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ส่วนที่ 2  
การจัดการและการกาํกับดแูลกิจการ 

 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

   7.1   หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
 

   จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 528,000,000 บาท เรียกชําระแล้ว 528,000,000 
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 52,000,742 หุ้น และหุ้นบริุมสิทธิจํานวน 799,258 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 
บาท 

บริษัทฯ ได้จําหน่ายหุ้นบริุมสิทธิเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 800,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
ราคาจําหน่ายหุ้นละ 76 บาท ตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2550 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2550  ตอ่มามี
การแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัในปี 2552 จํานวน 12 หุ้นและ ในปี 2561 จํานวน 730 หุ้น โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิ
และประโยชน์เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัทกุประการ นอกเหนือจากบริุมสทิธิของหุ้นบริุมสทิธิ ท่ีกําหนดไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. หุ้นบริุมสทิธิมีสทิธิได้รับเงินปันผลร่วมกบัหุ้นสามญั ในอตัราเดียวกบัหุ้นสามญั และมีสทิธิได้รับเงิน
ปันผลเพิ่มเตมิอีกหุ้นละ 1.50 บาท ทัง้นี ้หุ้นบริุมสทิธิเป็นชนิดไม่สะสมเงินปันผล 

 

2. หุ้นบริุมสทิธิมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
 

3. หุ้นบริุมสิทธิมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ ในอตัราหุ้นบริุมสิทธิ 1 หุ้น ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น โดย
ไม่มีข้อจํากดัในการโอนหุ้นบริุมสิทธิ ซึง่ผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามญัได้ในวนั
ทําการสดุท้ายของทกุ ๆ เดือน หากตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัทฯ ให้เล่ือนเป็นวนัถดัไป  
 

7.2   ผู้ถือหุ้น  
 

     รายละเอียดเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ท่ีมีช่ือปรากฏตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 มีดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น** สัญชาต ิ
จาํนวนหุ้น  

ประเภทธุรกจิ 
 หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสทิธิ รวม คดิเป็นร้อยละ 

1.   บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั1 ญ่ีปุ่ น 19,071,292 772,046 19,843,338 37.582 บรรจภุณัฑ์ 

2.   บริษัท โตโย ไซกนั จํากดั2 ญ่ีปุ่ น 5,280,000 - 5,280,000 10.000 บรรจภุณัฑ์ 

3.   บริษัท บญุรอดบริวเวอร่ี  จํากดั3 ไทย 3,934,488 - 3,934,488 7.452 ผลิตเคร่ืองด่ืม 

4.   บริษัท ไทยนํา้ทิพย์ จํากดั4 ไทย 3,768,316 - 3,768,316 7.137 ผลิตเคร่ืองด่ืม 
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หมายเหตุ :  
1. ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั คือ บริษัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (100%) 
2. ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โตโย ไซกนั จํากดั คือ บริษัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (100%) 
3. ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บญุรอดบริวเวอร่ี จํากดั คือ นายปิยะ  ภิรมย์ภกัดี (13.15%) นายณยัณพ ภิรมย์ภกัดี (12.63%) 

นายสนัติ ภิรมย์ภกัดี (12.27%)   
4. ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไทยนํา้ทิพย์ จํากัด คือ บริษัท โคคา-โคล่า เอ็กซปอร์ต จํากัด (40.8%) บริษัท เรือขุด แร่จุติ   

จํากดั (10.2%) 
5. ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เสริมสขุ จํากัด (มหาชน) คือ บริษัท โซ วอเตอร์ จํากัด (64.66%) บริษัท เอสเอส เนชัน่แนล      

โลจิสติกส์ จํากดั (21.13%)  
6. ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท กรีนสปอต จํากดั คือ บริษัท วฒันโสภณพนิช จํากดั (56.58%)   
7. ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) คือ ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (9.97%) 
8. ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จํากัด คือ บริษัท สมาร์ท อินเวสเม้น โฮลดิง้ส์ จํากัด (48.96%) บริษัท       

วฒันโชติ จํากดั (31.17%) 
 

**    ไม่นับรวมบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมการลงทนุของผู้ลงทนุโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยไม่ติด
เร่ืองเพดานการถือครองหลกัทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชมุของบริษัทจด
ทะเบียน 

 
7.3   ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder’s agreement) ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออก

และเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนาม
ด้วย 
 

- ไมมี่ - 
 

7.4   การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
 

 - ไมมี่ - 

รายช่ือผู้ถือหุ้น** สัญชาต ิ
จาํนวนหุ้น 

ประเภทธุรกจิ 
หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสทิธิ รวม คดิเป็นร้อยละ 

5.   บริษัท เสริมสขุ จํากดั  (มหาชน)5 ไทย 1,057,742 - 1,057,742 2.003 ผลิตเคร่ืองด่ืม 

6.   บริษัท กรีนสปอต  จํากดั6 ไทย 1,000,000 11,230 1,011,230 1.915 ผลิตเคร่ืองด่ืม 

7.   บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก ไทย 883,800 - 883,800 1.674 สง่เสริมการลงทนุ 

8.  บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั
 (มหาชน)7 ไทย 882,828 - 882,828 1.672 ประกนัภยั 

9.   บริษัท ซ.ีเอส.แคปปิตอล จํากดั8 ไทย 735,000 - 735,000 1.392 ลงทนุในบริษัทอ่ืน 

10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั ไทย 649,900 46 649,946 1.231 สง่เสริมการลงทนุ 
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7.5   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิประจําปี หลงัหกัเงินสํารองตา่ง ๆ ทกุ
ประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญ ในอัตรา
เดียวกับหุ้นสามญั และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท อย่างไรก็ตามอตัราการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวจะขึน้อยู่กับ กําไรสทุธิ กระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงข้อจํากัดทางกฎหมายและ
ความจําเป็นอ่ืน ๆ โดยการจ่ายเงินปันผลท่ีผา่นมาของบริษัทฯ เป็นดงันี ้

 

หมายเหต:ุ   *  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 มีมติให้เสนอท่ีประชมุสามญั  
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณาอนมุติัให้บริษัทกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น ไม่เกินร้อยละ 70 
ของกําไรสทุธิประจําปี 

 

*  อตัราเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2562 รอการพจิารณาอนมุตัจิากผู้ ถือหุ้นในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 

 
 

 
ผลการดาํเนินงาน 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562*

กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 325.86 381.01 240.47 330.19 348.98

เงินปันผลหุ้นสามญั (บาท) 1.75 2.50 1.50 1.50 3.90

เงินปันผลหุ้นบริุมสทิธิ (บาท) 3.25 4.00 3.00 3.00 5.40

อัตราการจ่ายเงนิปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 28.72 34.96 33.44 24.35 59.35 
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ผู้จัดการฝ่ายประกนั
คุณภาพฝาพลาสตกิ 

ผู้จัดการฝ่าย
ธุรกจิต่างประเทศ 

8.  โครงสร้างการจัดการ 
   

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย   
 

 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการท่ีเป็น
ผู้บริหาร  คณะกรรมการชดุยอ่ย มีดงันี ้

 8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ   
 8.1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 8.1.3 คณะกรรมการบริหาร 
 8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  

8.2 คณะผู้บริหาร 
 

โครงสร้างการจัดการของ บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) 
   

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 

ผู้จัดการฝ่ายบริการ
เทคนิคและความ 
พงึพอใจของลูกค้า 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท 

ผู้อาํนวยการโรงงาน

ผู้จัดการฝ่าย 
งานพมิพ์ 

ผู้จัดการฝ่ายผลติ
ฝาโลหะ  

ผู้จัดการฝ่าย
วศิวกรรมโครงการ 

ผู้จัดการฝ่าย
วศิวกรรมทั่วไป 

ผู้ช่วยผู้อาํนวยการ
บญัชีและการเงนิ 

ผู้จัดการฝ่ายผลติ
ฝาพลาสติก 

 ผู้จัดการฝ่าย 
สนับสนุนการผลิต 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

