล่าวมาแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหนา้ที่รายงาน ในกรณีที่ พบหรือมีขอ้สงสยัว่ามี

รายการหรอืการกระท าที่มีขอ้สงสยัซึ่งมีนยัส  าคัญ ดงันี ้
 

1.  ด าเนินการตรวจสอบพฤติการณอ์ันควรสงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ัดการ หรือบุคคลซึ่งรบัผิดชอบในการด าเนินงานของ
บรษัิทไดก้ระท าความผิดตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งผูส้อบบัญชีได้
ตรวจพบรายงานใหท้ราบ และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละผูส้อบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับ
แต่วนัที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี 

2.  ในการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรอืมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรอืการกระท าซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส  าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อด  าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรดงันี:้- 
1. รายการที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
2. การทจุรติหรอืมีสิ่งผิดปกติหรอืมีความบกพรอ่งที่ส  าคัญในระบบการควบคมุภายใน 
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหรือ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูบ้ริหารไม่ด  าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขใหก้รรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง
รายงานต่อส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ ในขณะที่ความรบัผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบรษัิทฯ ต่อบคุคลภายนอกเป็นของ
คณะกรรมการบรษัิทฯ ทัง้คณะ 

 

7.3.2  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 

ท่าน คือ นายสาธิต ชาญเชาวนก์ุล นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร ์ศ.ดร.สวุิมล กีรติพิบลู และนายฮิสะโตชิ อิสโุบะ โดยมีผูจ้ัดการ
ฝ่ายบคุคลปฏิบติัหนา้ที่เลขานกุารที่ประชุมซึ่งในปี 2563 มีการจดัประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวม 2 
ครัง้ ตามที่ไดม้ีการก าหนดไวล้ว่งหนา้  

 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วยกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดงันี ้ :- 

1. ก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณา ดงันี ้  
1.1  นโยบาย หลกัเกณฑ ์วิธีการในการสรรหากรรมการ และผูจ้ดัการใหญ่ 
1.2  นโยบาย หลักเกณฑ์ วิ ธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการ บริษัท

คณะกรรมการชดุย่อยและผูจ้ัดการใหญ่ 
2. คดัเลอืกและเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาดงันี ้

2.1 กรรมการ 
2.2  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบโดยตรงจาก

คณะกรรมการบรษัิท 
2.3  ผูจ้ดัการใหญ่ 

3. ดแูลใหค้ณะกรรมการบรษัิท มีขนาดและองคป์ระกอบที่เหมาะสมกบัองคก์ร รวมทัง้การปรบัเปลี่ยนใหส้อดคลอ้งกับ
สภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไป 

4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องกรรมการและผูจ้ดัการใหญ่ใหม้ีความเหมาะสมกบัหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย 

5. ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูจ้ัดการใหญ่ และท าการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อพิจารณา
เสนอปรบัค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวลัประจ าปีต่อคณะกรรมการบรษัิท 

6. ติดตามการจัดท าแผนสบืทอดต าแหน่งงานของผูจ้ดัการใหญ่ เสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย     

ปีละ 1 ครัง้ 
8. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

ในการปฏิบติังานตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอ  านาจเรียก สั่งการให้
ฝ่ายจดัการ หวัหนา้หน่วยงานหรอืพนกังานของบรษัิทฯ ที่เก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น รว่มประชมุหรอืสั่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวขอ้ง
จ าเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
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ค่าตอบแทนอาจขอค าปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสมโดย   
บรษัิทฯ จะเป็นผูร้บัผิดชอบในเรื่องค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

 

7.3.3  คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 ท่านคือ นายเทพ           

วงษ์วานิช ศ.ดร.สวุิมล กีรติพิบูล นายฮิโระชิ ทาคาฮาชิ นายอะคิฮิโกะ คาโต้ และนายพันเทพ สภุาไชยกิจ โดยมีเลขานุการ
บรษัิท ปฏิบติัหนา้ที่เลขานกุารที่ประชุมซึ่งในปี 2563 มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 10 ครัง้ ตามที่ไดม้ีการก าหนด
ไวล้ว่งหนา้ 

  

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบรหิารมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามระเบียบบรษัิทว่าดว้ย กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารดงันี ้ :- 
1.  กลั่นกรอง 

1.1 นโยบาย ทิศทาง กลยทุธ ์โครงสรา้งการจดัการและการด าเนินธุรกิจ 
1.2 แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบรษัิทฯ 
1.3 โครงการลงทนุ  

2.  อ านาจอนมุติั 
2.1   การสรรหา/ คัดเลือกผู้บริหารระดับผู้อ  านวยการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนก าหนด 
2.2   ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารระดับรองลงมาจากผูจ้ัดการใหญ่ (ผูอ้  านวยการ) 

และท าการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อพิจารณาปรบัค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจ าปี 
2.3  โครงการลงทนุในวงเงินไม่เกิน 30 ลา้นบาทต่อโครงการ โดยยอดรวมกนัไม่เกิน 90 ลา้นบาทต่อปี 
2.4  เพิ่มวงเงินโครงการลงทนุ (ก่อนการด าเนินการ) ที่ไดร้บัอนมุัติจากคณะกรรมการบรษัิทฯ มากกว่า 5 ลา้นบาท 

แต่ไม่เกิน 30 ลา้นบาท หรอืไม่เกิน 10% ของงบประมาณเดิมแลว้แต่จ  านวนใดจะสงูกว่า  
2.5  เพิ่มวงเงินโครงการลงทุน (ระหว่างด าเนินการ) ที่ไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

หรอืไม่เกิน 20% ของงบประมาณเดิมที่ไดร้บัอนมุติัไปแลว้ 
2.6  สินทรพัยถ์าวรที่จ  าเป็นเร่งด่วนที่ไม่ไดร้ะบุในงบประมาณ วงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อครัง้ รวมกันทั้งปีไม่เกิน 

20 ลา้นบาท  
3. ติดตามและก ากบัการด าเนินงาน 

3.1   แผนกลยทุธ ์แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจ าปี ที่ไดร้บัการอนมุติัจากคณะกรรมการบรษัิทฯ  
3.2   ผลการด าเนินงานทางการเงินของบรษัิทฯ  

4. รายงานคณะกรรมการบรษัิทฯ 
4.1   โครงการลงทนุ และการแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัผูอ้  านวยการโดยคณะกรรมการบรหิาร 

5. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมาย 
 
 

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารมีอ  านาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า
หน่วยงานหรอืพนกังานของบรษัิทฯ ที่เก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น รว่มประชมุหรอืส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวขอ้งจ าเป็นนอกจากนั้น
ในการปฏิบัติหนา้ที่ภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ที่ของขอ้บังคับฉบับนี ้ คณะกรรมการบริหารอาจขอค าปรกึษาจากที่ปรึกษา
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อิสระภายนอกหรือผูเ้ชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสมโดยบรษัิทฯ จะเป็นผูร้บัผิดชอบในเรื่อง
ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

 

7.3.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ไดม้ีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดับผู้ช่วยผูอ้  านวยการขึน้ไปเป็น
กรรมการ มีผูจ้ัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ และผูจ้ัดการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อใหก้าร
บรหิารความเสี่ยงของบรษัิทฯ ด าเนินไปอย่างมีประสทิธิภาพ และบรรลวุัตถปุระสงค ์ตลอดจนเพื่อเตรียมการรองรบัเหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต อนัอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษัิทฯ  

 

หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ก าหนด และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ และกรอบการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง       
โดยครอบคลมุความเสี่ยงที่ส  าคัญ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ  

2. ก ากบัดแูลและสนบัสนนุใหด้  าเนินการบริหารความเสี่ยงองคก์รสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และเป้าหมายทางธุรกิจรวมถึง
สภาวการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป 

3. ก าหนดการประชมุเพื่อกลั่นกรองรายงานการปฏิบัติตามมาตรการบรหิารความเสี่ยง ติดตามสถานะความเสี่ยงและ
ความคืบหนา้ในการบรหิารความเสี่ยง 

4. ใหข้อ้เสนอแนะในสิ่งที่ตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข ติดตาม และประเมินความเพียงพอของมาตรการบรหิารความ
เสี่ยง และประสทิธิภาพในการบรหิารความเสี่ยง 

5. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองคก์ร และขอ้คิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมทั้งแนวทางการ
ก าหนดมาตรการควบคุม หรอืบรรเทา (Mitigation Plan/ Action Plan) และการพฒันาระบบการบรหิารความเสี่ยง
เพื่อใหม้ีประสทิธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร สรุปสถานะความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รบัทราบอย่าง
นอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้และในกรณีที่มีเหตกุารณส์  าคญัซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อองคก์รอย่างมีนัยส  าคญัใหร้ายงานต่อ
คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเรว็ 

 

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษัิทฯ มีผูบ้รหิารจ านวน 7 ท่าน มีรายนามดงัต่อไปนี ้

 

        ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ ผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายฮิโระชิ ทาคาฮาชิ ผูช้่วยผูจ้ัดการใหญ่อาวโุสเทคนิค 
3.   นายอะคิฮิโกะ   คาโต ้ ผูอ้  านวยการโรงงาน 
4.  นายรุจน ์             ตณัฑเศรษฐี ผูอ้  านวยการเทคนิค 
5. นายปรชีา   สทุธิเวชคุณ ผูอ้  านวยการประกนัคณุภาพ 
6. นางสาวนฤภร อรุณประพนัธ ์  ผูอ้  านวยการขาย 
7.   นายพีรเศรษฐ์   โสภคณิสฐ์ ผูช้่วยผูอ้  านวยการบญัชีและการเงิน 
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หน้าท่ีของคณะผู้บริหาร 
1. บรหิารงานของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์นโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการ

บรษัิทฯ อนมุติั  ตลอดจนระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ มติของที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ และที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
2. บรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการตามที่คณะกรรมการบรษัิทฯ ก าหนด 
3. จัดท าแผนงาน และงบประมาณประจ าปี เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งควบคุมให้มีการ

ด าเนินการและใช้งบประมาณตามที่ได้รบัอนุมัติอย่างเคร่งครัดรายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของ   
บรษัิทฯ ต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 

 

ทัง้นีค้ณะกรรมการและคณะผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ไม่มีประวติัการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงัก่อนย่ืน
รายงานการเปิดเผยขอ้มลูแบบ 56-1 One Report 
 

เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
บรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานส  านักเลขานุการบรษัิท ประกอบดว้ยเจา้หนา้ที่ซึ่งมีความรูแ้ละประสบการณท์ี่เหมาะสมในการ

ท าหนา้ที่ใหข้อ้มูล ค าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งที่คณะกรรมการบรษัิทฯ ควรทราบและใชใ้นการ
ปฏิบัติหนา้ที่ของกรรมการ  รวมทั้งประสานงานใหม้ีการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ไดม้ีมติแต่งตั้ง นางสาว
ราตรี จันท า ผู้จัดการส  านักเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการ
คณะกรรมการบรหิาร มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังน้ี 
1. ประสานงานในการก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดทั้งปี และการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี   

พรอ้มทัง้แจง้ใหค้ณะกรรมการฯ ทราบลว่งหนา้  
2. จดัเตรยีมระเบียบวาระการประชมุ เอกสารประกอบการประชมุ จดัสง่ใหก้รรมการพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการ 
3. จัดเตรียมการประชุมผูถื้อหุน้ ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม  จัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญ

ประชมุ รวมทัง้ดแูลใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างราบรื่น และถกูตอ้งตามกฎหมาย 
4. เขา้รว่มประชมุและจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ และการประชมุผูถื้อหุน้ โดยบนัทกึสาระส  าคัญใน

การประชมุ ตลอดจนค าถามและขอ้คิดเห็นที่เป็นประโยชน ์
5. ติดตามใหม้ีการด าเนินการตามมติของที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้รายงานให้

คณะกรรมการบรษัิทฯ ทราบเป็นระยะ ๆ  
6. ใหข้อ้มูลหรือค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบ้ริหาร ในการปฏิบัติหนา้ที่ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย รวมทั้ง

ขอ้ก  าหนดของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย  ตลอดจนแนวปฏิบติัที่ดีของบรษัิทจดทะเบียนในการก ากบัดแูลกิจการ 

7. จดัท าแบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 และรายงานประจ าปี ที่มีขอ้มลูถกูตอ้งและครบถว้นตามขอ้ก าหนดของส  านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มสง่ใหห้น่วยงานดงักล่าว
และผูถื้อหุน้ (สง่เฉพาะรายงานประจ าปี)  

8. จดัท าประวติัและทะเบียนกรรมการใหม้ีขอ้มูลที่ถกูตอ้งและทนัสมัยอยู่เสมอ  
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9. จดัสง่ส  าเนารายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิาร หรอืบคุคลที่มีความเกี่ยวขอ้งใหป้ระธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัรายงาน  

10. เก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปนี ้ใหค้รบถว้น เป็นระบบ และตรวจสอบไดง้่าย 
- หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น  พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชมุ    

- รายงานประจ าปี   
- ทะเบียนกรรมการ   
- รายงานการมีสว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร หรอืบคุคลที่มีความเกี่ยวขอ้ง  

11. ใหข้อ้มลูแก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุและนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์ตลอดจนประสานงานหรอืจดัใหม้ีประชมุรว่มกนัเป็นครัง้คราว 
12. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 
ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

บรษัิทฯ รวม 14 ท่าน เป็นเงินจ านวน 5,390,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ ารายเดือนค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ
บรษัิทฯ ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และค่าตอบแทน
ประจ ารายเดือนคณะกรรมการบรหิาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

รายการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/ คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/ คน/ ครั้ง) 

คณะกรรมการบรษัิท 
 

ประธาน 45,000 35,000 
กรรมการ 30,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ประธาน - 30,000 
กรรมการ - 25,000 

คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

ประธาน - 30,000 
กรรมการ - 25,000 

คณะกรรมการบรหิาร 
 

ประธาน 30,000 - 
กรรมการ 25,000 - 

 

 หมายเหต ุ: - คา่เบีย้ประชมุใหจ่้ายเฉพาะกรรมการไทยทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิารประจ าของบรษัิท   
 - คา่ตอบแทนรายเดอืนใหจ้่ายเฉพาะกรรมการไทย 
 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2563 รายบุคคล 

   

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบรษัิท จ านวน 3,030,000 บาท ค่าเบีย้ประชมุของคณะกรรมการบริษัท
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จ านวน 1,145,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริหาร จ  านวน 660,000 บาท และค่าเบี ้ยประชุม
คณะกรรมการชดุย่อยจ านวน 450,000 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 5,285,000 บาท 

    หน่วย: บาท 

กรรมการ 

คณะ 
กรรมการบริษัท 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการสรรหา
และพจิารณา
คา่ตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คา่ตอบแทนรวม
รายบุคคล 

คา่ตอบแทน
รายเดือน* 

เบีย้
ประชุม* 

เบีย้
ประชุม 

เบีย้ 
ประชุม 

คา่ตอบแทน
รายเดือน* 

รวม 

1. นายเทพ                      วงษ์วานิช 540,000 245,000 - - 360,000 1,145,000 

2. นายพรวฒุิ สารสิน 360,000 150,000 - - - 510,000 

3. นางพิไล   เป่ียมพงศส์านต ์ 180,000 25,000 30,000 - - 235,000 

4. นายศิโรตม ์ สวสัดิพ์าณิชย ์ 150,000 50,000 25,000 - - 225,000 

 5. นายฮซิาช ิ นากาจิมา ไมร่บั ไมร่บั - - - - 

 6. นายอิจิโอะ โอซึกะ ไมร่บั ไมร่บั - - - - 

7. นายสาธิต                    ชาญเชาวนก์ลุ 360,000 175,000 100,000 60,000 - 695,000 

 8. นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร ์ 360,000 175,000 110,000 50,000 - 695,000 

9. ศ.ดร. สวุิมล กีรติพิบลู 360,000 175,000 25,000 50,000 300,000 910,000 

10. นายฐิติวฒิุ ์                  บลุสขุ 360,000 150,000 - - - 510,000 

11. นายโยชิกิ มยิาตานิ ไมร่บั ไมร่บั - - - - 

12. นายฮิโระช ิ ทาคาฮาช ิ - - - - - - 

13. นายฮิสะโตช ิ อิสโุบะ ไมร่บั ไมร่บั - ไมร่บั - - 

14. นายอะคิฮิโกะ คาโต ้ - - - - - - 

15. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ 360,000 - - - - 360,000 
 

หมายเหตุ: * กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารของบรษิัทฯ จะไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ และค่าตอบแทนรายเดือน    
คณะกรรมการบรหิาร 

 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทฯ 
ในปี 2563 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้บริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการใหญ่ลงมา และผู้ซึ่งด  ารง

ต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายที่ 4 ทกุรายจ านวน 7 ท่านเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 25,547,503.14 บาท มี
รายละเอียด ดงันี ้
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ค่าตอบแทน 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
จ านวน 
ผู้บริหาร  
(คน) 

จ านวนเงนิ  
(บาท) 

จ านวน 
ผู้บริหาร  
(คน) 

จ านวนเงนิ  
(บาท) 

จ านวน 
ผู้บริหาร  
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

เงินเดือน เงินรางวัล
ประจ าปี และเงิน
ชดเชยเกษียณอายุ 

7 24,820,475.14 6 21,941,472 6 17,920,450 

เงินสมทบกองทนุ
ส  ารองเลีย้งชีพ 

4 727,028 3 593,088 3 544,940 

รวม  25,547,503.14  22,534,560  18,465,390 
 

อย่างไรก็ตามบรษัิทฯ ถือว่าเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษัิทฯ เป็นพนกังานประจ ามีหนา้ที่ความรบัผิดชอบตามต าแหน่งหนา้ที่
และสายงาน 

 

ค่าตอบแทนอ่ืน 
 

-ไม่มี – 
 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหนา้ที่ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

และอนกุรรมการชดุต่าง ๆ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณา โดยจะพิจารณาจากหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกนั และมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกบับรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ ไดเ้ขา้รว่มโครงการส  ารวจค่าตอบแทนบรษัิทจดทะเบียนกบัสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นประจ าทุก 2 ปี เพื่อน  าไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้
อย่างเหมาะสม เพื่อน  าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัทกุปี  