ผู้จัดการสํานัก 
เลขานุการบริษัท

ผู้อาํนวยการขาย

ผู้จัดการฝ่ายขาย
ในประเทศ 

ผู้จัดการฝ่าย 
จัดซ้ือ 

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ 

ผู้จัดการฝ่าย 
วางแผนนโยบาย

ผู้จัดการใหญ่ 

ผู้จัดการสํานักตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสเทคนิค

ผู้อาํนวยการเทคนิค

คณะกรรมการสรรหา 
และพจิารค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ผู้อาํนวยการประกนัคุณภาพ

ผู้จัดการฝ่ายประกนั
คุณภาพฝาโลหะ 
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8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 
 

 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

        ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่
เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักร โดย 
กรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั   

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 14 ท่าน มีนางสาวราตรี  
จันทํา ผู้ จัดการสํานักเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายนาม
คณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้

1. นายฮิโรฟมิู มิกิ  ประธานกิตตมิศกัดิ ์
2. นายพงส์  สารสนิ  ประธานกิตตมิศกัดิ ์
3. นายเทพ  วงษ์วานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
4. นายพรวฒิุ สารสนิ  รองประธานกรรมการ 
5. นางพิไล    เป่ียมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายฮิซาชิ  นากาจิมา กรรมการ 
7. นายอิจิโอะ โอซกึะ  กรรมการ 
8. นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา

     และพิจารณาคา่ตอบแทน 
9. นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ

     พิจารณาคา่ตอบแทน 
10. ศ.ดร.สวุิมล กีรตพิิบลู กรรมการอิสระ กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและ

     พิจารณาคา่ตอบแทน      
11. นายฐิตวิฒ์ิุ บลุสขุ  กรรมการ 
12. นายโยชิกิ   มิยาตานิ  กรรมการ 
13. นายฮิโระชิ  ทาคาฮาชิ กรรมการและกรรมการบริหาร 
14. นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ  กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
15. นายอะคฮิิโกะ คาโต้  กรรมการและกรรมการบริหาร 
16. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ กรรมการ กรรมการบริหารและผู้จดัการใหญ่ 

              

กรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 
 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี  ้นายพรวุฒิ สารสิน นายฮิโระชิ ทาคาฮาชิ นายฮิซาชิ              
นากาจิมา นายอะคิฮิโกะ คาโต้ และนายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการสองในห้าคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกันและ
ประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

1. กํากับดแูลให้บริษัทฯ มีการดําเนินงานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติ
ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  

2. กําหนดหรือพิจารณาอนมุตั ิวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เปา้หมาย และนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ตามท่ี
ฝ่ายบริหารเสนอ ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณท่ีได้รับอนมุตัอิยา่งมีประสทิธิภาพ  

3. แต่งตัง้บคุคลอ่ืนเพ่ือให้ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
มอบอํานาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
อํานาจนัน้ได้ 

4. พิจารณาอนมุตัิบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสําคญั
ต่อการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยท่ีได้แต่งตัง้ขึน้ตามความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทฯ 

5. พิจารณาเร่ืองความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้
ถือหุ้นเป็นสําคญั เม่ือมีการพิจารณาการทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ ผู้ ท่ีมีส่วนได้
เสียไม่สามารถมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ และ/หรืออนมุตัริายการดงักลา่ว   

6. กําหนดหรือพิจารณาเห็นชอบนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
7. กําหนดนโยบายและกํากบัดแูลให้มีระบบท่ีสนบัสนนุการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสทิธิภาพ 
8. ดําเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิภาพ 
9. พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบท่ีได้รับอนมุตัจิากผู้ ถือหุ้น 
 

การดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ 
 

 
กรรมการ กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา
และพจิารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหาร 

1.* นายเทพ วงษ์วานิช - - ประธาน 
2. นายพรวฒิุ สารสนิ - - - 
3. นางพิไล เป่ียมพงศ์สานต์ ประธาน - - 
4. นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ กรรมการ ประธาน - 
5. นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร์ กรรมการ กรรมการ - 
6. ศ.ดร.สวุิมล กีรตพิิบลู - กรรมการ กรรมการ 
7. นายฐิตวิฒ์ิุ บลุสขุ - - - 
8. นายฮิซาชิ นากาจิมา - - - 
9. นายอิจิโอะ  โอซกึะ - - - 
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กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา
และพจิารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหาร 

10. นายโยชิกิ มิยาตานิ - - - 
11. นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ - กรรมการ - 
12. นายฮิโระชิ  ทาคาฮาชิ - - กรรมการ 
13. นายอะคฮิิโกะ คาโต้ - - กรรมการ 
14.** นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ - - กรรมการ 
  

หมายเหตุ: * ประธานกรรมการ  ** ผูจ้ดัการใหญ่       กรรมการอิสระ 
 

 
การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจาํปี 2562 

       (1 มกราคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562) 

ช่ือ - สกุล 

คณะกรรมการบริษัท 
(จาํนวน 14 ท่าน) 
จาํนวนการประชุม 
ทัง้ปี 5 ครัง้*** 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(จาํนวน  3 ท่าน)
จาํนวนการประชุม 

ทัง้ปี 4 ครัง้** 
 

คณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 
(จาํนวน 4 ท่าน) 
จาํนวนการประชุม 

ทัง้ปี 2 ครัง้ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

(จาํนวน 5 ท่าน) 
จาํนวนการประชุม 

ทัง้ปี 10 ครัง้ 

ประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2562 

(จาํนวน 14 ท่าน) 
จาํนวนการประชุม

ทัง้ปี 1 ครัง้ 

1. นายเทพ         วงษ์วานิช 5/5 - - 10/10 1/1 
2. นายพรวฒิุ สารสนิ 4/5 - - - 1/1 
3. นางพิไล   เป่ียมพงศ์สานต์** 4/5 4/4 - - 1/1 
 4. นายฮิซาชิ นากาจิมา 1/5 - - - 1/1 
 5. นายอิจิโอะ โอซกึะ 1/5 - - - 1/1 
6.   นายสาธิต       ชาญเชาวน์กลุ** 4/5 4/4 2/2 - 1/1 
 7. นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร์** 5/5 4/4 2/2 - 1/1 
8. ศ.ดร.สวุิมล กีรตพิิบลู 5/5 - 2/2 9/10 1/1 

 9. นายฐิตวิฒ์ิุ      บลุสขุ 5/5 - - - 1/1 
10. นายโยชิกิ มิยาตานิ 4/5 - - - 1/1 
11. นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ 5/5 - 2/2 - 1/1 
12. นายอะคฮิิโกะ คาโต้ 5/5 - - 9/10 1/1 
13.  นายฮิโระชิ ทาคาฮาชิ* 4/4 - - 7/8 1/1 
14. นายทาคายกิู ซาโซ* 1/1 - - 2/2 - 
15. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ 5/5 - - 10/10 1/1 
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หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งนายฮิโระชิ         
 ทาคาฮาชิ  เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร แทนนายทาคายูกิ ซาโซ ซ่ึงครบวาระ
 การปฏิบติังานในประเทศไทย 

** คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่8 พฤศจิกายน 2560-2563 
*** การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการฯ / การประชมุทัง้หมดเป็นการแสดงจํานวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเข้า

  ร่วมประชุมในปี 2562 หรือนบัจากวนัที่กรรมการได้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างปี
  แลว้แต่กรณีเทียบกบัจํานวนครัง้ทีบ่ริษัทฯ จดัประชมุในปี 2562 

 

 ทัง้นี ้จํานวนและตําแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ณ ปัจจบุนัสะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมและยตุิธรรมตาม
สดัส่วนของการลงทุนของกลุ่มผู้ ถือหุ้นในแต่ละกลุ่ม และกรรมการส่วนใหญ่มิใช่ผู้บริหาร เพ่ือเป็นการรักษาสมดุล
อํานาจและสร้างความน่าเช่ือถือในการบริหารงาน 
 

กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีดังนี ้
 

บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จาํกัด  

 1.  นายฮิซาชิ นากาจิมา 
 2.  นายฮิโระชิ ทาคาฮาชิ  
 3.  นายฮิสะโตชิ  อิสโุบะ  
 4.  นายอะคฮิิโกะ   คาโต้ 
 