 

ส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด โดยพิจารณาจาก
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และมีการพิจารณา
เทียบเคียงผลตอบแทนของธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อใหเ้หมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจผู้บริหารที่มีคุณภาพให้
ปฏิบติังานอยู่กบับรษัิทฯ  

 

 

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

บุคลากร 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษัิทฯ มีพนกังานรวมทัง้สิน้ 917 คน 
ในปี 2563 บริษัทฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงาน รวมเป็นจ านวนทั้งสิน้ 482,826,969.67 บาท ซึ่งประกอบด้วย

เงินเดือน เงินรางวัลประจ าปี เงินรางวัลการมาท างาน เงินค่าท างานล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นและจ่ายเงินสบทบกองทุน
ส  ารองเลีย้งชีพ จ านวน 21,803,276.28 บาท 
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  กองทนุส ารองเลีย้งชีพของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนส  ารองเลีย้งชีพตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ.2526) เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมี

วตัถปุระสงคเ์พื่อสง่เสรมิการออมระยะยาวของพนักงานบรษัิทฯ  ซึ่งจะท าใหพ้นกังานมีเงินออมเพื่อใชใ้นยามเกษียณอาย ุหรอื
เมื่อออกจากงาน และต่อมาได้น  าเงินกองทุนตามกฎกระทรวงฉบับที่  162 (พ.ศ.2526) เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตาม
พระราชบญัญัติกองทุนส  ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530  ส  าหรบัการจ่ายเงินสะสมเขา้กองทนุส  ารองเลีย้งชีพ พนกังานสามารถเลือก
จ่ายไดใ้นอัตรารอ้ยละ 3 หรอื 5 หรอื 7.5 หรอื10 หรอื 12.5 หรอื 15 ของค่าจา้ง ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัอายุงานของพนักงานแต่ละคน  
รวมทั้งสามารถเลือกนโยบายในการลงทุนได้ตามความเหมาะสมส่วนบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนฯ ตามอายุงานของ
พนกังานในอตัรารอ้ยละของค่าจา้ง ดงันี ้

 

 อายุงาน  (ปี)                      อัตราเงนิสมทบของบริษัทฯ (ร้อยละของค่าจ้าง) 
 นอ้ยกว่า 7 ปี 5 
 ตัง้แต่ 7 ปี แต่ไม่ถงึ 10 ปี 7.5 
 ตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป 10 
 

 ส าหรบักรณีพนกังานที่เป็นสมาชิกกองทนุก่อนวันที่ 1 มกราคม 2546 บรษัิทฯ จ่ายเงินสมทบอตัราพิเศษใหเ้มื่ออายุงาน
ครบ 7 ปีเต็มและ 10 ปีเต็ม 
 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 กองทุนส  ารองเลี ้ยงชีพของบริษัทฯ มีจ  านวนเงิน รวมทั้งสิ ้น 434,507,545.38 บาท 
ประกอบดว้ย ดงันี ้

1. กองทุนส  ารองเลีย้งชีพ พนักงาน บริษัท ฝาจีบ จ  ากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแลว้ มีสมาชิกจ านวน 447 คน (รวม
ผูบ้รหิาร) จ  านวนเงินกองทนุฯ 233,532,794.03 บาท 

2. กองทุนส  ารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร ์พูล ฟันด ์ซึ่งจดทะเบียนแลว้ - ตราสารหนีร้ะยะสัน้ภาครฐั สถาบันการเงิน 
บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) มีสมาชิกจ านวน 91 คน (รวมผูบ้รหิาร) จ  านวนเงินกองทนุฯ 31,532,279.71 บาท  

3. กองทุนส  ารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร ์พูล ฟันด ์ซึ่งจดทะเบียนแลว้ - ผสมหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 25 บริษัท ฝาจีบ จ  ากัด 
(มหาชน) มีสมาชิกจ านวน 321 คน (รวมผูบ้รหิาร) จ  านวนเงินกองทนุฯ 169,442,471.64 บาท 

 

ข้อพิพาทด้านแรงงานทีส่ าคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา  
 

-  ไม่ม ี– 
 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร  
  

ทรพัยากรบคุคลถือเป็นปัจจัยส  าคัญในการด าเนินงานของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ ตระหนกัดีว่าการพฒันาทรพัยากรบุคคล
ถือเป็นการลงทนุที่คุม้ค่าและยั่งยืนที่สดุ เมื่อเปรยีบเทียบกับการลงทนุประเภทอื่น ๆ ทัง้นี ้เพราะความส  าเร็จขององคก์รขึน้อยู่
กบัศกัยภาพของบคุลากรเป็นส  าคญั องคก์รใดหากมีทรพัยากรบคุคลที่มีความสามารถสงู มีคณุธรรม มีจรยิธรรม ย่อมสามารถ
สรา้งความได้เปรียบทางการแข่งขัน และน าพาองค์กรไปสู่ความส  าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่ งยืนบริษัทฯ จึง
ปรารถนาและใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ เพื่อใหบ้คุลากรของบรษัิทฯ เป็นทัง้คนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา 
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บรษัิทฯ มีนโยบายพฒันาพนกังานทกุระดบัใหม้ีความรูแ้ละทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยจัด
ใหม้ีแผนการฝึกอบรม/สมัมนาภายในประจ าปี และส่งคนเขา้อบรม/สมัมนาภายนอกบริษัทฯ เฉพาะดา้น และ/หรือ มีผูท้ี่ตอ้ง
เขา้อบรม/สมัมนาจ านวนนอ้ย และไม่สามารถจัดอบรมเป็นการภายในได ้อีกทั้งจัดใหม้ีการเรียนรูด้ว้ยตนเอง (แบบออนไลน)์ 
ซึ่งประกอบดว้ยการฝึกอบรมพืน้ฐาน อาทิ ทักษะในการปฏิบติัเฉพาะงาน และความรูท้ั่วไปที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน
โดยในปี 2563 บรษัิทฯ ไดจ้ดัอบรม/สมัมนารวม 145 หลกัสตูร มีพนกังานเขา้รว่มสมัมนาจ านวน 2,783 คน ใชง้บประมาณการ
ฝึกอบรมและพฒันารวมทัง้สิน้ 1,888,407 บาท แบ่งเป็น 

 

  จดัสมัมนาภายใน      85 หลกัสตูร   มีพนกังานเขา้อบรมสมัมนา   2,448 คน 
  จดัสมัมนาภายนอก            54 หลกัสตูร   มีพนกังานเขา้อบรมสมัมนา      210 คน 
  การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง             6 หลกัสตูร   มีพนกังานเขา้อบรมสมัมนา      125 คน 

 

โดยในปี  2563 มีการจดัอบรมในเรื่องต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้
 

1. ทักษะการจัดการ การบริหาร และการบริหารงานบุคคล จ านวน 39 หลกัสตูร มีพนกังานเขา้อบรมสัมมนา 
917 คน อาทิ  50 ค าถามเจาะลกึ พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 2562  การจดัท  าแผนการบรหิารจดัการความเสี่ยงขององคก์ร 
(Risk Management Plan) , Digital Business Solution Summit 2020 ก า รพัฒ น า Soft Skills ส า ห รับ บุ ค ล า ก ร ใ น
ภาคอุตสาหกรรม S-Curve  การจัดซื ้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยง 
(พื ้นฐาน) COSO ERM 2017 การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) Beyond Treasury Management รุ่น 2 จิตวิทยาการ
สื่อสารดว้ยหวัใจ Power of Mindset and Team Synergy หวัหนา้งานเชิงรุกเพื่อผลงงานที่ดีเลิศ การสื่อสารขององคก์รยุคใหม่ 
เทคนิคการจัดท าใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) บนพืน้ฐานของ Competency และ KPIs การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลและการสอนงาน (Individual Development Plan and Coaching) เทคนิคการบริหารงาน HRD ด้วย 
Training Road Map สตูร สถิติและรายงานเพื่อการวิเคราะหใ์นงานบริหารทรพัยากรมนุษย์ แนวคิดบัญชีบริหารส  าหรบัผูน้  า
องคก์ร ศิลปะการเจรจาต่อรองเพื่อผลลพัธ์ที่ WIN WIN แนวทางการคัดเลือกบริษัทจัดการลงทุนที่เหมาะสมส าหรบักองทุน
ส  ารองเลีย้งชีพ วิธีการจัดท ารายงาน Transfer Pricing Disclosure Form ส าหรบันิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้ง
ดา้นรบั-ดา้นจ่าย การวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอย่างเกษม ความรูเ้ก่ียวกับใบก ากับภาษี ความรูเ้ก่ียวกับสิทธิประโยชน์
กองทนุประกนัสงัคม เพื่อพฒันาทกัษะการสอนงาน การใหค้  าปรกึษาของหวัหนา้งาน และการเรยีนรูบ้ทบาทหนา้ที่ที่ส  าคัญของ
หัวหน้างาน การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานส  าเร็จลุล่วง ทั้งนี ้เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้ และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพตามนโยบายของบรษัิทฯ 

. 

2. ความรู้และทักษะในการท างาน จ านวน 25 หลกัสตูร มีพนักงานเขา้อบรมสมัมนา 320 คน อาทิ ศิลปะการ
เขียนรายงานตรวจสอบกลยทุธ์การจดัการบัญชีตน้ทนุและสนิคา้คงเหลอืใหถู้กตอ้งตามหลกับัญชีและหลกัภาษีอากร การเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบภายใน ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส ์ สญัญาณบอกเหตุการทุจริตคอรัปชั่น
เก่ียวกบัการจัดซือ้และการขาย ความรูเ้ก่ียวกับการใชง้านฝาจีบ ความรูเ้ก่ียวกบัผลิตภัณฑข์องบรษัิทและการควบคุมคุณภาพ 
ความรูเ้ก่ียวกับแผ่นเหล็ก ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกับฝาแม็กซี่ จรรยาบรรณบรษัิทและการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น Function 
Preventive Maintenance SAP PM การบ ารุงรกัษาเชิงป้องกัน เป็นตน้ เพื่อใหพ้นักงานมีทักษะ ความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
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ผลติภัณฑข์องบรษัิทฯ และการสื่อสารที่ดี มีการท างานเป็นทีมและปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บังคบับรษัิทฯ เพื่อใหป้ฏิบติังานได้
อย่างถกูตอ้ง และสอดคลอ้งกบันโยบายของบรษัิทฯ 

 

3. ความรู้ด้านเทคนิค และวิชาชีพเฉพาะ จ านวน 26 หลกัสตูร มีพนกังานเขา้อบรมสมัมนา 228 คน อาทิเก่ียวกบั
ระบบการท างานของเครื่องจกัร เช่น การเขียนแบบชิน้งาน 3 มิติเบือ้งตน้ (Solid Works Essentials) เทคนิคการออกแบบบรรจุ
ภัณฑอ์าหาร การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเคมีไฟฟ้า ส  าหรบัศกึษาพฤติกรรมการกัดกรอ่นของกระป๋องเคลอืบดีบุกในปัจจุบนั การกัด
ชิน้งาน 2.5D (SolidCAM 2.5D Milling) การบรกิารและการจัดการเชิงวิศวกรรมเพื่อการลดตน้ทุนในโรงพิมพ์  ความรูพ้ืน้ฐาน
เก่ียวกับการเติมแต่งส  าหรับอุตสาหกรรมพลาสติก Servo-Moter  Soild CAM User Conference Software Studio 50000 
Function Preventive Maintenance : SAP for PM ความรูเ้ก่ียวกบัใบก ากับภาษี Money Boost Up เก่งงาน-ฉลาดเงิน การใช้
โปรแกรม  Visual Inspection Device (VID)  Pneumatic System Transmission System  Hydraulic System Bolt & Nut 
Connection Electrical System Lubrication System Program PLC Knowledge การบ า รุงรักษาเชิงป้องกัน  การขับรถ
โฟลท์คลิฟท์อย่างปลอดภัย เป็นต้น เพื่อให้พนักงานมีความรูใ้นด้านเทคนิคตลอดจนมีความรูใ้นการใช้เครื่องมือที่ เ ป็น
มาตรฐานสากลเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 

4. เพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพในการท างานระบบการจัดการคุณภาพ จ านวน 6 หลกัสตูรมีพนักงานเขา้
อบรมสมัมนา 211 คน อาทิ การสอบเทียบเครื่องชั่งและตุม้น  า้หนักมาตรฐาน มาตรฐานอาหารดา้นจุลินทรียท์ี่ท  าใหเ้กิดโรค 
(ฉบับปี 2556) การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ ความรูเ้ก่ียวกับ Defect, Hold and CCF ขอ้ก าหนด FSSC 22000 Version 
4.1 หลกัการตรวจประเมินการจัดการพลงังานภายในองค์กร เป็นตน้ โดยบริษัทฯ ใหค้วามส  าคัญกับสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบรอ้ยซึ่งพนักงานสามารถท างานไดอ้ย่างสะดวกและมีความสขุมีการปรบัปรุงงานอย่าง
เป็นระบบและมีประสทิธิภาพมากขึน้ เพื่อเป็นการเพิ่มพนูความรูใ้หพ้นกังานไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเอง 

. 

5. พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการท างาน จ านวน 43 หลกัสตูร มีพนักงานเขา้อบรมสมัมนา 
982 คน  อาทิ ผูป้ฏิบติังานสถานที่ใชก๊้าซธรรมชาติ การจดัการขยะอนัตรายและไม่อนัตรายใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย เทคนิคการ
จดัการพลงังานในโรงงานพลาสติก บทบาทหนา้ที่คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับ
ป้ันจั่น ทบทวนการท างานกบัป้ันจั่น  การสรา้งวฒันธรรมดา้นความปลอดภัยระดบัหัวหนา้งาน อาหารคือยา การดบัเพลงิขัน้ตน้ 
การสรา้งวฒันธรรมดา้นความปลอดภัยระดบัพนักงาน การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพืน้ฐาน CPR และการ
ใชเ้ครื่อง AED การทบทวนความรูส้  าหรับ Fireman ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างานส  าหรับ
ลกูจา้งทั่วไป การฝึกซอ้มดบัเพลงิและซอ้มอพยพหนีไฟ 6S เพื่อความปลอดภัย การสรา้งจิตส  านกึรกัษ์พลงังาน ความปลอดภัย
ในการท างานกบัสารเคมี โครงการสง่เสรมิและตระหนกัในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน การขบัรถพยาบาลอย่างปลอดภัย   
ความปลอดภัยในการท างานกับไฟฟ้า ความรูเ้ก่ียวกับสขุภาพเรื่อง ออฟฟินซินโดรม โครงการสรา้งจิตส  านึกในเรื่องความ
ปลอดภัยในการท างาน ความปลอดภัยในการใชก๊้าซธรรมชาติ เป็นตน้ โดยบริษัทฯใหค้วามส  าคัญกับสขุภาพอนามัย และ
ความปลอดภัยในการท างานของพนกังานเป็นหลกั 

. 

 6.  การเรียนแบบ E-learning (Intranet) การเรียนผ่านระบบออนไลน์ : Virtual Forum, Platform, Webinar,  
Zoom, Facebook Group Close จ านวน 6 หลักสูตร มีพนักงานเข้าเรียน  125 คน การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้  
ความสามารถ และมีทกัษะที่จ  าเป็นในการปฏิบัติงาน ในยคุของ New Normal ที่มาพรอ้มกบั New to Challenge ซึ่งสง่ผลต่อ
ธุรกิจ (Business), องค์กร (Organization) และต่อตัวของพนักงาน (Employee) การปรับตัวในด้านต่าง ๆ เพื่อให้องค์กร
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สามารถสอดรับกับสภาพแวดลอ้มใหม่  รวมถึงพิจารณาถึงการเรียนรูส้ิ่งที่ ผ่านมา การมองไปข้างหน้าพรอ้มเปิดมุมมอง
ความคิด เปิดรับประสบการณ์ใหม่ และเปิดใจเรียนรู ้ และน าแนวคิด Agile ไปลงมือปฏิบัติในองค์กรให้พรอ้มในเรื่อง
ความสามารถและทักษะของพนักงาน พรอ้มต่อการขับเคลื่อนองคก์ร อาทิ การเรียนรูภ้าษาอังกฤษดว้ยตนเองแบบออนไลน ์ 
Bridging the New Normal :  Agile People, Performance and Platform Effective Communication, Logistics Strategy 
Management, Thailand HR Forum 2020 การประเมินค่างานและการจัดท าค่างานใหเ้หมาะกับองคก์ร การบริหารงาน HR 
ยคุใหม่กบั Y Generation เป็นตน้   
 

นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัสง่พนกังานไปศกึษาดงูานในต่างประเทศ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยในปี 2563 บรษัิทฯ ได้
ส่งพนักงานไปฝึกงานเป็นระยะเวลายาว 2 ปี ที่บริษัท นิปปอนโคลสเซอร ์จ  ากัด ประเทศญ่ีปุ่ น จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณแ์ละดูงานกับองคก์รที่ประสบความส าเร็จในอุตสาหกรรม การเขา้ร่วมงานประชุมวิชาการต่าง ๆ เพื่อใหท้ราบ
ความเคลื่อนไหวและขอ้มลูข่าวสารที่เป็นประโยชนต่์อการบรหิารจดัการภายในบรษัิทฯ ต่อไป 

 

บริษัทฯ ยังจัดใหม้ีช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานโดยตรง โดยจัดประชุมฝ่ายบริหารพบพนักงานขึน้ อย่างนอ้ย    
ปีละ 2 ครัง้ เพื่อชีแ้จงใหพ้นกังานไดร้บัทราบผลการด าเนินงานรวมทั้งแนวทางในการบรหิารงานของบรษัิทฯ ตลอดจนเป็นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผูบ้ริหารและพนักงาน เพื่อน  าไปสู่การปรบัปรุงพฒันาและเสริมสรา้งสมัพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนในองคก์ร 

 