บริษัท โตโยไซกัน จาํกัด 
 1.  นายอิจิโอะ โอซกึะ 
 2. นายโยชิกิ มิยาตานิ 
 
8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทา่นคือ 
นางพิไล เป่ียมพงศ์สานต์ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล และนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ โดยมีผู้จัดการสํานักตรวจสอบ
ภายในปฏิบตัิหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2562 มีการจดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวม     
4 ครัง้ ตามท่ีได้มีการกําหนดไว้ลว่งหน้า  
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วย กฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบดงันี ้:- 

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง และเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน  
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2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพิจารณา แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
เพ่ือให้มัน่ใจวา่ บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

3. พิจารณาความเป็นอิสระของสํานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ 
โยกย้าย เลกิจ้าง และประเมินผลการปฏิบตังิานของหวัหน้าสํานกัตรวจสอบภายใน ร่วมกบัผู้จดัการใหญ่ 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบตัรการตรวจสอบภายใน ท่ีครอบคลมุถึงวตัถปุระสงค์ อํานาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของสํานกัตรวจสอบภายในก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

5. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน  และสอบทานผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบของสํานักตรวจสอบ
ภายในตามมาตรฐานสากล  รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณและอัตรากําลังพลของสํานัก
ตรวจสอบภายใน  

6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

7. พิจารณาสอบทานจรรยาบรรณและความมีประสทิธิผลของระบบการตดิตามการปฏิบตัติามและการบงัคบัใช้ 
8. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกํากับดแูล

ต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล เร่ิมตัง้แต่การส่งเสริม และการสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมิน
ความเสี่ยง และการสร้างระบบงานเชิงปอ้งกนั 

9. สอบทานให้บริษัทมีการรับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระทําผิดและการทจุริต  ตลอดจนการดําเนินการให้
พนกังานและผู้ มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถให้ข้อมลูเก่ียวกบัความไม่เหมาะสมของรายการในงบการเงินหรือ
เร่ืองอ่ืน ๆ ได้อยา่งมัน่ใจวา่มีกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงอยา่งเป็นอิสระ และมีการตดิตามอยา่งเหมาะสม 

10. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหารเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ เพ่ือหารือและขอความเห็นจากผู้สอบบญัชีในเร่ืองตา่ง ๆ   

11. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล มีความถกู
ต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

12. ทบทวนกบัฝ่ายบริหารในเร่ืองนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบตัิตามนโยบาย และแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีสําคญัของบริษัท รวมถึงการกํากับดแูลระดบัความเส่ียงให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ
กําหนด และพิจารณาถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 

13. จดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท   
14. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เป็นประจําทกุไตรมาส  
15. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัเิปล่ียนแปลง 
16. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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การรายงานการกระทาํที่มีข้อสงสัย และมีนัยสาํคัญ 
 

นอกเหนือจากหน้าท่ีดงัท่ีกลา่วมาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหน้าท่ีรายงาน  ในกรณีท่ีพบหรือมีข้อสงสยัวา่
มีรายการหรือการกระทําท่ีมีข้อสงสยัซึง่มีนยัสําคญั ดงันี ้

1.  ดําเนินการตรวจสอบเร่ืองท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีของบริษัทในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีพบพฤตกิรรมอนัควรสงสยั
ว่ากรรมการผู้จดัการหรือบคุคลซึง่รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทําความผิดตามท่ีกําหนดไว้
ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และผู้สอบบญัชีทราบภายในเวลา 30 วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

2.  ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระทําซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรดงันี:้- 
1. รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
2. การทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกตหิรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบการควบคมุภายใน 
3. การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

และหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 

หากคณะกรรมการบริษัทฯหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง
รายงานตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในขณะท่ีความรับผิดชอบในกิจกรรมทกุประการของบริษัทฯตอ่บคุคลภายนอก 
เป็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้คณะ 

 

8.1.2 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ
จํานวน 4 ท่าน คือ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล และนายฮิสะโตชิ            
อิสโุบะ โดยมีผู้จดัการฝ่ายบคุคลปฏิบตัิหน้าท่ีเลขานกุารท่ีประชมุซึง่ในปี 2562 มีการจดัประชมุคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนรวม 2 ครัง้ ตามท่ีได้มีการกําหนดไว้ลว่งหน้า  
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วยกฎบตัร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนดงันี ้:- 

1. กําหนดนโยบายตา่ง ๆ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ดงันี ้  
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 1.1   นโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้จดัการใหญ่ 
 1.2   นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการชดุยอ่ยและผู้จดัการใหญ่ 
2. คดัเลือกและเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสม เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาดงันี ้

 2.1 กรรมการ 
2.2  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบโดยตรงจาก

คณะกรรมการบริษัท 
2.3  ผู้จดัการใหญ่ 

3. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับองค์กร รวมทัง้การปรับเปล่ียนให้
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

4. พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการและผู้จดัการใหญ่ให้มีความเหมาะสมกบัหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 

5. กําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้จดัการใหญ่ และทําการประเมินผลการปฏิบตัิงานเพ่ือ
พิจารณาเสนอปรับคา่ตอบแทนและการจ่ายเงินรางวลัประจําปีตอ่คณะกรรมการบริษัท 

6. ติดตามการจดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งงานของผู้จดัการใหญ่ เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างน้อย    
ปีละ 1 ครัง้ 

7. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

8. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ี ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอํานาจเรียก 
สัง่การให้ฝ่ายจดัการ หวัหน้าหน่วยงานหรือพนกังานของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชมุหรือสัง่เอกสาร
ท่ีเห็นว่าเก่ียวข้องจําเป็น นอกจากนัน้ในการปฏิบตัิหน้าท่ีภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีของข้อบงัคบัฉบบันี ้คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจขอคําปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืน ๆ หากเห็นว่ามีความ
จําเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบในเร่ืองคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
 

8.1.3  คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ท่านคือ       
นายเทพ วงษ์วานิช ศ.ดร.สวุิมล กีรติพิบูล นายฮิโระชิ ทาคาฮาชิ นายอะคิฮิโกะ คาโต้ และนายพนัเทพ สภุาไชยกิจ 
โดยมีเลขานุการบริษัทปฏิบตัิหน้าท่ีเลขานกุารท่ีประชุมซึ่งในปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 10 
ครัง้ ตามท่ีได้มีการกําหนดไว้ลว่งหน้า  

  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
  

คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทวา่ด้วย กฎบตัรคณะกรรมการบริหารดงันี ้:- 
1.  กลัน่กรอง 
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1.1 นโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ โครงสร้างการจดัการและการดําเนินธุรกิจ 
 1.2  แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ 

1.3 โครงการลงทนุ  
2.  อํานาจอนมุตั ิ

2.1   การสรรหา/ คดัเลือกผู้บริหารระดบัผู้ อํานวยการ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนกําหนด 

2.2   กําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ บริหารระดับรองลงมาจากผู้ จัดการใหญ่          
(ผู้ อํานวยการ) และทําการประเมินผลการปฏิบตัิงานเพ่ือพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงิน
รางวลัประจําปี 

2.3  โครงการลงทนุในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทตอ่โครงการ โดยยอดรวมกนัไม่เกิน 90 ล้านบาทตอ่ปี 
2.4  เพิ่มวงเงินโครงการลงทนุ (ก่อนการดําเนินการ) ท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ มากกว่า 5 

ล้านบาท แตไ่ม่เกิน 30 ล้านบาท หรือไม่เกิน 10% ของงบประมาณเดมิแล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกวา่  
2.5  เพิ่มวงเงินโครงการลงทุน (ระหว่างดําเนินการ) ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เกิน 10 

ล้านบาท หรือไม่เกิน 20% ของงบประมาณเดมิท่ีได้รับอนมุตัไิปแล้ว 
2.6  สินทรัพย์ถาวรท่ีจําเป็นเร่งดว่นท่ีไม่ได้ระบใุนงบประมาณ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทตอ่ครัง้ รวมกนัทัง้ปี

ไม่เกิน 20 ล้านบาท  
3. ตดิตามและกํากบัการดําเนินงาน 

3.1   แผนกลยทุธ์ แผนงาน และโครงการท่ีอยู่ในแผนธุรกิจประจําปี ท่ีได้รับการอนมุัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ  

3.2   ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ  
4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 

4.1   โครงการลงทนุ และการแตง่ตัง้ผู้บริหารระดบัผู้ อํานวยการโดยคณะกรรมการบริหาร 
5. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจเรียกสัง่การให้ฝ่ายจดัการ หวัหน้า

หน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ีเห็นว่าเก่ียวข้องจําเป็น
นอกจากนัน้ในการปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของข้อบังคับฉบับนี ้คณะกรรมการบริหารอาจขอ
คําปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืน ๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็นและเหมาะสมโดย
บริษัทฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบในเร่ืองคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

 

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัผู้ช่วยผู้ อํานวยการขึน้ไป
เป็นกรรมการ มีผู้จดัการใหญ่เป็นประธานกรรมการ และผู้จดัการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็นกรรมการและเลขานกุาร 
เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนเพ่ือ
เตรียมการรองรับเหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต อนัอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ  
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หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. กําหนด และทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง วตัถปุระสงค์ และกรอบการดําเนินงานบริหารความเส่ียง 

โดยครอบคลมุความเสี่ยงท่ีสําคญั เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  
2. กํากับดแูลและสนบัสนนุให้ดําเนินการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยทุธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ

รวมถึงสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
3. กําหนดการประชมุเพ่ือกลัน่กรองรายงานการปฏิบตัิตามมาตรการบริหารความเส่ียง ติดตามสถานะความเสี่ยง

และความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง 
4. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งท่ีต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ติดตาม และประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหาร

ความเสี่ยง และประสทิธิภาพในการบริหารความเสี่ยง 
5. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และข้อคดิเห็นในความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวทางการ

กําหนดมาตรการควบคมุ หรือบรรเทา (Mitigation Plan/ Action Plan) และการพฒันาระบบการบริหารความ
เส่ียงเพ่ือให้มีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

6. รายงานผลการบริหารความเส่ียงขององค์กร สรุปสถานะความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้และในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์สําคญัซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่องค์กรอย่างมีนยัสําคญัให้
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบและพิจารณาโดยเร็ว 

 
8.2 ผู้บริหาร 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารจํานวน 6 ทา่น มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้  
 

        ช่ือ – สกุล ตาํแหน่ง 
1. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ ผู้จดัการใหญ่ 
2. นายฮิโระชิ ทาคาฮาชิ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวโุสเทคนิค 
3.  นายรุจน์              ตณัฑเศรษฐี ผู้ อํานวยการโรงงาน 
4.  นายอะคฮิิโกะ   คาโต้ ผู้ อํานวยการเทคนิค 
5. นายปรีชา   สทุธิเวชคณุ ผู้ อํานวยการประกนัคณุภาพ 
6.  นายพีรเศรษฐ์   โสภคณิสฐ์ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการบญัชีและการเงิน 

 
 หน้าที่ของคณะผู้บริหาร 

 

1. บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ นโยบาย แผนงาน  และเป้าหมาย ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทฯ และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด 
3. จดัทําแผนงาน และงบประมาณประจําปี เพ่ือเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ควบคมุให้มี

การดําเนินการและใช้งบประมาณตามท่ีได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัดรายงานความก้าวหน้าและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯอยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง 
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ทัง้นีค้ณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวตักิารกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี 
ย้อนหลงัก่อนย่ืนรายงานการเปิดเผยข้อมลูแบบ 56-1 
 
8.3 เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

บริษัทฯ ได้จัดตัง้หน่วยงานสํานักเลขานุการบริษัท ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมในการทําหน้าท่ีให้ข้อมลู คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎระเบียบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ
ควรทราบและใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีโดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 25
เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตัง้ นางสาวราตรี จนัทํา ผู้จดัการสํานกัเลขานกุารบริษัท เป็นเลขานกุารบริษัท เลขานกุาร
คณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี ้
 

1. ประสานงานในการกําหนดวนัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดทัง้ปี และการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี   
พร้อมทัง้แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบลว่งหน้า  

2. จดัเตรียมระเบียบวาระการประชมุ เอกสารประกอบการประชมุ จดัสง่ให้กรรมการพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ
คณะกรรมการ 

3. จดัเตรียมการประชมุผู้ ถือหุ้น ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชมุ จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชมุ รวมทัง้ดแูลให้การประชมุเป็นไปอยา่งราบร่ืน และถกูต้องตามกฎหมาย 

4. เข้าร่วมประชุมและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ ถือหุ้ น โดยบันทึก
สาระสําคญัในการประชมุ ตลอดจนคําถามและข้อคดิเห็นท่ีเป็นประโยชน์ 

5. ติดตามให้มีการดําเนินการตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะ ๆ  

6. ให้ข้อมูลหรือคําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ในการปฏิบตัิหน้าท่ีให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
รวมทัง้ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบตัท่ีิดีของบริษัทจดทะเบียนในการกํากบัดแูลกิจการ 

7. จดัทําแบบแสดงรายการข้อมลู 56-1 และรายงานประจําปี ท่ีมีข้อมลูถกูต้องและครบถ้วนตามข้อกําหนดของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมส่งให้
หน่วยงานดงักลา่วและผู้ ถือหุ้น (สง่เฉพาะรายงานประจําปี) 

8. จดัทําประวตัแิละทะเบียนกรรมการให้มีข้อมลูท่ีถกูต้องและทนัสมยัอยูเ่สมอ  
9. จัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องให้ประธาน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับรายงาน  
10. เก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ ให้ครบถ้วน เป็นระบบ และตรวจสอบได้งา่ย 

- หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ ถือหุ้ น พร้อม
เอกสารประกอบการประชมุ    
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- รายงานประจําปี   
- ทะเบียนกรรมการ   
- รายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง  

11. ให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ตลอดจนประสานงานหรือจดัให้มีประชมุร่วมกนัเป็น
ครัง้คราว 

12. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2562 ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ รวม 14 ท่าน เป็นเงินจํานวน 4,200,00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจํารายเดือน ค่าเบีย้
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน และคา่ตอบแทนประจํารายเดือนคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 

รายการ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท 
 

ประธาน 30,000 30,000 
กรรมการ 20,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ประธาน - 25,000 
กรรมการ - 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาคา่ตอบแทน 

ประธาน - 25,000 
กรรมการ - 20,000 

คณะกรรมการบริหาร 
 

ประธาน 25,000 - 
กรรมการ 20,000 - 

 

หมายเหต ุ: - ค่าเบีย้ประชมุใหจ่้ายเฉพาะกรรมการไทยทีไ่ม่ใช่ผูบ้ริหารประจําของบริษัท   
 - ค่าตอบแทนรายเดือนใหจ่้ายเฉพาะกรรมการไทย 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจาํปี 2562 รายบุคคล 

   

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท จํานวน 2,040,000 บาท ค่าเบีย้ประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท จํานวน 690,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริหาร จํานวน 540,000 บาท 
และคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ยจํานวน 390,000 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,660,000 บาท 
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        หน่วย: บาท 

กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ค่าตอบแทน
รวมรายบุคคล 

ค่าตอบแทน
รายเดือน* 

เบีย้ประชุม* เบีย้ประชุม เบีย้ประชุม ค่าตอบแทน
รายเดือน* 

รวม 

1. นายเทพ            วงษ์วานิช 360,000 150,000 - - 300,000 810,000 

2. นายพรวฒิุ สารสนิ 240,000 80,000 - - - 320,000 

3. นางพิไล   เป่ียมพงศ์สานต์ 240,000 80,000 100,000 - - 420,000 

 4. นายฮิซาชิ นากาจิมา ไม่รับ ไม่รับ - - - - 

 5. นายอิจิโอะ โอซกึะ ไม่รับ ไม่รับ - - - - 

6. นายสาธิต         ชาญเชาวน์กลุ 240,000 80,000 80,000 50,000 - 450,000 

 7. นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร์ 240,000 100,000 80,000 40,000 - 460,000 