ในปี 2563 บรษัิทฯ ไดจ้ดัอบรมชีแ้จงเรื่องจรรยาบรรณของบรษัิทฯ และการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใหพ้นกังานไดม้ีความเขา้ใจและปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั โดยเนน้ย า้แนวทางในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบริษัทฯ ทั้ง 8 ขอ้ รวมทั้งช่องทางในการรอ้งเรียนและการด าเนินการเมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรียน กรณีพบเห็นการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของบรษัิทฯ 

 

7.6  ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

1.)   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)  

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จ่ายใหแ้ก่ส  านกังานสอบบัญชี ดงันี ้ 

- ในรอบปี 2561 ของบรษัิทฯ เป็นจ านวนเงิน             1,050,000  บาท   
- ในรอบปี 2562 ของบรษัิทฯ เป็นจ านวนเงิน             1,050,000  บาท   
- ในรอบปี 2563 ของบรษัิทฯ เป็นจ านวนเงิน             1,200,000  บาท   

 

2.)   ค่าบรกิารอื่น (Non audit fee)  

 ค่าตอบแทนจากการใหบ้รกิารตรวจสอบและรบัรองการท าลายสนิคา้จดทะเบียนไม่ไดค้ณุภาพ จ่ายใหแ้ก่ส  านกั

 งานสอบบัญชี ดงันี ้ 

- ในรอบปี 2561 ของบรษัิทฯ เป็นจ านวนเงิน                  60,000  บาท 
- ในรอบปี 2562 ของบรษัิทฯ เป็นจ านวนเงิน                  80,000  บาท 
- ในรอบปี 2563 ของบรษัิทฯ เป็นจ านวนเงิน                        100,000  บาท 
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8.  รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 

8.1  สรุปผลการปฏิบตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบรษัิทฯ จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหก้รรมการแต่ละท่าน
ไดร้่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวม และประเมินตนเองเป็นรายบคุคล ทั้งนี ้
เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ ผ่านมา เพื่อช่วยใหก้ารท างานของคณะกรรมการบริษัทฯ มี
ประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 
 

ในปี 2563 เลขานกุารคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษัิทฯ ทัง้คณะ 
และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบคุคลใหก้บักรรมการทุกท่าน โดยกรรมการทกุท่านมีความเป็นอิสระ
ในการท าแบบประเมินดังกล่าว และเมื่อท  าแบบประเมินเรียบรอ้ยแลว้ให้จัดส่งคืนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
รวบรวมและสรุปผล และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ รบัทราบ  
 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) 
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน 

แบ่งเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. โครงสรา้งและคณุสมบัติของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชมุคณะกรรมการ 
4. การท าหนา้ที่ของกรรมการ 
5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาผูบ้รหิาร 

 

ผลการประเมินการปฏิบติังานโดยภาพรวม 81% 
 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล (As individual) 
บริษัทฯ จัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล โดยมีเกณฑก์ารประเมิน 

แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในฐานะกรรมการ 
2. การท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการ 
3. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
4. การพฒันาตนเองในฐานะกรรมการ 

 

 ผลการประเมินการปฏิบติังานโดยภาพรวม  80% 
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 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จดัการใหญ่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาประเมินผลการ

ปฏิบติังานของผูจ้ัดการใหญ่ทกุสิน้ปี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบรษัิทฯ การด าเนินงานตามนโยบายที่
ไดร้บัจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวการณเ์ศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะน าขอ้มลูที่ไดไ้ปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทนของผูจ้ดัการใหญ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทโดยพิจารณาจาก
ขอ้มลูทัง้ปีปัจจบุนัและเปรยีบเทียบขอ้มลูยอ้นหลงั โดยมีเกณฑก์ารประเมิน แบ่งเป็น  2 สว่น 

 

สว่นที่ 1: ประเมินผลจากดชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานขององคก์ร 
สว่นที่ 2: ประเมินผลดา้นต่าง ๆ แบ่งเป็น 10 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ความเป็นผูน้  า 
2. การก าหนดกลยทุธ ์
3. การปฏิบติัตามกลยทุธ ์
4. การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
5. ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
6. ความสมัพนัธก์บัภายนอก 
7. การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับคุลากร 
8. การสบืทอดต าแหน่ง 
9. ความรูด้า้นผลติภัณฑแ์ละบริการ 

10. คณุลกัษณะสว่นตวั 
 

8.2 รายงานผลการปฏบิัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา 
ตามระเบียบบริษัท ฝาจีบ จ  ากัด (มหาชน) ว่าดว้ยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2562 เรื่อง “การประเมินผล”  

เพื่อใหค้วามเชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกรอบความรบัผิดชอบอย่าง
ครบถว้นและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสใหม้ีการพิจารณาทบทวนและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อน  าไปสูก่ารปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการปฏิบติัหนา้ที่ และแสวงหาแนวทางการพฒันาและปรบัปรุง 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ระเมินการปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยตนเอง สรุปผลดงันี ้

สว่นที่ 1  ความเหมาะสมของโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมิน 100% 
สว่นที่ 2  การปฏิบติัหนา้ที่ตามขอบเขตความรบัผิดชอบอย่างครบถว้น ผลการประเมิน 99% 

 

8.3 สรุปผลการปฏิบตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย 
นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการรายบคุคล คณะกรรมการบรษัิทยงัจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมไปถึง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ อนึ่งคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งเป็นคณะกรรมการชดุย่อยใหค้รบถว้นต่อไป 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

 การควบคุมภายใน   
คณะกรรมการของบรษัิทฯ มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการด าเนินการใหบ้รษัิทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมี

ประสทิธิภาพเพียงพอ จงึใหค้วามส  าคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ท  าหนา้ที่สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล เพื่อให้
มั่นใจว่า 

 บรษัิทฯ มีระบบขอ้มลูและการรายงานทางการเงินที่ถกูตอ้งและเชื่อถือได ้  

 บรษัิทฯ ปฏิบติัตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการท างานของบรษัิทฯ กฎหมายและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจ  

 ทรพัยส์นิของบรษัิทฯ มีอยู่จรงิและการใชท้รพัยส์นิมีการควบคุม ดแูล เก็บรกัษาเป็นอย่างดี  

 การด าเนินงานของบรษัิทฯ เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ รวมทัง้มีการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า  

 การปฏิบติังานไดด้  าเนินการตามแผนงาน สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของบรษัิทฯ 
 

โดยมีส  านกัตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ ตามแบบประเมิน
ของส  านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) ตามกรอบการควบคุมภายใน COSO 2013 (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั และ 17 
หลกัการย่อย และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

 

ในการประชุมคณะกรรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ และผูบ้ริหารระดับสงูเขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาผลประเมินทุกขอ้ โดยซักถามขอ้มูล
เพิ่มเติมจากผูบ้รหิารและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ มีความเหมาะสม 
เพียงพอและมีประสทิธิผล มีสาระส  าคญั ดงันี ้ 

 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

 มีการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์แผนงาน รวมถงึเป้าหมาย และตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานอย่างชดัเจน 

 มีการจดัโครงสรา้งองคก์รและสายการบงัคบับญัชาอย่างชดัเจน เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมถึงการจัดท าใบพรรณนาหนา้ที่งาน เพื่อก าหนดรายละเอียดหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคุณสมบัติ
ของผูป้ฏิบติังานในแต่ละต าแหน่งอย่างครบถว้น  

 มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ และนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชั่นเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัที่ดีในการด าเนินธุรกิจ 

 นโยบายและวิธีการปฏิบติัที่ชดัเจนในการสรรหา และทบทวนนโยบายในการพฒันาบคุลากรเป็นประจ าทกุปี 

 จัดท าแผนพัฒนาความรูค้วามสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล (IDP) สอดรบักับแผนสืบทอดต าแหน่งที่
ส  าคญั  
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2. การประเมินความเสี่ยง 

 มีการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึ่งมีผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธาน และผูบ้ริหาร
ระดบัสงูของฝ่ายต่าง ๆ เป็นกรรมการ และก าหนดบทบาทหนา้ที่อย่างชดัเจน   

 จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติไวอ้ย่างชัดเจน และไดก้  าหนดหลกัเกณฑใ์นการ
ประเมินความเสี่ยงแต่ละระดับไวอ้ย่างเหมาะสม โดยพิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่
เป็นตวัเงิน  

 พิจารณาทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคก์ร โดยน ากรอบโครงสรา้งการบริหารความเสี่ยงเชิง
บูรณาการ (Enterprise Risk Management - Integrated Framework: ERM2017) เพื่อให้ความเชื่อมั่นได้ว่า
บรษัิทฯมีแผนบรหิารจดัการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ ์   

 จดัอบรม เพิ่มพนูความรู ้และทกัษะการระบคุวามเสี่ยง การประเมิน และตอบสนองความเสี่ยงที่มีนยัส  าคญั 

 มีกระบวนการติดตามความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ และมีการรายงานสถานะความเสี่ยง ที่มีประสทิธิภาพ  
 

3. กิจกรรมควบคุม 

 มีการก าหนดนโยบาย ไวเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการจัดท าแผนงาน ตัวชีว้ัดผลงาน และงบประมาณ
ประจ าปี ส  าหรบัหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหม้ั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
เป้าหมายที่ตัง้ไว ้   

 มีระเบียบปฏิบติังาน อ  านาจการอนมุติัก  าหนดไวอ้ย่างชัดเจนและเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยทบทวนและปรบัปรุง
ใหส้อดคลอ้งกับสภาวการณท์ี่เปลี่ยนแปลง รวมถงึการสอบทาน การกระทบยอดและการแบ่งแยกหนา้ที่ เพื่อให้
การปฏิบติังานเป็นไปอย่างเหมาะสม โปรง่ใส มีความคลอ่งตวั และภายใตก้ารควบคมุภายในที่ดี เพียงพอ     

  มีนโยบายการควบคมุสารสนเทศและเผยแพรใ่นระบบ Intranet ของบรษัิทและไดจ้ดัท  าเอกสารนโยบายควบคุม
ระบบสารสนเทศเพื่อใหพ้นกังานไดล้งนามรบัทราบและถือปฏิบติั     

 การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ อันอาจน ามาซึ่งความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ธุรกรรมที่เกิดขึน้
จะตอ้งผ่านขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายเสมือน
กระท ากบับคุคลภายนอก  
 

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

 จัดใหม้ีระบบขอ้มูลและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งสามารถรับ
ขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ย่างครบถว้น ถูกตอ้ง ทันเวลา และเพียงพอ ส  าหรบัใชใ้นการปฏิบัติงาน และประกอบการ
ตดัสนิใจ   

 มีการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ และประชมุฝ่ายบริหาร เพื่อถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางในการบรหิารงานและ
ขอ้มลูที่จ  าเป็นในการปฏิบติังานแก่ผูม้ีหนา้ที่เก่ียวขอ้งอย่างสม ่าเสมอ      

 บริษัทฯ มีการน าระบบงาน SAP เขา้มาใชใ้นการบันทึกขอ้มูล ประมวลผลการปฏิบัติงาน จัดท ารายงานเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งท  าให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนผู้บริหารมีข้อมูล
ประกอบการตดัสนิใจที่เพียงพอและมีประสทิธิภาพ  
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 มีระบบรกัษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและขอ้มูลที่เหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนมีการก าหนด
แผนส ารองฉุกเฉินดา้นสารสนเทศ เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณท์ี่ท  าใหร้ะบบหยุดชะงักหรือเกิดความ
เสยีหายต่อระบบ และไดม้ีการซกัซอ้มแผนส  ารองฉุกเฉินเป็นประจ าทกุปี 

 บริษัทฯ มีการจัดประชุมพนักงานทุกระดับปีละ 2 ครัง้ เพื่อรบัทราบขอ้มูลผลการด าเนินงาน และประชุม
ระดบัหวัหนา้งานทกุ ๆ 2 เดือนเพื่อรบัฟังแผนงานและนโยบายต่าง ๆ ของบรษัิท นอกจากนีย้งัมีการเผยแพร่
ข่าวสารผ่านระบบ Intranet และ application line 

 บุคคลภายนอกสามารถรบัรูข้อ้มูลข่าวสารของบริษัทฯ รวมถึงมีช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือรอ้งเรียน
ผ่านทางเว็บไซต ์ www.crownseal.co.th ซึ่งไดผ่้านการพิจารณาความถกูตอ้ง จากหน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

 

5. การติดตามและประเมินผล 

 จัดใหม้ีการประชุมฝ่ายบริหารเป็นประจ าทุกเดือน และไดน้  าดัชนีชีว้ัดผลงาน มาใชใ้นการติดตามผลการ
บริหารงานและปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ เพื่อใหม้ั่นใจว่าไดด้  าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
แผนงานที่ก  าหนดไว ้ โดยรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม ่าเสมอ หากผลการ
ด าเนินงานแตกต่างไปจากเป้าหมาย ที่ประชมุฯ จะซกัถามและมอบหมายใหฝ่้ายบรหิารไปด าเนินการแกไ้ข
และน ามารายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ทราบ ในการประชมุครัง้ต่อไป 

 จัดใหม้ีส  านักตรวจสอบภายใน ซึ่งก  าหนดโครงสรา้งและสายการบังคับบัญชาที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ที่สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการก ากับดูแลระบบการควบคมุ
ภายใน 

 ก าหนดวัตถุประสงค ์ อ  านาจ หนา้ที่และความรับผิดชอบของส  านักตรวจสอบภายใน ไวใ้นกฎบัตรการ
ตรวจสอบภายในซึ่งได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ ผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้การ
ปฏิบติังานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบติังานวิชาชีพสากล  

 ส านักตรวจสอบภายใน ไดก้  าหนดนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไวอ้ย่างชัดเจน และ
รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่ เป็นสาระส  าคัญต่อ ผู้บริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ าทกุไตรมาส 

 จัดตั้งส  านักตรวจสอบภายในขึน้ เพื่อท  าหนา้ที่สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการก ากับดูแลระบบ
การควบคมุภายใน 

 

 การตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบก ากับดูแลใหก้ารปฏิบัติงานของส  านักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และมี

ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  โดยมีกฎบตัรการตรวจสอบภายในซึ่งไดก้  าหนดภารกิจ ขอบเขต
การปฏิบัติงาน อ  านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบตลอดจนแนวทางการด าเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบไวอ้ย่างชดัเจน และ
เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานของส  านักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่         
จึงก าหนดใหร้ายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดา้นการบริหารงานต่อผูจ้ัดการใหญ่   
และมีหนา้ที่ในการใหค้  าปรกึษา ตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการบรหิารความเสี่ยง รวมทั้ง
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หาแนวทางปรบัปรุงแกไ้ข โดยประสานงานกบัหน่วยงานอื่นเพื่อใหเ้กิดความคลอ่งตัวในการปรบัปรุงระบบงาน และติดตามการ
ปฏิบติันัน้ใหม้ีประสทิธิผลตามวตัถปุระสงคท์ี่วางไว ้  

 

การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ไดพ้ิจารณาตามปัจจัยเสี่ยง (Risk Based Approach) ซึ่งเนน้ใหค้วามส  าคัญกบั
การควบคมุภายใน การบรหิารความเสี่ยงที่ส  าคัญ การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน  าขอ้มลูมาพิจารณา 
ใหข้อ้เสนอแนะ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีและติดตามผลการตรวจสอบ และ
ผลการปฏิบติังานของส  านกัตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส 

 

การพฒันาความเป็นมืออาชีพและความรอบรูท้างธุรกิจของผูต้รวจสอบ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยสนับสนุนใหม้ีการพัฒนาและอบรมความรู ้อย่างต่อเนื่องทัง้ภายในและภายนอกเก่ียวกับทกัษะ
และวิธีการตรวจสอบที่จ  าเป็นทั้งดา้นการตรวจสอบการด าเนินงาน การตรวจสอบดา้นการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมาย การตรวจสอบระบบสารสนเทศ เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่ม
ทกัษะอื่นที่จ  าเป็นต่อบรษัิทฯ สามารถปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสทิธิผล 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาววรรณพา สมประสิทธ์ิ เป็น
ผูจ้ัดการส  านักตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ปี 2550 รวมถึงไดเ้พิ่มพูนประสบการณ ์ทักษะ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน โดยการใหค้  าปรกึษา หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใหเ้ขา้รบัการอบรมอย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดคุณวุฒิทางการศึกษา คุณวุฒิทางวิชาชีพ การฝึกอบรมที่ เก่ียวข้องและ
ประสบการณก์ารท างาน  
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รายการระหว่างกัน 
1. สรุปรายการระหว่างบริษัทฯ กับกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563  

 
 

รายการ คู่สัญญา ความสัมพันธ ์ ระยะเวลา 
มูลค่า (ล้านบาท) เกณฑก์ารก าหนด

ค่าตอบแทน 2563 2562 
 

1. รายการธุรกิจปกติ       

1.1 การขายฝาจกุจีบ  
 ฝาอลมิูเนียม เกลียวกนัปลอม   
 ฝาแม็กซี ่และฝาพลาสติก 

บรษัิท บญุรอดบรวิเวอรี ่จ  ากดั และบรษัิทในเครอื1 

บรษัิท ไทยน า้ทิพย ์จ ากดั2 
บรษัิท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน)3 
บรษัิท กรนีสปอต จ ากดั4 

บรษัิท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จ  ากดั5 

 
บรษัิท นิปปอน โคลสเซอรส์ จ ากดั (NCC)6 

เป็นผูถื้อหุน้ 
เป็นผูถื้อหุน้และมีผูบ้รหิารรว่มกนับางสว่น 
เป็นผูถื้อหุน้และมีผูบ้รหิารรว่มกนับางสว่น 
เป็นผูถื้อหุน้ 
มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายเดียวกนัและมีผูบ้รหิาร
รว่มกนับางสว่น 
เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และมีผูบ้รหิารรว่มกนับางสว่น 

- 881.60 1,002.78 ช าระเงินเป็นรายเดือน โดย
อา้งอิงตามราคาตลาด ซึ่งเป็น
อตัราเดียวกบับคุคลภายนอก 

1.2  การขายอปุกรณ ์อะไหล ่และ
วตัถดุิบ 

บรษัิท บญุรอดบรวิเวอรี ่จ  ากดั และบรษัิทในเครอื 

บรษัิท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) 
บรษัิท นิปปอน โคลสเซอรส์ จ ากดั (NCC)  