8. ศ.ดร. สวุิมล กีรตพิิบลู 240,000 100,000 - 40,000 240,000 620,000 

 9. นายฐิตวิฒ์ิุ        บลุสขุ 240,000 100,000 - - - 340,000 

10. นายโยชิกิ มิยาตานิ ไม่รับ ไม่รับ - - - - 

11. นายฮิโระชิ ทาคาฮาชิ - - - - - - 

12. นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ ไม่รับ ไม่รับ - ไม่รับ - - 

13.นายอะคฮิิโกะ คาโต้ - - - - - - 

14.นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ 240,000 - - - - 240,000 
 

หมายเหต:ุ * กรรมการทีดํ่ารงตําแหน่งผูบ้ริหารของบริษัทฯ จะไม่ไดร้ับค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนรายเดือน    
คณะกรรมการบริหาร 

 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทฯ  
 

ในปี 2562 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้บริหาร 4 รายแรกนบัต่อจากผู้จดัการใหญ่ลงมา และผู้ซึ่ง
ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ ดํารงตําแหน่งระดับบริหารรายท่ี 4 ทุกรายจํานวน 6 ท่านเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 
22,534,560.10 บาท มีรายละเอียด ดงันี ้
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ค่าตอบแทน 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
จาํนวน 
ผู้บริหาร  

(คน) 

จาํนวนเงนิ  
(บาท) 

จาํนวน 
ผู้บริหาร  

(คน) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

จาํนวน 
ผู้บริหาร  

(คน) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

เงินเดือน  เงินรางวลั
ประจําปีและเงิน
ชดเชยเกษียณอาย ุ

6 21,941,472 6 17,920,450 7 17,794,970 

เงินสมทบกองทนุ
สํารองเลีย้งชีพ 

3 593,088 3 544,940 3 489,149 

รวม  22,534,560  18,465,390  18,284,119 
 

 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ถือว่าเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ เป็นพนักงานประจํามีหน้าท่ีความรับผิดชอบตาม
ตําแหน่งหน้าท่ีและสายงาน 

 
ค่าตอบแทนอ่ืน 
 

-ไม่มี - 
 

8.5 บุคลากร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนกังานรวมทัง้สิน้ 932 คน 
 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 464,010,403.25 บาท ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินเดือน เงินรางวัลประจําปี เงินรางวัลการมาทํางาน เงินค่าทํางานล่วงเวลา และสวัสดิการอ่ืนและ
จ่ายเงินสบทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ จํานวน 20,713,795.84 บาท 

 

กองทุนสาํรองเลีย้งชีพของบริษัทฯ 
 

 บริษัทฯ จัดตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชีพตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 162 (พ.ศ.2526) เพ่ือเป็นสวสัดิการแก่พนักงาน 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมการออมระยะยาวของพนกังานบริษัทฯ  ซึ่งจะทําให้พนกังานมีเงินออมเพ่ือใช้ในยาม
เกษียณอายุ หรือเม่ือออกจากงาน และต่อมาได้นําเงินกองทุนตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 162 (พ.ศ.2526) เข้าเป็น
กองทนุจดทะเบียนตามพระราชบญัญตักิองทนุสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530  สําหรับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุสํารอง
เลีย้งชีพ พนกังานสามารถเลือกจ่ายได้ในอตัราร้อยละ 3 หรือ 5 หรือ 7.5 หรือ 10 หรือ 12.5 หรือ 15 ของค่าจ้าง ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กับอายุงานของพนักงานแต่ละคน รวมทัง้สามารถเลือกนโยบายในการลงทุนได้ตามความเหมาะสมส่วน   
บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุฯ ตามอายงุานของพนกังานในอตัราร้อยละของคา่จ้าง ดงันี ้
 

 อายุงาน  (ปี)                      อัตราเงนิสมทบของบริษัทฯ (ร้อยละของค่าจ้าง) 
 น้อยกวา่ 7 ปี 5 
 ตัง้แต ่7 ปี แตไ่ม่ถึง 10 ปี 7.5 
 ตัง้แต ่10 ปีขึน้ไป 10 
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 สําหรับกรณีพนกังานท่ีเป็นสมาชิกกองทนุก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2546  บริษัทฯ จา่ยเงินสมทบอตัราพิเศษให้เม่ือ
อายงุานครบ 7 ปีเตม็และ 10 ปีเตม็ 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กองทนุสํารองเลีย้งชีพของบริษัทฯ มีจํานวนเงินรวมทัง้สิน้ 406,376,579.06 บาท 
ประกอบด้วย ดงันี ้

1. กองทนุสํารองเลีย้งชีพ พนกังาน บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) ซึง่จดทะเบียนแล้ว มีสมาชิกจํานวน 410 คน 
(รวมผู้บริหาร)  จํานวนเงินกองทนุฯ 174,850,646.87 บาท 

2. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ตราสารหนีร้ะยะสัน้ภาครัฐ สถาบัน
การเงิน บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) มีสมาชิกจํานวน 48 คน (รวมผู้ บริหาร) จํานวนเงินกองทุนฯ 
16,645,997.28 บาท  

3. กองทนุสํารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร์ พลู ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 บริษัท ฝาจีบ 
จํากดั (มหาชน) มีสมาชิกจํานวน 404 คน (รวมผู้บริหาร) จํานวนเงินกองทนุฯ 214,879,934.91 บาท 

 

ข้อพพิาทด้านแรงงานที่สาํคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  
 

-  ไม่มี 
 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร  
  

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่าและยั่งยืนท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอ่ืน ๆ ทัง้นี ้เพราะ
ความสําเร็จขององค์กรขึน้อยู่กบัศกัยภาพของบคุลากรเป็นสําคญั องค์กรใดหากมีทรัพยากรบคุคลท่ีมีความสามารถ
สงู มีคณุธรรม มีจริยธรรม ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั และนําพาองค์กรไปสูค่วามสําเร็จได้ตาม
เป้าหมายท่ีต้องการอย่างยั่งยืนบริษัทฯ จึงปรารถนาและให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้
บคุลากรของบริษัทฯ เป็นทัง้คนดีและคนเก่งอยูต่ลอดเวลา 

 

บริษัทฯ มีนโยบายพฒันาพนกังานทกุระดบัให้มีความรู้และทกัษะในการปฏิบตัิงานอยา่งเป็นระบบ และตอ่เน่ือง 
โดยจดัให้มีแผนการฝึกอบรม/สมัมนาภายในประจําปี และสง่คนเข้าอบรม/สมัมนาภายนอกบริษัทฯ เฉพาะด้าน และ/
หรือ มีผู้ ท่ีต้องเข้าอบรม/สมัมนาจํานวนน้อย และไม่สามารถจดัอบรมเป็นการภายในได้ อีกทัง้จดัให้มีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (แบบออนไลน์) ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมพืน้ฐาน อาทิ ทกัษะในการปฏิบตัิเฉพาะงาน และความรู้ทัว่ไปท่ี
จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานโดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรม/สมัมนารวม 198 หลกัสูตร มีพนักงานเข้าร่วม
สมัมนาจํานวน 2,716 คน ใช้งบประมาณการฝึกอบรมและพฒันารวมทัง้สิน้ 2,923,521 บาท แบง่เป็น 

 

 จดัสมัมนาภายใน      91 หลกัสตูร   มีพนกังานเข้าอบรมสมัมนา   2,402 คน 
  จดัสมัมนาภายนอก  106 หลกัสตูร   มีพนกังานเข้าอบรมสมัมนา      192 คน 
  การเรียนรู้ด้วยตนเอง    1 หลกัสตูร   มีพนกังานเข้าอบรมสมัมนา      122 คน 

 

โดยในปี  2562 มีการจดัอบรมในเร่ืองตา่ง ๆ  ดงัตอ่ไปนี ้
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1. ทักษะการจัดการ การบริหาร และการบริหารงานบุคคล จํานวน 9 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรม
สมัมนา 629 คน อาทิ จิตวิทยาการส่ือสารด้วยหวัใจ Power of Mindset and Team Synergy หวัหน้างานเชิงรุกเพ่ือ
ผลงานท่ีดีเลิศ การส่ือสารขององค์กรยุคใหม่ เทคนิคการจดัทําใบกําหนดหน้าท่ีงาน (Job Description) บนพืน้ฐาน
ของ Competency KPIs การจดัทําแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคลและการสอนงาน (Individual Development Plan 
and Coaching) แนวคิดบัญชีบริหารสําหรับผู้ นําองค์กรศิลปะการเจรจาต่อรองเพ่ือผลลัพธ์ท่ี WIN WIN และการ
วางแผนการเงินเพ่ือเกษียณอย่างเกษม เพ่ือพัฒนาทักษะการสอนงาน การให้คําปรึกษาของหัวหน้างาน และการ
เรียนรู้บทบาทหน้าท่ีท่ีสําคญัของหวัหน้างาน การดแูลผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้ปฏิบตัิงานสําเร็จลลุ่วง ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ และปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพตามนโยบายของบริษัทฯ 

 

2. ความรู้และทักษะในการทํางาน จํานวน 13 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 316 คน อาทิ 
หลักสูตร สัญญาณบอกเหตุการทุจริตคอร์รัปชั่นเก่ียวกับการจัดซือ้และการขาย ความรู้เก่ียวกับการใช้งานฝาจีบ 
ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทและการควบคุมคุณภาพ ความรู้เก่ียวกับแผ่นเหล็ก ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับ
ฝาแม็กซ่ี และจรรยาบรรณบริษัทและการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นต้น เพ่ือให้พนกังานมีทกัษะ ความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และการส่ือสารท่ีดี มีการทํางานเป็นทีมและปฏิบตัิตนตามระเบียบข้อบงัคบั
บริษัทฯ เพ่ือให้ปฏิบตังิานได้อยา่งถกูต้อง และสอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ 

 

3. ความรู้ด้านเทคนิค และวชิาชีพเฉพาะ จํานวน 24 หลกัสตูร มีพนกังานเข้าอบรมสมัมนา 341 คน อาทิ
เก่ียวกบัระบบการทํางานของเคร่ืองจกัร เช่น Software Studio 50000 Function Preventive Maintenance : SAP for 
PM ความรู้เก่ียวกับใบกํากับภาษี Money Boost Up เก่งงาน-ฉลาดเงิน การใช้โปรแกรม Visual Inspection Device 
(VID) Pneumatic System Transmission System Hydraulic System Bolt & Nut Connection Electrical System 
Lubrication System Program PLC Knowledge การบํารุงรักษาเชิงปอ้งกนั การขบัรถโฟล์คลฟิท์อยา่งปลอดภยั เป็น
ต้น เพ่ือให้พนกังานมีความรู้ในด้านเทคนิคตลอดจนมีความรู้ในการใช้เคร่ืองมือท่ีเป็นมาตรฐานสากลเพ่ือประยกุต์ใช้
ในการปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 

4. เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทํางานระบบการจัดการคุณภาพ จํานวน 3 หลักสูตรมี
พนักงานเข้าอบรมสมัมนา 282 คนอาทิ การควบคมุกระบวนการเชิงสถิติ ความรู้เก่ียวกับ Defect, Hold and CCF  
ข้อกําหนด FSSC 22000 version 4.1 เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้ความสําคญักับสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีสะอาด
และเป็นระเบียบเรียบร้อยซึง่พนกังานสามารถทํางานได้อยา่งสะดวกและมีความสขุมีการปรับปรุงงานอยา่งเป็นระบบ
และมีประสทิธิภาพมากขึน้ เพ่ือเป็นการเพิ่มพนูความรู้ให้พนกังานได้พฒันาศกัยภาพของตนเอง 

 

5. พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทํางานจํานวน 42 หลกัสตูร มีพนกังานเข้าอบรม
สมัมนา 834 คน อาทิ บทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับ
ปัน้จั่น ทบทวนการทํางานกับปัน้จั่น การสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน อาหารคือยา การ
ดบัเพลิงขัน้ต้น การสร้างวฒันธรรมด้านความปลอดภยัระดบัพนกังาน การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น การช่วยฟืน้คืนชีพ
ขัน้พืน้ฐาน CPR และการใช้เคร่ือง AED การทบทวนความรู้สําหรับ Fireman ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานสําหรับลกูจ้างทัว่ไป การฝึกซ้อมดบัเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ 6S เพ่ือความปลอดภยั 
การสร้างจิตสํานึกรักษ์พลงังาน ความปลอดภยัในการทํางานกบัสารเคมี โครงการส่งเสริมและตระหนกัในเร่ืองความ



    

                  บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                    แบบ 56-1 ประจาํปี 2562                             

หนา้ 39          
………………………...…… 

ปลอดภัยในการทํางาน การขับรถพยาบาลอย่างปลอดภัย ความปลอดภัยในการทํางานกับไฟฟ้า ความรู้เก่ียวกับ
สขุภาพเร่ืองออฟฟิศซินโดรม ความรู้เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์กองทนุประกนัสงัคม โครงการสร้างจิตสํานึกในเร่ืองความ
ปลอดภยัในการทํางาน หลกัการตรวจประเมินการจัดการพลงังานภายในองค์กร และความปลอดภยัในการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้ความสําคญักบัสขุภาพอนามยั และความปลอดภยัในการทํางานของพนกังานเป็น
หลกั 

6. โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองแบบออนไลน์ จํานวน 1 หลกัสตูร มีพนกังานเข้าเรียน 122   
คน เพ่ือพฒันาทกัษะทางด้านภาษาอังกฤษในการส่ือสารในชีวิตประจําวนัและในการทํางาน ให้พนักงานมีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกบัวฒันธรรมทางภาษา เพิ่มทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษและแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีและ
การจดัการท่ีเหมาะสม  

 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัส่งพนักงานไปศึกษาดงูานในต่างประเทศ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยในปี 2562 
บริษัทฯ ได้เร่ิมส่งพนกังานไปฝึกงานเป็นระยะเวลายาว 2 ปี ท่ีบริษัท นิปปอนโคลสเชอร์ จํากดั ประเทศญ่ีปุ่ น จดัให้มี
การแลกเปล่ียนประสบการณ์และดงูานกบัองค์กรท่ีประสบความสําเร็จในอตุสาหกรรม การเข้าร่วมงานประชมุวิชาการ
ตา่ง ๆ เพ่ือให้ทราบความเคล่ือนไหวและข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การบริหารจดัการภายในบริษัทฯ ตอ่ไป 
 

บริษัทฯ ยงัจดัให้มีช่องทางในการส่ือสารกบัพนกังานโดยตรง โดยจดัประชมุฝ่ายบริหารพบพนกังานขึน้ อยา่ง
น้อยปีละ 2 ครัง้ เพ่ือชีแ้จงให้พนักงานได้รับทราบผลการดําเนินงานรวมทัง้แนวทางในการบริหารงานของบริษัทฯ  
ตลอดจนเป็นการแลกเปล่ียนความคดิเห็นระหวา่งผู้บริหารและพนกังาน เพ่ือนําไปสูก่ารปรับปรุงพฒันาและเสริมสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผู้บริหารและพนกังานทกุคนในองค์กร 

 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จดัอบรมชีแ้จงเร่ืองจรรยาบรรณของบริษัทฯ และการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ อยา่ง
ตอ่เน่ือง เพ่ือให้พนกังานได้มีความเข้าใจและปฏิบตัไิด้อยา่งถกูต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั โดยเน้นยํา้แนวทาง
ในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ทัง้ 8 ข้อรวมทัง้ช่องทางในการร้องเรียนและการดําเนินการเม่ือได้รับข้อ
ร้องเรียน กรณีพบเห็นการประพฤตผิิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
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9. การกาํกับดูแลกจิการที่ดี  
 

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ท่ีมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตาม
แนวทางปฏิบัติของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มี
ระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเช่ือมั่นและความมัน่ใจให้กับผู้ ถือหุ้น    
ผู้ลงทุน ผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อันนําไปสู่การ
เติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพ่ือให้กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ซึ่งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th  
ในหมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์    
  