เป็นผูถื้อหุน้ 
เป็นผูถื้อหุน้และมีผูบ้รหิารรว่มกนับางสว่น 
เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และมีผูบ้รหิารรว่มกันบางสว่น 

- 2.19 
 

5.23 ช าระเงินเป็นรายเดือน โดย 

อา้งอิงตามราคาตลาด ซึ่งเป็น
อตัราเดียวกบับคุคลภายนอก 

 

2.  รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ       

2.1 การรบัจา้งผลติงานที่เก่ียวขอ้ง
กบัการพิมพ ์

-   การรบัจา้งพิมพแ์ละเคลือบ
แผ่นโลหะ 

-   การรบัจา้งท าอารต์เวิรค์ 
-   การรบัจา้งท าแผ่นพิมพต์วัอยา่ง

ตวัอยา่ง 
 
  

บรษัิท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริง่ จ  ากดั7 

บรษัิท เน็กซ ์แคน อินโนเวชั่น จ  ากดั8 

มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายเดียวกนัและมีผูบ้รหิารรว่ม 

กนับางสว่น 
 

 

- 
 

102.52 
 
 
 

 

184.86 
 
 
 
 
 

ช าระเงินเป็นรายเดือน โดย
อา้งอิงตามราคาตลาด ซึ่งเป็น
อตัราเดียวกบับคุคลภายนอก 
 
 
 

 2.2 การไดร้บัความชว่ยเหลือดา้น
วิชาการ และเทคนิคในการ
ผลิตฝา 

 

บรษัิท นิปปอน โคลสเซอรส์ จ ากดั (NCC) 

 
เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และมีผูบ้รหิารรว่มกนับางสว่น 
 

5 ปี 
 

12.01 15.79 ช าระเงินทกุ 6 เดือน โดยก าหนด 
เป็นอตัรารอ้ยละของยอดขายฝา 
โดยที่ NCC เรยีกเก็บในอตัราที่ไม่
สงูกวา่ผูร้บัความชว่ยเหลือรายอื่น 
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รายการ คู่สัญญา ความสัมพันธ ์ ระยะเวลา มูลค่า (ล้านบาท) เกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทน 
2563 2562 

2.3 การซือ้อะไหล ่วตัถดุิบและ 

และสนิคา้ส  าเรจ็รูป 

บรษัิท นิปปอน โคลสเซอรส์ จ ากดั (NCC) 

บรษัิท คานากาตะ (ประเทศไทย) จ  ากดั9 

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และมีผูบ้รหิารรว่มกนับางสว่น 

มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายเดียวกนัและมีผูบ้รหิารรว่ม 

กนับางสว่น 

- 

 

19.02 88.36 ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยอา้งอิงตาม
ราคาตลาด ซึง่เป็นอตัราเดียวกบั
บคุคลภายนอก 

3. รายการเช่าหรือใหเ้ช่า
อสังหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี 

3.1 การใหเ้ชา่ที่ดิน 3,626 ตรม.  
 (ที่ตัง้อาคารสรรพสามิต  
และที่จอดรถ) 

 
 
บรษัิท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริง่ 
จ  ากดั 
 

 
 
มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายเดียวกนัและมีผูบ้รหิารรว่ม 
กนับางสว่น 

 
 

1 ปี 
(1 ก.ย.62 - 31 ส.ค.63) 

 
 

0.41 

 
 

0.41 
 

 
 
ช าระเงินเป็นรายปี ตามราคาประเมินของผู้
ประเมินอิสระ 

4. รายการเก่ียวกับสินทรัพย์
หรือบริการ 

      

4.1  การใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร
จดัการซอฟแวร ์และฮารด์แวร ์
ระบบงานคอมพิวเตอร ์SAP 
และระบบงานบคุคล 
 

บรษัิท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริง่ 
จ  ากดั 
 
บรษัิท  โตโย  ไซกนั (ประเทศไทย) 
จ  ากดั 
 

บรษัิท  โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั10 
 
บรษัิท  เน็กซ ์แคน อินโนเวชั่น จ  ากดั 
 

มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายเดียวกนัและมีผูบ้รหิารรว่ม 
กนับางสว่น 
 
มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายเดียวกนัและมีผูบ้รหิารรว่ม 
กนับางสว่น 
 
มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายเดียวกนั 
 
 
มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายเดียวกนัและมีผูบ้รหิารรว่ม 
กนับางสว่น 

1 ปี  
(1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค.63) 

 
1 ปี 

(1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค.63) 
 

1 ปี 
(1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค.63) 

 
1 ปี 

(1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค.63) 
 

3.89 
 

  
4.56 

 
 

1.28 
 
 

1.47 

3.11 
 
 

4.15 
 
 
1.17 

 
 

1.34 

ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยใชห้ลกัการปัน
สว่นคา่ใชจ้า่ย ตามสดัสว่นปรมิาณงาน 
บวกก าไรรอ้ยละ 5 
ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยใชห้ลกัการปัน
สว่นคา่ใชจ้า่ย ตามสดัสว่นปรมิาณงาน 
บวกก าไรรอ้ยละ 5 
ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยใชห้ลกัการปัน
สว่นคา่ใชจ้า่ย ตามสดัสว่นปรมิาณงาน 
บวกก าไรรอ้ยละ 5 
ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยใชห้ลกัการปัน
สว่นคา่ใชจ้า่ย ตามสดัสว่นปรมิาณงาน 
บวกก าไรรอ้ยละ 5 
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รายการ คู่สัญญา ความสัมพันธ ์ ระยะเวลา 
มูลค่า (ล้านบาท)  

เกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทน 2563 2562 
4.2  การใหบ้รกิารโครงสรา้ง

พืน้ฐานระบบสารสนเทศ 
 

บรษัิท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริง่  
จ  ากดั 
บรษัิท เน็กซ ์แคน อินโนเวชั่น จ  ากดั 
 
บรษัิท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จ  ากดั 
 
บรษัิท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั 

มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายเดียวกนัและมีผูบ้รหิาร
รว่มกนับางสว่น 
มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายเดียวกนัและมีผูบ้รหิาร
รว่มกนับางสว่น 
มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายเดียวกนัและมีผูบ้รหิาร
รว่มกนับางสว่น 
มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายเดียวกนั  
 

1 ปี 
(1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค.63) 

1 ปี 
(1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค.63) 

1 ปี 
(1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค.63) 

1 ปี 
(1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค.63) 

2.76 
 
1.69 

 
5.28 

 
1.18 

0.92 
 
0.52 

 
- 
 
- 

ช าระเงินเม่ือถึงก าหนด โดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาดที่ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บ 
ช าระเงินเม่ือถึงก าหนด โดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาดที่ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บ 
ช าระเงินเม่ือถึงก าหนด โดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาดที่ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บ 
ช าระเงินเม่ือถึงก าหนด โดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาดที่ผูใ้หบ้รกิารเรยีกเก็บ 

4.3  การใหเ้ชา่เครือ่งคอมพิวเตอร์
แมข่่าย 

 

บรษัิท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริง่  
จ  ากดั 
 
บรษัิท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จ  ากดั 

 
 
บรษัิท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั 
 
บรษัิท  เน็กซ ์แคน อินโนเวชั่น จ  ากดั 
 

มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายเดียวกนัและมีผูบ้รหิาร
รว่มกนับางสว่น 
 
มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายเดียวกนัและมีผูบ้รหิาร
รว่มกนับางสว่น 
 
มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายเดียวกนั  
 
 
มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายเดียวกนัและมีผูบ้รหิาร
รว่มกนับางสว่น 
 

4 ปี 
(15 พ.ค.63 - 15 พ.ค.67) 

 
4 ปี 

(15 พ.ค.63 - 15 พ.ค.67) 
 

4 ปี 
(15 พ.ค.63 - 15 พ.ค.67) 
 

4 ปี 
(15 พ.ค.63 - 15 พ.ค.67) 

0.30 
 
 
0.35 
 
 
0.10 

 
 

0.11 

0.26 
 
 

0.35 
 
 

0.10 
 
 

0.11 
 

ช าระเงินเป็นรายปี โดยใชห้ลกัการปันส่วน
คา่ใชจ้า่ย ตามสดัสว่นปรมิาณผูใ้ชง้านบวก
ก าไรรอ้ยละ 5 
ช าระเงินเป็นรายปี โดยใชห้ลกัการปันส่วน
คา่ใชจ้า่ย ตามสดัสว่นปรมิาณผูใ้ชง้านบวก
ก าไรรอ้ยละ 5 
ช าระเงินเป็นรายปี โดยใชห้ลกัการปันส่วน
คา่ใชจ้า่ย ตามสดัสว่นปรมิาณผูใ้ชง้านบวก
ก าไรรอ้ยละ 5 
ช าระเงินเป็นรายปี โดยใชห้ลกัการปันส่วน
คา่ใชจ้า่ย ตามสดัสว่นปรมิาณผูใ้ชง้านบวก
ก าไรรอ้ยละ 5 

4.4 การใหเ้ชา่ที่ดิน 20-1-87 ไร ่
 (ที่ตัง้ส  านกังานและโรงงาน
กระป๋อง 2 ชิน้) 

 
 

บรษัิท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริง่  
จ  ากดั 
 
 
 

มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายเดียวกนั และมีผูบ้รหิาร
รว่มกนับางสว่น 
 
 

30 ปี 
(2 ก.ค.44  - 1 ก.ค.74) 

 

0.50 0.50 ช าระเงินครัง้เดียวในวันท าสัญญาจ านวน 
15 ลา้นบาท ราคาที่ดินใชร้าคาที่บริษัทฯ 
ซือ้จาก BCM เป็นฐานและคิดคา่เชา่รอ้ยละ 
1.5 ต่อปีของราคาที่ดินตามมลูค่าปัจจบุนั 
โดยคิดอตัราคิดลดรอ้ยละ 8 
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หมายเหตุ : 
1. บรษัิท บญุรอดบรวิเวอรี ่จ ากดั และบรษัิทในเครอื ประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยเครือ่งดื่ม 
2. บรษัิท ไทยน า้ทิพย ์จ ากดั ประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยเครือ่งดื่ม 
3. บรษัิท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยเครือ่งดื่ม 
4. บรษัิท กรนีสปอต จ ากดั ประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยเครือ่งดืม่ 
5. บรษัิท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบธุรกิจผลติและขายภาชนะพลาสติก 
6. บรษัิท นิปปอน โคลสเซอรส์ จ ากดั ประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยบรรจภุณัฑ ์
7. บรษัิท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริง่ จ ากดั ประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยฝากระป๋อง  กระป๋อง 2 ชิน้ และกระป๋อง 3 ชิน้ 
8. บรษัิท เน็กซ ์แคน อินโนเวชั่น จ ากดั ประกอบธุรกิจผลติและขายกระป๋อง 2-Piece 
9. บรษัิท คานากาตะ (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบธุรกิจรบัจา้งผลติแมพ่ิมพส์  าหรบัฉีดและเป่าพลาสติก 
10. บรษัิท โตโย ฟิลลิง่ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ประกอบธุรกิจผลติ และจ าหนา่ยกระป๋องสเปรยส์  าหรบัผลติภณัฑด์แูลรา่งกายและเสน้ผม 

 
 
 

รายการ คู่สัญญา ความสัมพันธ ์ ระยะเวลา 
มูลค่า (ล้านบาท)  

เกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทน 2563 2562 
4.5 การใหเ้ชา่ที่ดิน 8-3-80 ไร ่ 
     (ที่ตัง้อาคาร 3,4 ที่อดัเศษ

วสัดแุละทีข่นถ่ายสินคา้) 

บรษัิท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริง่  
จ  ากดั 
 

มีผูถื้อหุน้ใหญ่รายเดียวกนัและมีผูบ้รหิาร
รว่มกนับางสว่น 
 

30 ปี 
(2 ก.ค. 44  - 1 ก.ค. 74) 

0.49 0.49 ช าระเงินครัง้เดียวในวนัท าสญัญา จ านวน 
14.78 ล้านบาท ราคา Fair Value ที่ดิน 
ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ คิดค่าเช่ารอ้ย
ละ 1.5 ต่อปี ของราคาที่ดินตามมูลค่า
ปัจจบุนั โดยคิดอตัราคิดลดรอ้ยละ 8 
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2. ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท ารายการระหว่างกัน 
 

ในปี 2563 บรษัิทฯ มีการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั แบง่ออกเป็น 4 ประเภท (ดงัรายละเอียดที่ไดก้ลา่วแลว้ในขอ้ 1) 
ไดแ้ก่  
 1. รายการธุรกิจปกติ  
 2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ  
 3. รายการเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยไ์มเ่กิน 3 ปี  
 4. รายการเก่ียวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร  
 

ในการตกลงเขา้ท ารายการดงักลา่วขา้งตน้ บรษัิทฯ จะพิจารณาถึงเหตผุลและความจ าเป็น เง่ือนไข และราคาที่เป็นธรรม โดย
ค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ เป็นส าคญั กรณีเขา้ท ารายการธุรกิจปกติ และรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ บริษัทฯ จะ
ด าเนินการตามเง่ือนไขทางการคา้ของธุรกิจปกติเช่นเดียวกบับคุคลภายนอก สว่นรายการเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยไ์มเ่กิน 3 
ปี และรายการที่เก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ บริษัทฯ จะพิจารณาก าหนดอตัราค่าเช่าและค่าบริการ โดยใช้  Fair Value ของ       
ผูป้ระเมินอิสระ และใชห้ลกัการปันสว่นคา่ใชจ้่ายตามสดัสว่นปรมิาณงานบวกดว้ยก าไร ซึง่ไดเ้ปรยีบเทียบกบัราคาตลาดแลว้    
 

ทัง้นี ้การตกลงเขา้ท ารายการ/สญัญาใด ๆ กบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ ตลอดจนเง่ือนไข และราคาที่เป็นธรรม เพื่อไม่ใหเ้กิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน ์อนัเป็นการรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ  
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ส่วนที ่3 งบการเงนิ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง           
ส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน          
การรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
บริษทัฯตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในขอ้ก าหนด
นั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้              
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ            
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วม
วธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั           
เป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย 
ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายเป็นตวัเลขท่ีมีสาระส าคญัในงบก าไรขาดทุน และเป็นตวัช้ีวดัส าคญัของธุรกิจซ่ึงผูใ้ช ้              
งบการเงินใหค้วามสนใจ และรายการขายบางส่วนเป็นการขายส่งออกซ่ึงมีเง่ือนไขในการส่งมอบสินคา้ท่ีควรน ามา
ประกอบการบนัทึกรายการ นอกจากน้ี เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์การแข่งขนั
ท่ีสูงในอุตสาหกรรมการผลิต ดงันั้นจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้ 
โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ี
บริษทัฯออกแบบไว ้  

• สุ่มตวัอยา่งรายการขายระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีระบุ และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ   

• สอบทานความเหมาะสมของใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขาย
ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี   

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน           
ขอ้ 10 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะการประมาณการค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า            
สินคา้คงเหลือส าหรับสินคา้ท่ีลา้สมยัหรือเส่ือมสภาพซ่ึงข้ึนอยูก่บัการวเิคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัวงจรอาย ุ         
ของสินคา้ การแข่งขนัทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่า
ของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื่อการลดลง 
ของมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติั
ตามการควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวธีิการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใชใ้น               
การพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือดงัน้ี   

• ท าความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบทานความ
สม ่าเสมอของการใชเ้กณฑ์ดงักล่าว และเหตุผลส าหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือแบบ
เฉพาะเจาะจง 

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือ เพื่อระบุถึง                    
กลุ่มสินคา้ท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการหมุนเวยีนของสินคา้ท่ีชา้กวา่ปกติ  

• วเิคราะห์เปรียบเทียบจ านวนเงินสุทธิท่ีกิจการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุน
ของสินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคา้  

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดั 
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้การ
ด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                  
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ 
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ 
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ 
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน           
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผู ้
ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่ 
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่
ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
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หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ                  
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดใน                  
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว ้                 
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี  

ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพนัธ์ 2564 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 228,215,749            145,176,146            
เงินลงทนุชัว่คราว 11 -                                 981,993,710            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 9 486,161,645            505,454,604            
สินคา้คงเหลือ 10 507,850,112            571,196,996            
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 33.1 802,973                    -                                 
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 11 1,053,998,118        -                                 
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 8,968,883                9,068,741                
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,285,997,480        2,212,890,197        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 12 10,407,738              -                                 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 12 -                                 10,296,738              
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 13 666,300,000            666,300,000            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 1,493,392,835        1,469,796,952        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 19,868,093              -                                 
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 16 6,941,461                3,676,433                
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 31,192,315              3,947,846                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,228,102,442        2,154,017,969        
รวมสินทรัพย์ 4,514,099,922        4,366,908,166        
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 18 461,068,153            396,751,103            
คา่เช่ารับล่วงหน้าท่ีครบก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 7 992,608                    992,608                    
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 10,323,250              -                                 
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 27,344,320              25,584,690              
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 33.1 411,248                    -                                 
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 13,630,289              15,747,803              
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 513,769,868            439,076,204            
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
คา่เช่ารับล่วงหน้า - สุทธิ
   จากส่วนท่ีครบก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 7 9,429,776                10,422,384              
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 15 9,646,824                -                                 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 72,738,838              71,093,129              
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 19 216,546,080            205,057,424            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 308,361,518            286,572,937            
รวมหนีสิ้น 822,131,386            725,649,141            
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นบริุมสิทธิ ชนิดไมส่ะสมเงินปันผล 
         799,258 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 20 7,992,580                7,992,580                
      หุ้นสามญั 52,000,742 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 520,007,420            520,007,420            