 ในปี 2555 คณะกรรมการโครงการสํารวจการกํากับดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ได้พฒันาหลกัเกณฑ์การ
สํารวจของโครงการให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์การสํารวจของ ASEAN CG Scorecard และแนวปฏิบตัิท่ีดีในระดบั
สากล บริษัทฯ จึงได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางท่ี
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ในหลกัการปรับปรุงใหม่นี ้เพ่ือยกระดบัการกํากบัดแูลกิจการให้เทียบเท่า
สากล 
  

 ในปี 2560 สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลกัการกํากับดแูล
กิจการท่ีดี (Corporate Governance Code : CG Code) เพ่ือเป็นหลกัปฏิบตัิให้คณะกรรมการบริษัทนําไปปรับใช้ใน
การกํากบัดแูลให้กิจการมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว น่าเช่ือถือสําหรับผู้ ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง เพ่ือประโยชน์ใน
การสร้างคณุค่าให้กิจการอย่างยัง่ยืน โดยเนือ้หาส่วนใหญ่นํามาจากหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพียงแตป่รับลําดบัวิธีการนําเสนอให้เป็นไปตามบริบท
การทําหน้าท่ีของคณะกรรมการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนําหลกัปฏิบตัิ CG Code ไป
ปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดีของ ก.ล.ต. ปี 2560 
โดยมีแนวปฏิบตัใินเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ดงันี ้
 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
      คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยจะสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิของตน
และไม่ละเมิดริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐาน การได้รับข้อมลูข่าวสารท่ีเหมาะสม เพียงพอ และ
ทนัเวลา ตลอดจนการได้เข้าร่วมประชมุออกเสียงและแสดงความคดิเห็นได้อยา่งเตม็ท่ี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการ
กําหนดนโยบายในการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคํานึงถึงสิทธิของ
ผู้ ถือหุ้ นนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดไว้ด้วย  ซึ่ งสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บ ไซต์ของบ ริษัทฯ 
www.crownseal.co.th ในหมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
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1.1 สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นมาโดยตลอด โดยเช่ือวา่ สิง่ท่ีจะทําให้ผู้ ถือหุ้น

ไว้วางใจ และมัน่ใจลงทนุกบับริษัทฯ คือการมีนโยบายหรือการดําเนินการท่ีเป็นการรักษาสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีผู้ ถือหุ้นทกุ
รายพงึได้รับอยา่งเป็นธรรม และเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  

  

 บริษัทฯ ได้ดําเนินการท่ีเป็นการสง่เสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นดงันี ้
 สทิธิในการซือ้ ขาย หลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู ่
 สทิธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทฯ อยา่งเพียงพอ ทนัเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมตอ่การตดัสนิใจ 
 สทิธิในการได้รับใบหุ้นและสทิธิการโอนหุ้น 
 สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงใน

นโยบายท่ีสําคญัของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องขอความเห็นชอบจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น อาทิ การแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  การลดทนุและ/หรือการเพิ่ม
ทนุ รวมถึงการอนมุตัริายการพิเศษ 

 สทิธิเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีอิสระ 
 สทิธิในการแสดงความคดิเห็นและซกัถามในการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 สทิธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน  
 ในกรณีท่ีผลประกอบการของบริษัทฯ มีกําไรและไม่มียอดขาดทุนสะสม ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิจะได้รับส่วน

แบง่กําไรจากบริษัทฯ ในรูปของเงินปันผล  
 

1.2  การประชุมผู้ถือหุ้น 
นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานท่ีบริษัทฯ มีให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดําเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ี

เป็นการสง่เสริมในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 
 

 การกําหนดวนั เวลา สถานท่ีในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี  ปีละ 1 ครัง้ภายใน 

4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ และอาจเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจําเป็น
เร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในปี 2562 บริษัทฯ กําหนดจัด
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ในวนัท่ี 19 เมษายน 2562 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสโุขทยั เลขท่ี 13/3 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศพัท์ : 0-2344-8888 

 

ทัง้นี ้การเลือกสถานท่ีสําหรับจดัประชมุ ได้คํานงึถึงความสะดวกในการเดนิทางของผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั
และได้จดัเตรียมห้องประชมุท่ีมีขนาดเหมาะสม สามารถรองรับผู้ เข้าร่วมประชมุได้อยา่งเพียงพอ   
 

 การสง่หนงัสือนดัประชมุ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดยการได้รับข้อมลู
และมีเวลาศึกษาก่อนวนัประชุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้
ข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดความเป็นมาของเร่ืองนัน้ ๆ อย่างเพียงพอต่อการ
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ตดัสินใจ ทัง้นี ้ในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี  
โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระประกอบด้วย ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัด
ประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 14 วนัก่อนการประชมุ  และได้นํารายละเอียดหนงัสือเชิญประชมุ
ผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระขึน้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 30 วนัก่อนการ
ประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาและทําความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองสําคญัอยา่งเพียงพอ โดยประกาศผ่านไปยงัตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ รวมทัง้บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัเพ่ือแจ้งกําหนด 
วนั เวลา สถานท่ีประชมุ และวาระการประชมุติดตอ่กนัเป็นเวลา 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั พร้อมจดัให้มี
หมายเลขโทรศพัท์ตดิตอ่เพ่ือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิในกรณีมีข้อสงสยั 
 

 การมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบ

ฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ ได้ให้ข้อมลูของกรรมการอิสระทัง้ 5 ท่านในหนงัสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาให้
เป็นผู้ รับมอบฉันทะ โดยกรอกเอกสารหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ 
ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม หรือผู้ ถือหุ้นสามารถ download 
หนงัสือมอบฉนัทะผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น   
 

 การเข้าร่วมประชมุและการลงทะเบียน 
ในวนัประชมุฯ บริษัทฯ จดัให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชมุอย่างน้อย 1 ชัว่โมง 

และจดัอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ ถือหุ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทัง้ได้นําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน 
และจดัเตรียมใบลงคะแนน  เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น   
 

 การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่การประชมุผู้ ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องเข้าร่วมประชมุ

ทกุครัง้หากไม่ติดภารกิจสําคญั รวมทัง้คณะผู้บริหารของบริษัทฯ เพ่ือร่วมชีแ้จงข้อเท็จจริงในกรณีท่ีมีข้อซกัถาม ในการ
ประชมุ ประธานท่ีประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ีในทกุวาระ โดยมีการ
จดบันทึกประเด็นท่ีสอบถามและข้อคิดเห็นท่ีสําคญัไว้ในรายงานการประชุมทุกครัง้ ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2562 มีคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุ 14 ท่าน จากจํานวนทัง้หมด 14 ทา่น ผู้บริหารทกุทา่น ตวัแทน
จากสํานกักฎหมาย และผู้สอบบญัชีจากภายนอก เพ่ือร่วมรับฟังความคดิเห็นและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 
 

1.3 การเรียกประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น 
นอกเหนือจากการประชุมสามญัประจําปี หากผู้ ถือหุ้นมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องเสนอวาระเป็นกรณี

พิเศษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถลงช่ือทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือใดก็ได้ตามท่ีข้อบงัคบับริษัทฯ ได้กําหนดไว้ โดยระบเุหตผุลใน
การเรียกประชมุอย่างชดัเจน  ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ จะจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับ
หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น  
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2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
 

       บริษัทฯ ให้ความสําคญั และปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบั
ผู้ ถือหุ้นในการลงทนุกบับริษัทฯ   
       บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบตัเิพ่ือรักษาไว้ซึง่สทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

2.1    บริษัทฯ กําหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุฯ เป็นไปตามจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยกําหนดให้หนึ่งหุ้น
มีสทิธิเทา่กบัหนึง่เสียง  

 

2.2  บริษัทฯ สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มท่ีโดยการเผยแพร่ข่าวสาร
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และทันเวลา ตลอดจน
สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
คดัเลือกดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถสอบถามและเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ได้ โดยโทรศัพท์ติดต่อกับ
เจ้าหน้าท่ีสํานกัเลขานกุารบริษัทได้ตลอดเวลาทําการ 