528,000,000            528,000,000            
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นบริุมสิทธิ ชนิดไมส่ะสมเงินปันผล 
         799,258 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 7,992,580                7,992,580                
      หุ้นสามญั 52,000,742 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 520,007,420            520,007,420            
ส่วนเกินทนุ
   ส่วนเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ 49,164,799              49,164,799              
   ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 337,643,244            337,643,244            
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 21 52,800,000              52,800,000              
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,663,086,230        2,612,376,719        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 61,274,263              61,274,263              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,691,968,536        3,641,259,025        
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,514,099,922        4,366,908,166        
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 7 2,664,378,078 2,948,020,634
รายไดจ้ากการให้บริการ 7 105,776,637            188,954,042            
รายไดอ่ื้น 23 120,729,127            198,562,449            
รวมรายได้ 2,890,883,842        3,335,537,125        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย 2,221,523,771        2,487,909,117        
ตน้ทนุการให้บริการ 80,546,988              150,535,297            
คา่ใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย 63,929,509              66,212,190              
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 218,574,893            225,169,511            
รวมค่าใช้จ่าย 2,584,575,161        2,929,826,115        
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 306,308,681            405,711,010            
รายไดท้างการเงิน 9,646,013                15,372,457              
ตน้ทนุทางการเงิน (306,314)                  -                                 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 315,648,380            421,083,467            
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25 (57,213,870)            (72,103,283)            
ก าไรส าหรับปี 258,434,510            348,980,184            

ก าไรต่อหุ้น 26
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับปี 4.97 6.71
ก าไรต่อหุ้นปรับลด
   ก าไรส าหรับปี 4.89 6.61
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

บริษทั ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2563 2562

ก าไรส าหรับปี 258,434,510      348,980,184      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั -                         -                         
รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
   ผลขาดทนุจากประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 25 (4,055,272)         -                         
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (4,055,272)         -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (4,055,272)         -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 254,379,238      348,980,184      
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

บริษทั ฝาจบี จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรสะสม ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน รวม

ทนุเรือนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ ส่วนเกินทนุจากการ ส่วนของ

หมายเหตุ หุ้นบริุมสิทธิ หุ้นสามญั หุ้นบริุมสิทธิ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 7,992,580                   520,007,420               49,164,799                 337,643,244               52,800,000                 2,343,795,422            61,274,263                 3,372,677,728            

ก าไรส าหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  348,980,184               -                                  348,980,184               

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  348,980,184               -                                  348,980,184               

เงินปันผลจ่าย 30 -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (80,398,887)                -                                  (80,398,887)                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 7,992,580                   520,007,420               49,164,799                 337,643,244               52,800,000                 2,612,376,719            61,274,263                 3,641,259,025            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 7,992,580                   520,007,420               49,164,799                 337,643,244               52,800,000                 2,612,376,719            61,274,263                 3,641,259,025            

ก าไรส าหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  258,434,510               -                                  258,434,510               

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (4,055,272)                  -                                  (4,055,272)                  

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  254,379,238               -                                  254,379,238               

เงินปันผลจ่าย 30 -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (203,669,727)              -                                  (203,669,727)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 7,992,580                   520,007,420               49,164,799                 337,643,244               52,800,000                 2,663,086,230            61,274,263                 3,691,968,536            
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)
2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 315,648,380            421,083,467            
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ขาดทนุจากการลดมลูคา่ของสินคา้คงเหลือและ
      ตดัจ  าหน่ายสินคา้และอะไหล่ 29,305,834              34,778,456              
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 192,658,536            170,764,114            
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน -                                 (18,944,390)            
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 7,628,928                9,088,503                
   ขาดทนุจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,536,598                1,493,486                
   คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16,167,361              44,427,790              
   มลูคา่ยติุธรรมเพ่ิมข้ึนของตราสารอนุพนัธ์ (391,725)                  -                                 
   มลูคา่ยติุธรรมเพ่ิมข้ึนของเงินลงทนุในตราสารทนุ (111,000)                  -                                 
   ดอกเบ้ียหน้ีสินตามสญัญาเช่า 306,314                    -                                 
   รายไดด้อกเบ้ีย (9,646,013)               (15,372,457)            
   ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน 1,572,916                1,454,495                
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 555,676,129            648,773,464            
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 16,513,130              (25,106,921)            
   สินคา้คงเหลือ 34,041,050              (26,062,880)            
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (678,019)                  (1,255,030)               
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 80,158                      (65,887)                    
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 72,705,950              (85,557,938)            
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (2,328,463)               5,399,921                
   คา่เช่ารับล่วงหน้า (992,608)                  (992,608)                  
   เงินจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (8,733,977)               (16,333,772)            
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 666,283,350            498,798,349            
จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (52,794,712)            (55,310,741)            
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 613,488,638            443,487,608            
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน/เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (72,004,408)            (271,352,977)          

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน -                                 26,693,523              

ซ้ืออุปกรณ์ (222,843,605)          (319,825,120)          

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,705,984                39,641,766              

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนเพ่ิมข้ึน (5,533,351)               (2,354,000)               

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (27,377,415)            -                                 

ดอกเบ้ียรับ 10,551,291              15,040,123              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (314,501,504)          (512,156,685)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (12,212,355)            -                                 

จ่ายเงินปันผล (203,669,727)          (80,398,887)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (215,882,082)          (80,398,887)            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 83,105,052              (149,067,964)          

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

   ท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (65,449)                    (263,113)                  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 145,176,146            294,507,223            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 228,215,749            145,176,146            

-                                 -                                 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไมใ่ช่เงินสดประกอบดว้ย

   เงินคา้งจ่ายคา่ซ้ือเคร่ืองจกัร 16,595,071              24,641,878              

   สินทรัพยสิ์ทธิการใช้เพ่ิมข้ึน 18,411,437              -                                 



115 
 

บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยมี
บริษทั นิปปอน โคลสเซอร์ส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่นเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่
และเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การผลิตและ
จ าหน่ายฝาส าหรับขวด และธุรกิจรับจา้งพิมพแ์ผน่ส าหรับผลิตกระป๋อง ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
อยูท่ี่เลขท่ี 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46 ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 
2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

3.       มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

  ในระหวา่งปี บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการ
บญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงได้มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปได้
ดงัน้ี   
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  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

  การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯจากรายการดงัต่อไปน้ี 

 - การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัท                    
จดทะเบียน - บริษทัฯวดัมูลค่าและจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 - การจดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน - บริษทัฯวดัมูลค่า
และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน            
ก าไรหรือขาดทุน 

 - การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - บริษทัฯรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม                
ณ วนัท่ีเขา้ท าสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน              
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผา่นก าไรหรือขาดทุน  

  ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ              
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิง
นั้นมีมูลค่าต ่า 

  การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

  ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

  แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีใน
ช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

  แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมี
ผลบงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

  ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 บริษทัฯไดเ้ลือกปฏิบติัตามมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีในเร่ืองการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตามวิธีการ          
อย่างง่าย การวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ท่ีดิน 
และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  

  ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2563 บริษทัฯไดป้ระเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพยจ์าก
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ดังนั้ น             
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯจึงพิจารณายกเลิกการถือปฏิบติั
ตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีส าหรับทุกเร่ืองท่ีบริษทัฯได้เคย            
ถือปฏิบติัในช่วงท่ีผา่นมา โดยไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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 ข)   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 

  สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ  

 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 บริษทัฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั 
โดยบริษทัฯได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจากการน า
มาตรฐานเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
  ผลกระทบจาก  

งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธนัวาคม 

2562 

มาตรฐาน             
การรายงาน
ทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน             
การรายงาน
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม 
2563 

สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว 981,994 (981,994) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 981,994 - 981,994 
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(หน่วย: พนับาท) 
  ผลกระทบจาก  

งบแสดงฐานะการเงิน 
31 ธนัวาคม 

2562 

มาตรฐาน             
การรายงาน
ทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน             
การรายงาน
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม 
2563 

     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10,297 (10,297) - - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 10,297 - 10,297 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 13,870 13,870 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

  
 8,029 

 
8,029 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
5,841 

 
5,841 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,612,377 - - 2,612,377 
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4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตาม
หลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 มูลค่าตาม                       

หลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 145,176 - - 145,176 145,176 
เงินลงทุนชัว่คราว 981,994 - - - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน - - - 981,994 981,994 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 505,455 - - 505,455 505,545 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10,297 - - - - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 273 10,024 - 10,297 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,642,922 273 10,024 1,632,625 1,642,922 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯไม่ไดก้  าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงมีมูลค่า
ยติุธรรมไม่เป็นสาระส าคญั 
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4.2    สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญา
เช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

 (หน่วย: พนับาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 13,870 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (386) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 13,484 

อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 0.13 - 2.65 % 
  
ประกอบดว้ย  
หน้ีสินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน 8,444 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 5,040 

 13,484 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
อาคาร 3,921 
ยานพาหนะ 7,001 
อุปกรณ์ส านกังาน 2,562 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 13,484 

5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 รายได้จากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคญัของความเป็น
เจ้าของสินค้าให้แก่ผูซ้ื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับสินค้าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่ารับรู้เป็นรายไดต้ามวธีิเส้นตรงตามอายขุองสัญญาเช่า 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
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 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 ตน้ทุนทางการเงิน  ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดย
ใชว้ธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี               
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไม่มีขอ้จ ากดั     
ในการเบิกใช ้

5.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัหรือมูลค่าสุทธิท่ี
จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงาน และค่าโสหุ้ยใน      
การผลิต 

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

5.4 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 บริษทัฯวดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนซ่ึงรวมต้นทุนการท ารายการ 
หลงัจากนั้น บริษทัฯจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯรับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในงบก าไรขาดทุน
ในปีท่ีเกิดข้ึน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น           
งบก าไรขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

5.5 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและ   
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯจดัให้มีการ
ประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ี บริษทัฯจดั
ให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์ังกล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 
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 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

- บริษทัฯบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
และรับรู้จ านวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ อยา่งไรก็
ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงในงบก าไรขาดทุนแลว้ 
ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปี
ก่อนแลว้ 

- บริษทัฯรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในงบก าไรขาดทุน อยา่งไรก็ตาม 
หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนในจ านวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ
ดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  3 - 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  3 - 15 ปี 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง เคร่ืองใชส้ านกังานและยานพาหนะ  3 - 5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

 บริษทัฯ ตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น  

 บริษทัฯตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 
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 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

  อายกุารใหป้ระโยชน์ 
 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 และ 5 ปี 

5.7 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออ้มซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของ
บริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

5.8 สัญญาเช่า 

 ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า บริษทัฯจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดย
สัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย์
ท่ีระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

5.8.1  บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

 บริษทัฯใช้วิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา ณ วนัท่ีสัญญาเช่า            
เร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใช้งาน) บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใช้
สินทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ี
จ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

อาคาร   1 - 2 ปี 
ยานพาหนะ 1 - 5 ปี 
อุปกรณ์อ่ืน 3 - 4 ปี 
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 หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบับริษทัฯเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์

 หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัด้วยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 
จ  านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยการจ่ายช าระคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่า             
ผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรา และจ านวนเงินท่ีคาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่า
คงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ ซ่ึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯจะใช้สิทธิ
นั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษทัฯจะ             
ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษทัฯ บนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดัชนีหรืออตัราเป็น
ค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นเกิดข้ึน 

 บริษทัฯคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา
เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯ หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
อายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือมีการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิ
เลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

 สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

 สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

        นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนิงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

5.8.2  บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีได้รับตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นรายได้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่า
ด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้
เกณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า  
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5.9 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน                
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนรวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

5.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หรือ สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯ หากมี
ขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีท่ีดินซ่ึงใช้
วิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบนัทึกไว ้

5.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์
ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ นอกจากน้ี ยงัมีกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีไดจ้ดัสรรไวอ้ยูก่่อน
วนัท่ีพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ใชบ้งัคบัโดยบริษทัฯเป็นผูจ้ดัเก็บไวเ้อง และจะจ่าย
ใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นลาออกจากบริษทัฯ 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนักงาน 

 บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน นอกจากนั้น บริษทัฯ
จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบัติงาน                       
ครบก าหนดระยะเวลา 

 บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 
โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้  าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) จะรับรู้ทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และส าหรับ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบก าไรขาดทุน 

5.12 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.13 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณ
จากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการแต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและ
จะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะไม่มีก าไรทางภาษี
เพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.14 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั บริษทัฯจะรับรู้
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้ 

 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 บริษทัฯจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที่             
วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 บริษทัฯวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย เมื่อบริษทัฯถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื ่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับช าระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต ้นใน
วนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

 สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียที่แทจ้ริงและต้องมีการประเมิน
การด้อยค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่า
ของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 
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 สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตราสารทุน)  

 ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก บริษทัฯสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ 
เป็นตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถเปล่ียน
การจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

 ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไปรับรู้
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการ
ไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอยา่งชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั้นในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่มี
ขอ้ก าหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  

 สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในงบก าไรขาดทุน 

 ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงบริษทัฯไม่ได้
เลือกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุน  

 การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มี
การโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

 บริษทัฯตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแล้ว มีการ
ยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในงบก าไรขาดทุน  
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 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 บริษทัฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการค้า 
ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทาง                 
ดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหน้ี
การค้า  โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูล                    
การคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

 การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเม่ือบริษทัฯมีสิทธิบงัคบัใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และ            
บริษทัฯมีความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

 นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
ดงักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือได้จ  าหน่าย
หลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า (ถา้มี) 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

  



 

 131 

5.15 ตราสารอนุพนัธ์  

 บริษทัฯใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน  

 บริษทัฯรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีท าสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
ทั้งน้ี บริษทัฯแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย ์และแสดง
เป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

 บริษทัฯแสดงตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงก าหนดช าระภายใน                 
12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสารอนุพนัธ์อ่ืนเป็น
สินทรัพยห์มุนเวยีน หรือหน้ีสินหมุนเวยีน 

5.16 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อ มูล ท่ีไม่สามารถสัง เกตได้ เ ช่น  ข้อมูล เ ก่ียวกับกระแสเ งินในอนาคตท่ี กิจการ                  
ประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ า 
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6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนี้การค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษทัฯอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงใน
อนาคต 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางด้านเครดิต                  
สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว                
การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสินค้าจากผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึน                     
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยใชก้ารวิเคราะห์อายุสินคา้
คงเหลือ และสถานะการขายของสินคา้คงเหลือรายตวัในปัจจุบนั 

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 บริษทัฯแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและ
รับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบก าไรขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีมูลค่าต้นทุนเปล่ียนแทนสุทธิ                     
ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้น
หมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 บริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดย
ใชว้ธีิเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบาง
ประการตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น  

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีเม่ือมีความ
เป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่คราวนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอ
การตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

 สัญญาเช่า - บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

 การก าหนดอายสุัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

 ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัฯมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึง
ขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับบริษทัฯในการ
ใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น  

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม 

 บริษทัฯไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้นจึงใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม
ของบริษทัฯในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัฯ
จะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้น
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  
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 สัญญาเช่า - บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า  

 การจดัประเภทของสัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอน
ความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อ่ืนของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัข้อสมมติฐานต่าง ๆในการ
ประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขาย - ฝาภาชนะ 881,602 1,002,779 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการพิมพแ์ผน่ 102,519 184,862 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 2,239 2,229 ราคาตามสญัญา 
ขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 16,016 ราคาตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
ขายอุปกรณ์ อะไหล่และวตัถุดิบ 2,188 5,229 ราคาตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกบัลูกคา้

ทัว่ไป 
ขายเคร่ืองจกัรท่ีใชส้ าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 1,919 40,322 ราคาทุน  
รายไดค้่าบริหาร 22,297 11,499 ราคาตามสญัญา 
ซ้ือวตัถุดิบ สินคา้ส าเร็จรูปและอะไหล่ 15,462 64,889 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองจกัร 3,561 23,475 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าสิทธิการผลิตจ่าย  12,007 15,788 อตัราร้อยละของยอดขายแต่ละสินคา้ 
ค่าชดเชยสินคา้เสียหาย 2,399 1,299 ราคาทุน 
เงินปันผลจ่าย 137,266 51,984 ตามท่ีประกาศจ่าย 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 30,105 25,569 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 335 330 
รวม 30,440 25,899 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) 114,621 132,581 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9) 3,245 8,234 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 18) 838 16,124 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 18) 9,927 12,038 
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 993 993 
 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนท่ีครบก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 9,430 10,422 

 ขอ้มูลเพิ่มเติมของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

บริษทั ประเภทกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
กลุ่มบริษทับุญรอดบริวเวอร่ี ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ผูถื้อหุ้น 
บริษทั กรีนสปอต จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ผูถื้อหุ้น  
บริษทั ไทยน ้าทิพย ์จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ผูถื้อหุ้นและมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 
บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ผูถื้อหุ้นและมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 
บริษทั โตโยไซกนั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั ผลิตและขายบรรจุภณัฑ ์ ผูถื้อหุ้นและมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 
บริษทั นิปปอน โคลสเซอร์ส จ ากดั ผลิตและขายบรรจุภณัฑ ์ ผูถื้อหุ้นและมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 
บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั ผลิตและขายกระป๋อง                                                  

2-Piece และ 3-Piece 
มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 

บริษทั โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จ  ากดั ผลิตและขายภาชนะพลาสติก มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 
บริษทั เน็กซ์ แคน อินโนเวชัน่ จ  ากดั ผลิตและขายกระป๋อง 2-Piece มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 
PT Indonesia Caps and Closures ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์                              

ประเภทฝาส าหรับเคร่ืองด่ืม 
มีผูถื้อหุ้นร่วมกนับางส่วน 

บริษทั โตโย ฟิลล่ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั บรรจุและจ าหน่ายกระป๋อง                              
อดัยาน ้ าส าหรับฉีด 

มีผูถื้อหุ้นร่วมกนับางส่วน 

บริษทั คานากาตะ (ประเทศไทย) จ  ากดั รับจา้งผลิตแม่พิมพส์ าหรับ                           
ฉีดและเป่าพลาสติก 

มีผูถื้อหุ้นร่วมกนับางส่วน 
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ข) ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการคา้ท่ีเกิดข้ึนถือเป็นธุรกิจปกติของบริษทัฯและเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของการก่อตั้งบริษทัในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของ                     
บริษทัฯและเป็นคู่แข่งทางการคา้ระหวา่งกนัเอง และการใหบ้ริการรับจา้งผลิตงานท่ีเก่ียวกบัการพิมพ ์

ค) ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัประกอบด้วย ยอดคงเหลือของรายการให้เช่า ขายอุปกรณ์และ
อะไหล่ การให้บริการด้านการจดัการและการให้บริการระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์แก่บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

ง) เจ้าหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัประกอบด้วย ยอดคงเหลือของรายการซ้ือวตัถุดิบ อะไหล่และ
เคร่ืองจกัร ค่าสิทธิการผลิตคา้งจ่ายและค่าชดเชยสินคา้เสียหายคา้งจ่าย 

จ) บริษทัฯไดก้ าหนดการให้บริการรับจา้งผลิตงานท่ีเก่ียวกบัการพิมพแ์ก่บริษทั บางกอกแคน แมนนู
แฟคเจอร่ิง จ ากดั โดยมีเง่ือนไขการจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนและไม่ก าหนดระยะเวลาส้ินสุดการ
ใหบ้ริการ 

ฉ) ค่าเช่ารับล่วงหนา้เป็นค่าเช่ารับตามสัญญาให้เช่าท่ีดินแก่บริษทับางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั 
โดยมีระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2574 

นอกจากน้ี บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาการให้เช่าท่ีดินส่วนเพิ่มเติมและอาคารแก่บริษทั บางกอกแคน 
แมนนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั มูลค่าตอบแทนส าหรับการให้เช่าท่ีดินคิดตามราคาประเมินของผูป้ระเมิน
และการให้เช่าอาคารคิดตามวิธีราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา โดยก าหนดช าระค่าเช่าเป็นรายปี 
ค่าตอบแทนรวมส าหรับปีส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2563 และ 2562 คิดเป็นจ านวนปีละ 0.4 ล้านบาท 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 การก าหนดค่าตอบแทนเพื่อต่ออายุสัญญาดงักล่าวยงัอยู่ระหวา่งการ
พิจารณา 

ช) บริษัทฯได้ท าสัญญาให้เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องในกลุ่มของบริษัท  
โตโยไซกนั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั โดยก าหนดระยะเวลาการให้บริการ 4 ปี ส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 
2563 ดว้ยค่าตอบแทนเป็นจ านวนรวม 4 ลา้นบาท โดยก าหนดช าระค่าเช่าเป็นรายปี 

 ทั้ งน้ี บริษัทฯได้ต่ออายุสัญญาให้เช่าดังกล่าวอีก 4 ปี ส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2567 โดยก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นจ านวน 4 ลา้นบาท 

ซ) บริษัทฯได้ให้บริการติดตั้ งและบริหารจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบงานบุคคลแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในกลุ่มของบริษทั โตโยไซกนั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั โดย
สัญญาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 11 ล้านบาทและ 10 ล้านบาท
ตามล าดบั โดยมีเง่ือนไขจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน 

 ทั้งน้ี บริษทัฯไดต่้ออายุสัญญาการให้บริการดงักล่าวอีก 1 ปี ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2564 โดยก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นจ านวน 11 ลา้นบาท  
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ฌ) บริษทัฯไดท้  าสัญญาขายทรัพยสิ์นและเก็บค่าใช้จ่ายการบริหารงานการผลิตกระแสไฟฟ้ากบับริษทั 
บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั โดยก าหนดค่าตอบแทนในอตัราคงท่ีต่อเดือน และไม่ก าหนด
ระยะเวลาส้ินสุดการให้บริการ ค่าตอบแทนการบริหารงานการผลิตกระแสไฟฟ้าส าหรับปี 2563 และ 
2562 คิดเป็นจ านวนปีละ 2 ลา้นบาท 

ญ) บริษทัฯไดท้  าสัญญาสิทธิการผลิต (Technical license agreement) กบั บริษทั นิปปอน โคลสเซอร์ส 
จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือดา้นวชิาการและเทคนิคการผลิตฝา สัญญาตามกลุ่มสินคา้ มีอาย ุ2 ปี 
ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2564 และอายุ 5 ปี ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2565 โดยตกลงจ่ายค่าสิทธิการผลิต
ตามอตัราร้อยละของยอดขายของสินคา้ประเภทท่ีระบุในสัญญา และก าหนดจ่ายค่าบริการทุกหก
เดือน 

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
เงินสด 180 164 
เงินฝากธนาคาร 228,036 145,012 
รวม 228,216 145,176 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.01 ถึง 0.20 
ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 0.70 ต่อปี) 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 95,272 92,357 
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน 19,349 40,224 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 114,621 132,581 



 

 138 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 227,745 253,049 
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน 119,031 100,591 
 3 - 6 เดือน 17,810 5,874 
 6 - 12 เดือน 
   เกินกวา่ 12 เดือน 

- 
11 

217 
- 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 364,597 359,731 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
รายไดค้า้งรับ 3,245 8,234 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,245 8,234 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
เงินทดรอง 1,420 1,467 
ลูกหน้ีค่าชดเชยความเสียหายจากผูข้ายสินคา้ 975 250 
ลูกหน้ีจากการขายเศษวสัดุ 256 1,202 
อ่ืน ๆ 1,048 1,990 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,699 4,909 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  486,162 505,455 

10. สินค้าคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลด
ราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิ                
ท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคา้คงเหลือ-

สุทธิ 
 

ราคาทุน 

รายการปรับลด
ราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิ              
ท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคา้คงเหลือ-

สุทธิ 

สินคา้ส าเร็จรูป 198,202 (18,942) 179,260 190,319 (18,844) 171,475 
งานระหวา่งท า 146,834 (59) 146,775 179,956 (1,483) 178,473 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 149,937 (2,325) 147,612 184,666 (2,702) 181,964 
อะไหล่ 23,120 (162) 22,958 23,216 (4,044) 19,172 
สินคา้ระหวา่งทาง 11,245 - 11,245 20,113 - 20,113 

รวม 529,338 (21,488) 507,850 598,270 (27,073) 571,197 
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ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
จ านวน 29.31 ลา้นบาท (2562: 34.78 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และปรับยอดรายการ
ปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือลงจ านวน 34.89 ลา้นบาท (2562: 36.27 ลา้นบาท) ส าหรับสินคา้ท่ีไดท้  าลาย 

11. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน / เงินลงทุนช่ัวคราว 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
เงินฝากธนาคารท่ีมีก าหนดจ่ายคืนเกินกวา่ 3 เดือน 1,053,998 981,994 

รวม  1,053,998 981,994 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.15 ถึง 0.75 
ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.60 ถึง 1.62 ต่อปี) 

12. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน / เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืนมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
 ตราสารของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
 - บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั 9,494 
 - อ่ืน ๆ 530 
รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 10,024 
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
 ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 384 
รวมเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 384 
รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 10,408 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด   
เงินลงทุนในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  9,494 

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน  530 

รวมตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  10,024 

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย   

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน  273 

รวมตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  273 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  10,297 

13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

 2563 
  ท่ีดินจดัสรรและ   
 ท่ีดินเพ่ือให้เช่า ส่ิงก่อสร้าง ท่ีดินเปล่า รวม 

ยอดตามบญัชีตน้ปี  240,100 160,100 266,100 666,300 
ยอดตามบญัชีปลายปี 240,100 160,100 266,100 666,300 

     
รายไดค่้าเช่าส าหรับปี 1,403 - - 1,403 

ค่าใชจ่้าย    99 

(หน่วย: พนับาท) 

 2562 
  ท่ีดินจดัสรรและ   
 ท่ีดินเพ่ือให้เช่า ส่ิงก่อสร้าง ท่ีดินเปล่า รวม 

ยอดตามบญัชีตน้ปี  240,100 160,100 266,100 666,300 
ยอดตามบญัชีปลายปี 240,100 160,100 266,100 666,300 

     
รายไดค่้าเช่าส าหรับปี 1,403 - - 1,403 

ค่าใชจ่้าย    99 

 

  



 

 141 

ในปี 2561 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ ซ่ึงใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคาท่ีดินและใช้มูลค่าตน้ทุนเปล่ียน
แทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost Approach) เป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคาส่ิงก่อสร้างในโครงการ
พฒันาท่ีดิน ทั้งน้ี ในปี 2563 และ 2562 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไม่เปล่ียนแปลง
จากปี 2561 

14. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 แสดงมูลค่าตาม                 
ราคาท่ีตีใหม่ แสดงมูลค่าตามราคาทุน 

 

  อาคารและ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
  ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัร ติดตั้งเคร่ืองใช ้  ระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่        
1 มกราคม 2562 142,800 455,715 2,758,606 101,145 7,950 209,214 3,675,430 
ซ้ือเพ่ิม - - 16,660 3,220 - 275,238 295,118 
จ าหน่าย - (8,763) (120,963) (3,832) - (5,397) (138,955) 
โอนเขา้ (ออก) - 8,616 280,943 3,739 - (293,298) - 

31 ธนัวาคม 2562 142,800 455,568 2,935,246 104,272 7,950 185,757 3,831,593 
ซ้ือเพ่ิม - - 10,367 3,515 - 200,914 214,796 
จ าหน่าย - (4,984) (134,095) (7,116) (13) (2,385) (148,593) 
โอนเขา้ (ออก) - 11,891 264,999 12,249 - (289,139) - 

31 ธนัวาคม 2563 142,800 462,475 3,076,517 112,920 7,937 95,147 3,897,796 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2562 - 331,016 1,860,906 81,252 7,681 - 2,280,855 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 13,323 145,057 9,784 115 - 168,279 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (8,134) (75,405) (3,798) - - (87,337) 

31 ธนัวาคม 2562 - 336,205 1,930,558 87,238 7,796 - 2,361,797 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 12,805 157,322 8,160 42 - 178,329 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (3,852) (124,928) (6,929) (13) - (135,722) 

31 ธนัวาคม 2563 - 345,158 1,962,952 88,469 7,825 - 2,404,404 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2562 142,800 119,363 1,004,688 17,034 154 185,757 1,469,796 

31 ธนัวาคม 2563 142,800 117,317 1,113,565 24,451 112 95,147 1,493,392 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี     
2562 (164 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)   168,279 

2563 (174 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)   178,329 

บริษทัฯได้จดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินในปี 2561 โดยผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงใช้วิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาดเป็นเกณฑใ์นการก าหนดมูลค่ายติุธรรม  



 

 142 

มูลค่าของท่ีดินดงักล่าวมีราคาทุนจ านวน 63.3 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัคงใช้
งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวคิดเป็นจ านวน 1,660 ล้านบาท 
(2562: 1,647 ลา้นบาท)  

อาคารและเค ร่ืองจักรบางส่วนถือกรรมสิทธ์ิ ร่วมกันระหว่างบริษัทฯกับบริษัท บางกอกแคน                       
แมนนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั โดยบริษทัฯบนัทึกอาคารและเคร่ืองจกัรดงักล่าวตามสัดส่วนท่ีเป็นของ บริษทัฯซ่ึง
มีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 45 ลา้นบาท (2562: 48 ลา้นบาท) 

15. สัญญาเช่า  

15.1 บริษัทฯในฐานะผู้เช่า  

 บริษทัฯท าสัญญาเช่าสินทรัพย ์ไดแ้ก่ อาคาร ยานพาหนะ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของ
บริษทัฯ สัญญาเช่ามีอายสุัญญาเช่าอยูร่ะหวา่ง 1 – 5  ปี  

ก)  สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 อาคาร ยานพาหนะ อุปกรณ์อ่ืน รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2563 3,921 7,001 2,562 13,484 
เพ่ิมข้ึน 12,579 3,532 2,300 18,411 
ตดัจ าหน่าย (4,481) - (28) (4,509) 
31 ธนัวาคม 2563 12,019 10,533 4,834 27,386 

ค่าเส่ือมราคาสะสม     
1 มกราคม 2563 - - - - 
ค่าเส่ือมราคา 7,174 3,383 1,451 12,008 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย (4,462) - (28) (4,490) 
31 ธนัวาคม 2563 2,712 3,383 1,423 7,518 

สินทรัพย์สิทธิการใช้     
1 มกราคม 2563 3,921 7,001 2,562 13,484 

31 ธนัวาคม 2563 9,307 7,150 3,411 19,868 
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ข)  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
หน้ีท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 20,465 - 
หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (495) - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 19,970  
หกั : ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (10,323) - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด                          
ช าระภายในหน่ึงปี 9,647 - 

ค)  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าทีรั่บรู้ในงบก าไรขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                                                

31 ธนัวาคม 2563 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 12,008 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 306 

ง)  อ่ืน ๆ  

 บริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 12 
ล้านบาท ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมี                  
มูลค่าต ่า ทั้งน้ี ในปี 2563 บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจ านวน 18           
ลา้นบาท และ 19 ลา้นบาท ตามล าดบั 

15.2 บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

 บริษทัฯเขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (ท่ีดินเพื่อให้เช่าในหมายเหตุ 13) 
สัญญาเช่ามีอายสุัญญา 30 ปี  

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากการให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิก
ไม่ได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  
2563 2562 

ภายใน 1 ปี 993 993 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,972 3,972 
มากกวา่ 5 ปี 5,458 6,450 
รวม 10,423 11,415 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์   
ราคาทุนตน้ปี 54,810 52,856 
ซ้ือเพิ่ม 256 2,354 
โอนเขา้ 5,277 - 
ตดัจ าหน่าย (516) (400) 
ราคาทุนปลายปี 59,827 54,810 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสมตน้ปี 51,134 49,216 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,268 2,318 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย (516) (400) 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสมปลายปี 52,886 51,134 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 6,941 3,676 

17. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 
2562 จ านวน 1,705 ลา้นบาท วงเงินดงักล่าวไม่มีภาระค ้าประกนั 

18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 838 16,124 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 378,418 290,247 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,927 12,038 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 36,984 45,113 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 34,901 33,229 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 461,068 396,751 
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19. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 38,275 41,994 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 153,028 144,018 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 25,243 19,045 
รวม 216,546 205,057 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) ซ่ึงเป็นเงินชดเชย
พนกังานเม่ือออกจากงานแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตน้ปี 144,018 108,080 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน :   
 ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  6,605 5,982 
 ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,299 3,020 
 ตน้ทุนบริการในอดีต - 33,732 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน : 
 (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
         ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 
         ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 
         ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี 

 
 

381 
9,105 

(4,417) 
(5,963) 

 
 

- 
- 
- 

(6,796) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 153,028 144,018 

 บริษทัฯคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) ภายใน 1 ปี
ขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 0.2 ลา้นบาท (2562: 8.1 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
พนกังาน (โครงการผลประโยชน์) ประมาณ 8 ปี (2562: 6 ปี) 
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

 2563 2562 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.50 2.75 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  4.50 5.00 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 7.00 9.00 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออก
จากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) สรุปไดด้งัน้ี 

 31 ธนัวาคม 2563 

 เคล่ือนไหว
เพิ่มข้ืน 

ผลกระทบ
ต่อส ารอง 

เคล่ือนไหว
ลดลง 

ผลกระทบ
ต่อส ารอง 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (6,587) 0.5 7,055 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 15,476 1.0 (13,731) 

 

 31 ธนัวาคม 2562 
 เคล่ือนไหว

เพิ่มข้ืน 
ผลกระทบ
ต่อส ารอง 

เคล่ือนไหว
ลดลง 

ผลกระทบ
ต่อส ารอง 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (3,515) 0.5 3,711 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 11,237 1.0 (10,155) 

20. หุ้นบุริมสิทธิ 

 หุ้นบุริมสิทธิของบริษทัฯเป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดระบุช่ือผูถื้อมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกบัหุ้นสามญัใน
อตัราเดียวกบัหุ้นสามญั และมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท ทั้งน้ี หุ้นบุริมสิทธิเป็นชนิด
ไม่สะสมเงินปันผล อีกทั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกบัหุ้นสามญัและมีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามญั
ไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของทุก ๆ เดือน ในอตัราหุน้บุริมสิทธิ 1 หุน้ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือของหุ้นบุริมสิทธิท่ียงัไม่ไดมี้การใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้น
สามญัมีจ านวน 799,258 หุน้ 
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21. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผล 

22. ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินซ่ึงส่วนเกินทุนน้ีไม่สามารถน ามา
หกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผล 

23. รายได้อ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุและอะไหล่ 75,380 98,761 
รายไดค้่าบริหาร 22,297 11,499 
รายไดค้่าเช่า 2,239 2,229 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 681 4,458 
ค่าสินไหมทดแทน 6,235 42,322 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 18,944 
ก าไรจากตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 111 - 
อ่ืน ๆ 13,786 20,350 
รวม 120,729 198,563 

 ในระหวา่งปี 2562 บริษทัฯไดรั้บค่าชดเชยส าหรับสินคา้เสียหายจากอุบติัเหตุในโรงงานท่ีเกิดข้ึนในปี 2561 
เป็นจ านวน 42 ล้านบาท และมีก าไรจากการขายหุ้นของบริษทั PT. Indonesia Caps and Closures ทั้งหมด
เป็นจ านวน 19 ลา้นบาท 
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24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,428,783 1,688,756 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 528,623 573,276 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 192,659 170,790 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 107,263 106,384 
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ 29,306 34,778 
ค่าขนส่ง 34,488 33,960 
ค่าสิทธิการผลิตจ่าย 12,007 15,788 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า (25,239) (20,629) 

25. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / หนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 54,420 68,601 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 134 52 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว                      
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 2,660 3,450 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 57,214 72,103 
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 รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 315,648 421,083 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 63,130 84,217 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 134 52 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:   
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 28) (1,250) - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 8,050 9,239 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (15,510) (24,855) 
อ่ืน ๆ 2,660 3,450 

รวม (6,050) (12,166) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 57,214 72,103 

 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 5,069 - 
หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (1,014) - 
สุทธิจากภาษีเงินได ้ 4,055 - 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ี ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 4,298 5,415 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 35,654 32,613 
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ 1,886 2,084 
อ่ืน ๆ 3,192 2,785 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 45,030 42,897 
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(หน่วย: พนับาท) 

 2563 2562 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าตดัจ าหน่ายสะสม (38,146) (34,519) 
ก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 

ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

(64,152) 
 

(64,152) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (15,319) (15,319) 
อ่ืน ๆ (152) - 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (117,769) (113,990) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (72,739) (71,093) 

26. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของ
จ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปีกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้น
สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติวา่ไดมี้
การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
  จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับปี ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส าหรับปี 258,434 348,980 52,001 52,001 4.97 6.71 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 799 799   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการ       
   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 258,434 348,980 52,800 52,800 4.89 6.61 
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27.  ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
บริษทัคือกรรมการผูมี้อ านาจ  

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์
และบริการ บริษทัฯมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 1. ส่วนงานผลิตและขายฝาภาชนะ 

 2. ส่วนงานรับจา้งพิมพแ์ผน่ส าหรับผลิตกระป๋อง 

 บริษทัฯไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้  

 ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯบริหารงาน
ดา้นการจดัหาเงิน ซ่ึงท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายทางการเงิน และรายไดท้างการเงิน กิจกรรมบริหารงานและภาษีเงิน
ไดข้องทั้งกลุ่ม ดงันั้น รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดงักล่าวจึงไม่มีการปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานด าเนินงาน 

 ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษัทฯส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มี
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ผลิตและ รับจา้งพิมพแ์ผน่  

 ขายฝาภาชนะ ส าหรับผลิตกระป๋อง รวม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ              2,664,378 2,948,021 105,777 188,954 2,770,155 3,136,975 

ผลการด าเนินงาน       

ก าไรของส่วนงาน 456,691 493,959 22,844 37,119 479,535 531,078 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน     
รายไดท้างการเงิน    9,646 15,372 
รายไดอ่ื้น    45,348 99,802 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (218,575) (225,169) 

ตน้ทุนทางการเงิน   (306) - 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    315,648 421,083 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (57,214) (72,103) 

ก าไรส าหรับปี    258,434 348,980 
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 บริษทัฯด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลกัคือ ประเทศไทย โดยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ทั้งน้ี ไม่มีการแยกแสดงสินทรัพยส่์วนงาน เน่ืองจากส่วนงานต่าง ๆ ใช้สินทรัพยห์ลกั
ร่วมกนั 

 ในปี 2563 บริษทัฯมีรายไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 1,121 ลา้นบาท (2562: 1,241 ลา้นบาท) จากลูกคา้รายใหญ่
จ านวนสามราย ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตและขายฝาภาชนะ  

28. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับผลิตภณัฑ์ฝาเกลียวตาม
บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 62-0723-1-05-1-0 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบาง
ประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบ
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ
เคร่ืองจกัรระบบอตัโนมติัหรือหุ่นยนตเ์ป็นระยะเวลา 3 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  

 รายไดข้องบริษทัฯส าหรับปี 2563 (2562: ไม่มี) จ  าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 2563 
 กิจการท่ีไดรั้บ                       กิจการท่ีไม่ไดรั้บ                    
 การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการลงทุน รวม 

รายไดจ้ากการขายและจากการใหบ้ริการ    
   ในประเทศ 138,483 2,165,695 2,304,178 
   ต่างประเทศ 18,559 447,418 465,977 
รวม 157,042 2,613,113 2,770,155 

29. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนและบริษทัฯจ่าย
สมทบให้ในอตัราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน กรณีพนักงานท่ีเป็นสมาชิกกองทุนฯก่อนวนัท่ี                  
1 มกราคม 2546 บริษทัฯจะจ่ายสมทบอตัราพิเศษให้เม่ืออายุงานครบ 7 ปีเต็มและ 10 ปีเต็ม กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือ
พนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบของกองทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 2563 บริษทัฯจ่ายเงินสมทบเขา้
กองทุนจ านวน 21.8 ลา้นบาท (2562: 20.7 ลา้นบาท) 
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30. เงินปันผลจ่าย 

 
อนุมติัโดย รวมเงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายต่อ
หุน้บุริมสิทธิ 

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุน้สามญั 

  (พนับาท) (บาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

19 เมษายน 2562 80,400 3.00 1.50 
รวมเงนิปันผลจ่าย - 2562 80,400 3.00 1.50 

เงนิปันผลประจ าปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี                     
10 เมษายน 2563 172,800 4.75 3.25 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
11 มิถุนายน 2563 34,320 0.65 0.65 

รวมเงนิปันผลจ่าย - 2563 207,120 5.40 3.90 

เงินปันผลส าหรับปี 2563 ซ่ึงจ่ายจริงจ านวน 203.67 ล้านบาท เน่ืองจากเงินปันผลจ านวน 3.45 ล้านบาท 
เก่ียวเน่ืองกบัการถือหลกัทรัพยซ่ึ์งไม่เป็นไปตามระเบียบวธีิปฏิบติัของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนดงัน้ี 

ก) บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามค าสั่งซ้ือรายจ่ายฝ่ายทุนกบัผูข้ายสินคา้ในประเทศและต่างประเทศท่ีครบ
ก าหนดจ่ายช าระภายในหน่ึงปี ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 

สกุลเงิน 2563 2562 
บาท 13.93 35.34 
เยน - 13.59 
ยโูร 1.93 0.97 

ข) บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯจ านวน 10.4 ลา้นบาท (2562: 10.2 ลา้น
บาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 10.2 ลา้นบาท (2562: 9.9 ลา้นบาท) และการ
ท าสัญญาซ้ือขายฝาภาชนะกบัหน่วยงานของรัฐจ านวน 0.2 ลา้นบาท (2562: 0.3 ลา้นบาท) 
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32. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน -                             
เงินลงทุนในตราสารทุน 1 - - 1 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ -                 
เงินลงทุนในตราสารทุน - - 10 10 

ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ - 1 - 1 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 653 13 666 
ท่ีดิน  - 143 - 143 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ - 1 - 1 

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - 10 10 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 653 13 666 
ท่ีดิน  - 143 - 143 
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33. เคร่ืองมือทางการเงิน 

33.1 ตราสารอนุพนัธ์  

    (หน่วย: พนับาท) 
 2563 2562 

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง   
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 803 - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 411 - 

 บริษทัฯใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อบริหารความเส่ียงในการท าธุรกรรมบางส่วน โดย
เขา้ท าสัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ
รายการอา้งอิงซ่ึงมีอายสุัญญาโดยทัว่ไปไม่เกินหน่ึงปี 

33.2 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืน และเงินลงทุน บริษทัฯมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว 
และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

 ก) ความเส่ียงด้านเครดิต 

  บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีการคา้ เงินฝากกบัธนาคาร โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้
ตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงได้เปิดเผยจ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียไวใ้นหัวขอ้ความเส่ียงดา้น
สภาพคล่อง 

  ลูกหนีก้ารค้า  

  บริษทัฯบริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการใหสิ้นเช่ืออยา่งเหมาะสม จึงไม่
คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัฯมีการติดตามยอดคงคา้งของ
ลูกหน้ีการคา้อยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงการให้สินเช่ือของบริษทัฯ เป็นการให้สินเช่ือแบบไม่กระจุกตวัสูง 
เน่ืองจากบริษทัฯมีฐานลูกคา้จ านวนมากและอยูห่ลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม  
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  บริษทัฯพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับ
กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและ
ขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู ่ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต 
สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทัว่ไป บริษทัฯจะตดัจ าหน่าย
ลูกหน้ีการคา้ออกจากบญัชีหากลูกหน้ีนั้นคา้งช าระเกินกว่าหน่ึงปี และบริษทัฯไม่ไดมี้การด าเนินการ
ตามกฎหมายกบัลูกหน้ีรายดงักล่าว  

  เงินฝากธนาคาร 

  บริษทัฯบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารโดยจะลงทุนกบัคู่สัญญาท่ี
ไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยูใ่นวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดใหก้บัคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเช่ือ
จะถูกสอบทานโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯเป็นประจ าทุกปี การก าหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลด
ความเส่ียงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากผิดนัดช าระของ
คู่สัญญา 

  บริษทัฯมีความเส่ียงด้านเครดิตของตราสารอนุพนัธ์ไม่สูงมากนักเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมี
อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้น
เครดิตระหวา่งประเทศ  

 ข) ความเส่ียงด้านตลาด 

  บริษทัฯมีความเส่ียงจากราคาสินค้าซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลัก บริษทัฯมีการติดตามการเคล่ือนไหวของ           
ราคาวตัถุดิบอยา่งใกลชิ้ดเพื่อประกอบการวางแผนสั่งซ้ือ 

 ค) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

  บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ โดยบริษทัฯบริหารความเส่ียงส่วนใหญ่โดยการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ซ่ึงสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายไุม่เกินหน่ึงปี 
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  บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 31 ธนัวาคม 2563 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.69 1.86 30.42 และ 30.79 
เยน - 8.53 0.30 
ยโูร - 0.19 36.95 

 

 31 ธนัวาคม 2562 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.80 1.85 30.20 และ 30.42 
เยน - 78.53 0.28 
ยโูร - 0.21 34.25 

  การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน  

  ตารางต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของบริษทัฯจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ
เกิดข้ึนอย่างสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปล่ียนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยก าหนดให้ตวัแปรอ่ืน
ทั้งหมดคงท่ี ทั้ งน้ี ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดก้  าหนดให้
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ทั้งน้ี บริษทัฯไม่มีความเส่ียงอย่างเป็น
สาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอ่ืน 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน 
ผลกระทบต่อ            
ก าไรก่อนภาษี ลดลง 

ผลกระทบต่อ                               
ก าไรก่อนภาษี 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5.0 1,415 5.0 (1,415) 

 ง) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัเก่ียวกบัเงินฝากธนาคาร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของ
บริษทัฯส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั 

  การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้  

  บริษทัฯไม่คาดว่าจะไดรั้บผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียใน
สภาวะปัจจุบนั 
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 จ) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีหน้ีสินประมาณร้อยละ 98 ท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเม่ือ
เทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้ งหมดของหน้ีสินดังกล่าวท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน (2562: ร้อยละ 100)              
บริษทัฯไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื่อน าไปช าระหน้ีสินเดิม
และได้ขอ้สรุปว่าความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดบัต ่า บริษทัฯมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของ
เงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ  

  รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทางการ
เงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตาม
สัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 461,068 - - 461,068 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 10,323 9,647 19,970 

รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 461,068 10,323 9,647 481,038 

ตราสารอนุพนัธ์  
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายช าระแยก     
กระแสเงินสดรับ 37,921 - - 37,921 
กระแสเงินสดจ่าย 38,332 - - 38,332 

รวมตราสารอนุพนัธ์ 411 - - 411 

33.3  มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 บริษทัฯมีวธีิการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ดงัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี 
เจา้หน้ี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรืออา้งอิงจากแบบจ าลองราคาท่ีไดรั้บ
การยอมรับโดยทัว่ไปในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด 
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ค) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ของ
เงินตราต่างประเทศ เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย และเส้นราคาล่วงหน้าของสินคา้โภค
ภณัฑ์ เป็นตน้ บริษทัฯได้ค  านึงถึงผลกระทบของความเส่ียงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณ
มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

33.4  การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจ าและมี
ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: พนับาท) 

 
เงินลงทุน                           

ในตราสารทุน 
อสงัหาริมทรัพย ์                  
เพ่ือการลงทุน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 10,024 12,900 22,924 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 10,024 12,900 22,924 

 ข้อสมมติฐานหลักท่ีใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนคือ คิดลดกระแสเงินสด                 
โดยใชอ้ตัรา WACC ท่ี 9.35% ผลกระทบของขอ้สมมติฐานท่ีมีต่อมูลค่ายติุธรรม สรุปไดด้งัน้ี 

ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ 
สังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญั เพิ่มข้ึน 

ผลกระทบต่อ              
มูลค่ายติุธรรม ลดลง 

ผลกระทบต่อ                
มูลค่ายติุธรรม 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัรา WACC 1.0 (744) 1.0 907 

34. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                         
31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.2:1 (2562: 0.2:1) 
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35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุ้นซ่ึงจะจดัข้ึนในเดือนเมษายน 2564 ในการจ่ายเงินปันผลจากก าไรของปี 2563 ให้แก่                  
ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 2.45 บาท และให้แก่ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 3.95 บาท รวมเป็นเงิน 
130.56 ล้านบาท เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบัญชีภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญ
ประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

36.     การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีดังต่อไปน้ี เน่ืองจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                  
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน การจดัประเภทรายการบญัชีน้ีไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้
ตามท่ีไดร้ายงานไว ้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้
รายไดอ่ื้น 198,562 213,935 
รายไดท้างการเงิน 15,373 - 

37. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 
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เอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

  เปิดเผยไวแ้ลว้ในหนา้ที่ 4-15 ของเลม่แบบ 56-1 One Report 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการของบริษัทย่อย 

  บรษัิทฯ ไมม่ีบรษัิทยอ่ย 
 

เอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิาน  
  ของบริษัท 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) ภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เป็นไปโดยสอดคลอ้งกับ 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยแนวทางปฏิบตัิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ใหม้ีการก าหนด
หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไวอ้ย่างชัดเจน เป็นลายลกัษณอ์กัษร และใหม้ีการปรบัเปลี่ยนให้
เหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ โดยมีผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) ไดพ้ิจารณาแต่งตัง้ นางสาววรรณพา สมประสิทธ์ิ เป็นผูจ้ดัการ
ส านกัตรวจสอบภายในตัง้แตปี่ 2550 โดยมีคณุวฒุิทางการศกึษา คณุวฒุิทางวิชาชีพ และการเขา้อบรมหลกัสตูร ดงันี ้:- 
 

คณุวฒุิทางการศกึษา  :  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ (MBA) สาขาการวางแผนและการควบคมุ    
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
      ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
คณุวฒุิทางวิชาชีพ  :  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA. No.8036) 
การเขา้อบรมหลกัสตูร : - Monitoring the internal audit function (MIA 4/2008) 

  - Monitoring the system of internal control and risk management (MIR 4/2008) 
  - Audit committee program (ACP 24/2008) 
  - Fraud prevention in organization. 
  - COSO 2013 the internal control framework. 
- Anti Corruption: the practical guide (ACPG 30/2016) 
- Cyber Security 

 

หนา้ที่และความรบัผิดชอบโดยรวม 
1. ก าหนดนโยบายและวิธีการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน รวมถึงการก ากบัดแูลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตัิงาน

วิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
2. จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยเนน้การตรวจสอบประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  การประเมินระบบการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิ  
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3. ปฏิบตัิงานตรวจสอบ และประเมินผลของการควบคมุภายใน ตามแผนการตรวจสอบที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ โดยจัดท ารายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยส าคัญและขอ้เสนอแนะ รวมถึงการติดตามผล
ด าเนินการแกไ้ขตามที่ใหค้วามเห็นชอบรว่มกนั  

4. ติดตามผลการประเมิน การวิเคราะหค์วามเสี่ยงและการด าเนินการตามแผนบริหารจดัการความเสี่ยงในกิจกรรมที่
ส  าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ  

5. ติดตามผลการประเมินการปฏิบตัิตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึง
ติดตามใหม้ีการประเมิน การวิเคราะหค์วามเสีย่ง ก าหนดแผนรองรบัอยา่งเหมาะสม 

6. ปฏิบตัิงานอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายในตามที่ไดร้บัมอบหมายจากฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึง่การปฏิบตัิงานดงักลา่วตอ้งไมท่ าใหผู้ต้รวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม  

 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดโครงสรา้งส านกัตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ โดยรายงานความรบัผิดชอบเก่ียวกับการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานเก่ียวกบัการบริหารงานเพื่อบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละกลยทุธ์
ของบรษัิทฯ ตรงตอ่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

เอกสารแนบ 4 ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิและรายละเอยีดเกีย่วกับรายงานการประเมินราคา 
  ทรัพยส์ิน 
 

เปิดเผยไวแ้ลว้ในสว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน หวัขอ้ยอ่ย “ทรพัยส์นิท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ” ของ
เลม่แบบ 56-1 One Report 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์นิ 
 

- ไมม่ีการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส  าคญั 
 

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏบิัตกิารก ากับดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอยีด  
 นโยบายและแนวปฏบิัตกิารก ากับดูแลกจิการ 

ได้เปิดเผยแล้วในแบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการ ข้อที่ 6 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ          
หวัขอ้ยอ่ยเรือ่ง นโยบายและแนวปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการ 

จรรยาบรรณธุรกิจ 
แนวทางจรรยาบรรณของบริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

1. บคุคลที่มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
2. ขอ้แนะน าเก่ียวกบัจรรยาบรรณ 
3. การรายงานการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
4. กระบวนการด าเนินการเมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน 
5. มาตรการคุม้ครอง และบรรเทาความเสยีหายใหก้บัผูร้ายงาน ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือในการรายงานการ

ฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
6. การกระท าที่เขา้ขา่ยผิดจรรยาบรรณ 
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ขอ้พงึปฏิบตัิ 

1. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
2. สิง่แวดลอ้ม สขุอนามยั และความปลอดภยั 
3. ความสมัพนัธท์ี่ยั่งยืนกบัลกูคา้ ผูบ้รโิภค คูค่า้ รฐับาล ชมุชนและสงัคม 
4. การดแูลรกัษาและใชข้อ้มลูของบรษัิทฯ 
5. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
6. ความรบัผิดชอบตอ่บรษัิทฯ และทรพัยส์นิของบรษัิทฯ 
7. การรบัหรอืใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ื่นใด 
8. การแขง่ขนัทางการคา้ 

 

บริษัทฯ ไดม้ีการเผยแพร่ขอ้มลูดงักลา่วอยา่งละเอียดแก่สาธารณชนผ่านช่องทางเว็ปไซตข์องบริษัทฯ www.crownseal.co.th 
ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทนุสมัพนัธ”์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crownseal.co.th/
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เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฝาจีบ จ ากัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น

ผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบการณด์า้นเศรษฐศาสตร ์บริหารธุรกิจ และการเงิน มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลกัเกณฑข์อง
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มีนายศิโรตม ์สวสัดิ์พาณิชย ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายสาธิต ชาญเชาวนก์ลุ และนายพงษ์ภาณ ุเศวตรุนทร ์เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยไดก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ มี
ระยะเวลา 3 ปี และนางสาววรรณพา สมประสิทธ์ิ ผูจ้ัดการส านักตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อยา่งมีอิสระ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง
ระบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยใชค้วามรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ตลอดจนไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้
ค าแนะน าและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนต์อ่การบรหิารงานของบรษัิทฯ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยประชมุ
ร่วมกับผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหารระดบัสงูและผูต้รวจสอบภายในรวม 4 ครัง้ และรายงานผลการปฏิบตัิหนา้ที่ต่อคณะกรรมการ
บรษัิทฯ เป็นประจ าทกุไตรมาส  ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

 

1.  สอบทานรายงานทางการเงินประจ าไตรมาสและประจ าปี 2563 รวมทัง้เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit 
matters) ในรายงานของผูส้อบบัญชี พรอ้มรบัฟังค าชีแ้จงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทาง 
การเงินของบรษัิทฯ ถกูตอ้ง ครบถว้นตามที่ควรในสาระส าคญั เป็นท่ีเช่ือถือได ้จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ เป็นประโยชนต์่อผูใ้ชง้บการเงิน ทัง้นีง้บการเงินที่ตรวจสอบแลว้และ
ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไข 

 

 นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชีเพื่อหารือกนัเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีฝ่ายบริหาร
เขา้ร่วม 1 ครัง้และไดร้บัรายงานว่ามีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงานตรวจสอบและไดร้บัความร่วมมือจากทุก
หนว่ยงานเป็นอยา่งดี   

 

2.  สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณารายงานผลการปฏิบตัิงานของ
ส านักตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ  
บรษัิทฯ ซึง่ประเมินโดยฝ่ายบรหิารและส านกัตรวจสอบภายในตามแบบประเมินของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์อิงตามกรอบการควบคมุภายใน COSO คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บรษัิทฯ มีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการบรหิารงานเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี 

 

3.  สอบทานรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการก าหนดมาตรการ     
ต่าง ๆ ในการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ และรบัทราบรายงานเหตุการณ์ความเสียหายดา้นปฏิบัติการที่มี
นัยส าคัญ ประเมินสาเหตุและความเหมาะสมของแนวทางป้องกันเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ซ า้อีกในอนาคต                 
มีความเห็นว่าเหมาะสมตามสมควร และขอใหฝ่้ายจดัการติดตามผลด าเนินการตามแผนจดัการความเสี่ยงอย่าง
ตอ่เนื่องเพื่อประเมินและปรบัแผนใหม้ีประสทิธิภาพ อนัเป็นการช่วยลดความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้



 

166 
  

4.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง มีความเห็นว่าบริษัทฯ ปฏิบตัิสอดคลอ้งกับกฎหมาย ระเบียบและ
ขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งดว้ยดีอย่างตอ่เนื่อง   

 

5.  พิจารณาความสมเหตสุมผลของการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ซึง่ฝ่ายจดัการท าอยา่งถกูตอ้ง เป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ และสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย โดยพิจารณาเหตผุลและความจ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่รายการดงักลา่วมีความ
สมเหตสุมผล เป็นธรรม และมีการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอยา่งครบถว้น เพียงพอ 

 

6.  พิจารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจาก
ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์และค่าสอบบัญชีที่ เหมาะสม สอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาและมีมติใหเ้สนอขออนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 แต่งตัง้ นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 
4807 หรอืนางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5872 แหง่บรษัิทส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ  

 

7.  พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสม
เพียงพอตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย จึงเห็นสมควรใหถื้อปฏิบตัิตอ่ไป  

 

8.  พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2564 ซึ่งก าหนดใหม้ีความสอดคลอ้งกบัลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยเนน้ประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบตัิงาน การควบคมุภายในระบบงาน การบริหารความ
เสี่ยงและการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงระบบและวิธีปฏิบตัิงาน
ใหร้ดักมุยิ่งขึน้ 

 

9.  บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดถือความซื่อสตัยส์จุริต ความถกูตอ้ง ยุติธรรม  และมี
จริยธรรมเป็นหลกัในการด าเนินงาน บริษัทฯ ไดจ้ัดท าคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบาย คู่มือและมาตรการในการ
ต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น เพื่อน ามาใชใ้นการก ากบัดแูลและยึดถือปฏิบตัิไดอ้ย่างถกูตอ้งเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
โดยติดตามใหป้ฏิบตัิตามมาตรการดงักลา่วอยา่งต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ไดร้บัใบรบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มตอ่ตา้น
คอรร์ปัชันของภาคเอกชนไทยในปี 2560 และ ไดร้บัการรบัรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมฯ เป็นเวลา 3 ปี จากมติที่
ประชมุคณะกรรมการแนวรว่มตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  

 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

 (นายศิโรตม ์สวสัดิพ์าณิชย)์ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

18 กมุภาพนัธ ์2564 
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การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ 

บรษัิท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) (Crown Seal Public Company Limited) ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้เป็นนิตบิคุคลประเภทบรษัิท
จ ากดั เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2511 โดยมีทนุจดทะเบียนเริม่แรก 100,000,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจ านวน 10,000,000 หุน้ 
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท บริษัทฯ จัดตัง้ขึน้โดยการร่วมทุนของบริษัทผูผ้ลิตเครื่องดื่มภายในประเทศกับบริษัท เบอรล์ี่          
ยุคเกอร ์จ ากัด และบริษัท โตโย ไซกัน ไกชา จ ากัด ซึ่งเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือดา้นวิชาการและเทคนิคในการผลิตฝาจุกจีบ        
ฝาอลมูิเนียมเกลยีวกนัปลอม และฝาแม็กซี่  
 

บรษัิทฯ ไดร้บัอนญุาตใหเ้ป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 30 ธนัวาคม  2520 
 

ในวนัที่ 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดัตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ทะเบียนเลขที่บมจ.288 ปัจจบุนัเปลีย่นเป็นทะเบียนเลขท่ี 0107537000416 
  

ปี 2556 
 บริษัท โตโย ไซกนั ไกชา จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่บรษัิท ไดเ้ปลี่ยนโครงสรา้งและช่ือบริษัทเป็น บริษัท โตโย        

ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด และไดโ้อนหุน้ของบริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 5,280,000 หุน้ หรือคิดเป็น      
รอ้ยละ 10 ของหุน้ทัง้หมดใหก้ับบริษัท โตโย ไซกัน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และถือหุน้โดยบริษัท โตโย ไซกัน         
กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ ากดัทัง้หมด ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2556  

 บริษัท เจแปน คราวนค์อรค์ จ ากดั ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษัิทฯ จ านวน 19,843,338 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 37.58 ของ
หุน้ทัง้หมด ไดเ้ปลีย่นช่ือบรษัิทเป็นบรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2556  

 บริษัทฯ ไดข้ายหุน้ใน บริษัท เพชรแพค จ ากดั จ านวน 120,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 483.48 บาท ใหก้บับริษัท โตโย       
ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั ท าใหบ้ริษัทเหลือหุน้ในบริษัท เพชรแพค จ ากดั จ านวน 140,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
10.0 ของทนุจดทะเบียน 

 

ปี 2557 
 บรษัิทฯ ไดร้ว่มลงทนุกบับรษัิท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั และ Davlyn Steel Corporation (Hong Kong) Co., Ltd. 

ตัง้บรษัิท PT. Indonesia Caps and Closures ผลติฝาและจ าหนา่ยในประเทศอินโดนีเซยี ทนุจดทะเบียน 5,750,000 
ดอลลา่รส์หรฐั โดยบรษัิทฯ ถือหุน้ จ านวน 14,375 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 25 ของทนุจดทะเบียน 

 

ปี 2558 
 ไมม่ีการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส  าคญัในปี 2558 
 

ปี 2559 
 บริษัทฯ เขา้ร่วมประกาศเจตนารมณเ์ป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ตา้นการทจุรติ 
 บริษัทฯ ไดต้ดัจ าหนา่ยเงินลงทนุในบรษัิท เฮอริเทจ สโตนแวร ์จ ากดั จ านวน 10 ลา้นบาท ซึ่งไดม้ีการตัง้ส  ารองลดลง

ของมูลค่าเต็มจ านวนไวแ้ลว้ตั้งแต่ปี 2541 บริษัทดังกล่าวไดล้ม้ละลาย และศาลลม้ละลายกลางได้มีค  าสั่งให้            
คดีสิน้สดุแลว้ในปี 2559 
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ปี 2560 
 บริษัทฯ ไดข้ายหุน้ใน บริษัท เพชรแพค จ ากัด ทัง้หมดจ านวน 140,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 303 บาท ใหก้ับบริษัท 

บางกอก กลา๊ส จ ากดั (มหาชน)  

 บรษัิทฯ สละสทิธิการซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท Indonesia Caps and Closures จ ากดั (ICC) จ านวน 15,375 หุน้ 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมดของ ICC ใหก้บับริษัทนิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั จ านวน 
9,225 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 15 และใหก้บับรษัิท Davlyn Steel Corporation (Hong Kong) Co., Ltd. จ านวน 6,150 
หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่สละสทิธิการซือ้หุน้เพิ่มทนุ หลงัการเพิ่มทนุของ ICC สดัสว่นการถือหุน้ของ
บรษัิทฯ ใน ICC เทา่กบั 14,375 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 12.08 ของทนุจดทะเบียนของ ICC 

 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จาก
คณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุริต ในงาน “Thailand’s 8th National Conference 
on Collective Action Against Corruption” เมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 

 

ปี 2561 
 ไมม่ีการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส  าคญัในปี 2561 
 

ปี 2562 
 บริษัทขายหุน้ของบริษัท Indonesia Caps and Closures จ ากดั (ICC) จ านวน 14,375 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 12.08 

ใหก้บับริษัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั (NCC) จ านวน 8,625 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.25 และใหก้บับริษัท Davlyn 
Steel Corporation (Hong Kong) Co., Ltd. (UCC) จ านวน 5,750 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 4.83 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 
ในราคาหุน้ละ 1,837.36 บาท/หุน้ 

 

ปี 2563 
 บริษัทฯ ไดด้  าเนินการทบทวนและกรอกแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น เพื่อขอยื่นต่ออายุ

ใบรบัรองสมาชิกฯ ต่อคณะกรรมการแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชั่นของภาคเอกชนไทย โดยเมื่อวนัที่ 30 กันยายน 2563 
คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทยได้มีมติให้การรับรองต่ออายุ “บริษัท ฝาจีบ จ ากัด 
(มหาชน)” เป็นสมาชิกแนวรว่มตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นของภาคเอกชนไทย โดยการรบัรองดงักลา่วจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ี
มีมติใหก้ารรบัรองตัง้แตว่นัท่ี 30 กนัยายน 2563 และครบก าหนดอายกุารรบัรอง 3 ปี ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2566 
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ผลิตภัณฑข์องบริษัท 
 

1.  ฝาจบี (Crown Cap) 
ฝาจีบ เป็นฝาผนึกขวดที่ท  ามาจากแผ่นเหล็กเคลือบอัดขึน้รูป ภายในบุดว้ยวสัดุผนึกป้องกันการรั่วซึม เมื่อปิดแน่นจะ

สามารถเก็บรกัษาคณุภาพเครื่องดื่มหรือผลิตภณัฑภ์ายในขวดไดด้ี เหมาะสมที่จะใชปิ้ดผนึกขวดบรรจุน า้อดัลม เบียร ์โซดา  
นมถั่วเหลอืง น า้ผลไม ้
  

2.  ฝาเกลียวกันปลอม (Pilfer - Proof Cap) 
ฝาเกลียวกนัปลอม ใชปิ้ดผนึกขวดเกลียว พฒันาขึน้เพื่อป้องกันการปลอมปนสินคา้ ท าจากแผ่นอลมูิเนียมอดัขึน้รูปเป็น

ลกัษณะถว้ยทรงกระบอก มีรอยปรุโดยรอบระหวา่งตวัฝากบัขอบฝา ภายในบดุว้ยวสัดปุอ้งกนัการรั่วซมึ ไมเ่ป็นสนิม ฝาเกลยีว
กนัปลอมเปิดง่าย ใชปิ้ดซ า้ไดอ้ีกเมื่อบริโภคไม่หมดในคราวเดียว โดยยงัรกัษาคณุภาพเดิมอยู ่แต่เห็นไดช้ดัว่าไดผ้่านการเปิด
มาแลว้ เหมาะสมที่จะใชปิ้ดผนกึขวดบรรจนุ า้อดัลม เครือ่งดื่มบ ารุงสขุภาพ เครือ่งดื่มชกู าลงั เครือ่งดื่มเกลอืแร ่สรุา ยา  
 

3.  ฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน ์(Maxi Crown) 
ฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน ์เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ท  าจากแผ่นเหล็กอดัรูปและบากร่อง ภายในบุดว้ยวสัดุป้องกันการรั่วซึม 

พฒันาขึน้เพื่อใหด้งึวงแหวนเปิดไดง้่าย ปอ้งกนัการน ากลบัมาใชใ้หม ่และการปลอมปนสนิคา้ไดส้มบรูณแ์บบ เหมาะสมที่จะใช้
ปิดผนกึผลติภณัฑไ์มแ่ช่เย็น 
 

4.  ฝาวงแหวนแม็กซี่แค้ป (Maxi Cap) 
ฝาวงแหวนแม็กซี่แคป้ เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ท  าจากแผ่นอลูมิเนียมทัง้ชิน้อัดขึน้รูปและบากร่อง ภายในบุดว้ยวสัดุผนึก

ป้องกนัการรั่วซึม นอกจากคณุสมบตัิทั่วไปที่เหมือนกบัฝาวงแหวนแม็กซี่คราวนแ์ลว้ ยงัมีคณุสมบตัิเหมาะส าหรบัผลิตภณัฑท์ี่
ตอ้งเก็บไวใ้นท่ีมีความชืน้สงู หรอืเปียกชืน้เป็นเวลายาวนานไดโ้ดยฝาไมเ่ป็นสนิม เช่น น า้ดื่ม เบียร ์สรุา น า้ผลไม้ 
 

5.  ฝาวงแหวนแม็กซี่พ ี(Maxi - P) 
ฝาวงแหวนแม็กซี่พี เป็นฝาขวดที่ท  ามาจากแผ่นอลูมิเนียมอัดขึน้รูปและบากร่อง ภายในบุดว้ยวัสดุป้องกันการรั่วซึม 

คณุสมบตัิโดยทั่วไปเหมือนกบัฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน ์แต่แตกตา่งที่วสัดทุี่ใชผ้ลิตฝา และวงแหวนที่ใชด้งึเปิดจะเป็นพลาสติก 
สามารถป้องกนัการปลอมปนสินคา้ และเหมาะส าหรบัผลิตภณัฑท์ี่ตอ้งการเก็บไวใ้นที่มีความชืน้สงูโดยฝาไม่เป็นสนิม เช่น    
น า้ดื่ม เบียร ์สรุา น า้ผลไม ้
 

6.  ฝาพลาสตกิ (Plastic Cap) 
ฝาพลาสติก เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ผลิตโดยใชพ้ลาสติกเรซินหลอมและขึน้รูปเป็นฝา มีรูปแบบที่เหมาะสมกบัการใชง้านที่

แตกต่างกันหลายประเภท เป็นฝาที่สามารถบ่งชีร้่องรอยการเปิดได ้ท าใหม้ั่นใจไดว้่าฝาปิดผนึกไดส้มบูรณจ์นกว่าส่งถึงมือ
ผูบ้ริโภค ฝาพลาสติกใชปิ้ดซ า้ไดอ้ีกเมื่อบริโภคไม่หมดในคราวเดียว ปัจจุบนับริษัทฯ มีฝาพลาสติกหลายชนิดเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ไดแ้ก่ ฝาพลาสติกชนิดมีวสัดผุนึกป้องกนัการรั่วซมึและฝาพลาสติกชนิดมีการปอ้งกนัการรั่วซมึโดยไม่
ตอ้งใชว้สัดุผนึก ฝาพลาสติกใชปิ้ดผนึกขวดบรรจุเครื่องดื่มอดัลมและไม่อดัลม รวมถึงเครื่องดื่มบรรจุรอ้นหรือบรรจุในระบบ
ปลอดเชือ้ 
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7.  ฝาคอมโพสิต (Composite Cap)  
ฝาคอมโพสติ เป็นฝาที่ผลติขึน้จากพลาสติกหลอมแลว้ขึน้รูปฝาจากนัน้น ามาประกอบกบัแผน่โลหะ โดยใตแ้ผน่โลหะมีวสัดุ

ผนกึโดยรอบเพื่อปอ้งกนัการรั่วซมึของเครือ่งดื่มเมื่อผนกึเขา้กบัขวด ลกัษณะของตวัฝามีรอ่งกนัลื่นโดยรอบเพื่อช่วยในการเปิด
และปิดฝาขวด และมีรอยปรุโดยรอบระหว่างตวัฝากบัขอบฝาเพื่อบง่ชีร้อ่งรอยการเปิด  
 

8.  เคร่ืองผนึกฝาจุกจบีแบบคันโยก (Hand - Crowner) 
เครือ่งผนกึฝาจกุจีบแบบคนัโยก ไดร้บัการออกแบบเป็นพิเศษสามารถผนกึฝาไดแ้นน่สนิทกบัปากขวด จึงปอ้งกนัการรั่วไหล

ของผลติภณัฑท์ี่บรรจอุยูภ่ายในไดเ้ป็นอยา่งดี ใชง้่าย มีน า้หนกัเบาเคลือ่นยา้ยไดส้ะดวก 
 

9.  เคร่ืองผนึกฝาแม็กซี่ (Maxi Crimping Machine) 
เป็นเครื่องผนึกฝาหวัเดียวระบบนิวเมติกกึ่งอตัโนมตัิ สามารถผนึกไดท้ัง้ฝาแม็กซี่แคป้ ฝาแม็กซี่คราวน ์และฝาแม็กซี่พี     

โดยผนกึกบัขวดไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ สามารถเก็บรกัษาผลติภณัฑท์ี่บรรจภุายในใหค้งคณุภาพอยูไ่ดน้าน 
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