 

2.3    ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ประธานฯ จะดําเนินการประชมุตามลําดบัวาระการประชมุ และไม่มี
การเพิ่มวาระการประชมุโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า    

 

2.4  การเลือกตัง้กรรมการ บริษัทฯ กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลคน
เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาส
ให้บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้   

 

2.5  บริษัทฯ ได้จดัทําบตัรลงคะแนนเสียง สําหรับให้ผู้ ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงแตล่ะวาระ โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู้
ถือหุ้ นต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งใน
ภายหลงั 

 

2.6 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง โดยกําหนดให้คณะ 
กรรมการและผู้บริหาร ซึง่หมายรวมถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีสํานักเลขานุการบริษัททราบทันที เพ่ือจะได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 3 วนัทําการนบัจากวนัท่ี
ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทัง้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูภายใน นําข้อมลูไปใช้
เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพ่ีน้องหรือพวกพ้อง และมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือ
บคุคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องก่อนท่ีจะมีการเผยแพร่ตอ่สาธารณชนด้วย ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการปอ้งกนัไม่ให้นําข้อมลูภายใน
ของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ  
 

3. การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษัทฯ มีการดแูลและคํานึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มตัง้แต่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง
ทางการค้า เจ้าหนี ้พนกังาน รวมถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางในการปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้
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เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายท่ีแต่ละกลุ่มพึงได้รับอย่างละเอียดถ่ีถ้วน และ
ดแูลให้มัน่ใจว่าสิทธิดงักล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงั โดยบริษัทฯ ถือว่าเป็นภาวะหน้าท่ีใน
การกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์กบัทกุฝ่าย  
 

ผู้ถือหุ้น  : บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะเป็นตัวแทนท่ีดีให้กับผู้ ถือหุ้ นในการดําเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึงพอใจ และ
ประโยชน์สงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น  มีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเช่ือถือได้ต่อผู้ ถือหุ้น โดย
คํานงึถึงการเจริญเตบิโต และเพิ่มมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนท่ีดีและตอ่เน่ือง  

 

ลูกค้า    :    บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพตรง
ตามท่ีลกูค้าต้องการ ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม และบริการท่ีตรงเวลา มีการให้คําปรึกษา ร่วมแก้ปัญหา 
รับข้อร้องเรียน และจดัเก็บรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั รวมทัง้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขสญัญาท่ีให้
ไว้กบัลกูค้าอยา่งเคร่งครัด 

 

คู่ค้า    : บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่ค้าตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าท่ีสจุริตและเท่าเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบตัิตาม
สญัญาและเง่ือนไขทางการค้า รวมทัง้ให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าในด้านข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจําเป็น ให้
ความเสมอภาค ความยตุิธรรมแก่ผู้ขายทกุราย รวมทัง้มีกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างท่ีโปร่งใส เป็นไปตาม
ขัน้ตอนและระเบียบของบริษัทฯ  

 

คู่แข่งทางการค้า  :  บริษัทฯ ปฏิบตัิกับคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกา และเง่ือนไขทางการค้าภายใต้กรอบของ
กฎหมาย บริษัทฯ สนบัสนนุนโยบายการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม ไม่ผกูขาด ไม่มีการใช้วิธีการท่ีจะ
ได้ข้อมลูใด ๆ ของคู่แข่งขนัอย่างผิดกฎหมาย  ไม่ทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งโดยการกล่าวหาท่ีปราศจาก
ความจริง 

 

เจ้าหนี ้   :   บริษัทฯ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขสญัญาในการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลง และปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อเจ้าหนีอ้ย่าง
เคร่งครัด  

 

พนักงาน :  บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่พนกังานของบริษัทฯ ในทกุระดบั ไม่มีการแบ่งแยกเชือ้ชาติ ศาสนา และเพศ  
โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  มีการจัดสถานท่ีทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีแผนการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนให้ค่าตอบแทนแก่
พนกังานอยา่งเหมาะสม 

 

สังคมและสิ่งแวดล้อม  : บริษัทฯ มีความตระหนกัและเห็นความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึง
ได้กําหนดนโยบายในการดแูลจดัการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพและคุ้ มค่า มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอย่าง
เคร่งครัด  เพ่ือป้องกนัมิให้มลภาวะสง่ผลกระทบตอ่พนกังานผู้ปฏิบตัิงาน และชมุชนใกล้เคียง ตลอดจน
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ือสนับสนุนนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดําเนินกิจกรรมความ
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รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยได้ร่วมกับ สถาบันธุรกิจเพ่ือ
สงัคม (CSRI) จดักิจกรรม CSR DAY เพ่ือเผยแพร่ความรู้เร่ือง CSR ให้กบัพนกังานในองค์กรอีกด้วย 

 

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย : บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้พนกังาน รวมถึงผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถ
ติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทําท่ีไม่ถูกต้องผ่านช่องทาง e-mail จดหมาย 
หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น และผ่านระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblower) บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th  

 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน : ปี 2560 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต ในงาน “Thailand’s 8th National Conference on Collective Action Against Corruption” เม่ือ
วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560   

 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศท่ีสําคญัของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงิน และข้อมลูอ่ืน ๆ เช่น นโยบาย
กํากบัดแูลกิจการ นโยบายเก่ียวกบัการจดัการด้านสิง่แวดล้อม นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมลูตามปกติผา่นช่องทาง
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี บริษัทฯ ได้
จดัให้มีการส่ือสารระหว่างบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้นท่ีหลากหลาย อาทิ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การจดักิจกรรมให้ผู้ ถือหุ้น
เข้าเย่ียมชมโรงงานและพบผู้บริหาร รวมทัง้เปิดโอกาสให้นกัวิเคราะห์ได้เข้าพบผู้บริหารระดบัสงูเป็นครัง้คราว และผู้
ถือหุ้นสามารถโทรศพัท์สอบถามข้อมลูมายงัหน่วยงานท่ีดแูลผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา ทัง้นี ้เพ่ือเป็นช่องทาง
เพิ่มเตมิให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศและเข้าใจการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึน้ 

 

บริษัทฯ เห็นความสําคญัของการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึงและทนัเวลา เพ่ือให้ผู้ ถือ
หุ้นมีข้อมลูท่ีเช่ือถือได้และเพียงพอต่อการตดัสินใจ บริษัทฯ จึงกําหนดให้สํานกัเลขานกุารบริษัท โดยมีผู้จดัการสํานกั
เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบในการดแูลและติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูท่ี
สําคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบงัคบัของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
อยา่งเคร่งครัด 

 

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารตา่ง ๆ ของบริษัทฯ แก่สาธารณชนผา่นช่องทางตา่ง ๆ ดงันี ้ 
 เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  www.set.or.th 
 เว็บไซต์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  www.sec.or.th 
 เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th   
 กิจกรรมเย่ียมชมโรงงานและพบผู้บริหาร  
 การส่ือสารโดยตรงผา่นทางอีเมล และโทรศพัท์ 
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ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นและผู้สนใจสามารถตดิตอ่ขอทราบข้อมลูของบริษัทฯ  ได้ท่ี 
ผู้ตดิตอ่ :  ผู้จดัการสํานกัเลขานกุารบริษัท 
ท่ีอยู ่ :  บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) 
     เลขท่ี 5 ซอยรังสติ-นครนายก 46 ตําบลประชาธิปัตย์ 
       อําเภอธญับรีุ  จงัหวดัปทมุธานี 12130 
โทรศพัท์            :  0-2533-0450 ตอ่ 638  
โทรสาร :  0-2974-1118 
E-mail  :  ratree@crownseal.co.th 
 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
              

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายมิให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ นําข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตน การซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือส่งข้อมูลดงักล่าวเพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ รวมทัง้ผู้ มีหน้าท่ีนําข้อมลูไปใช้ ต้อง
ระมดัระวงัมิให้มีการนําไปเปิดเผยต่อผู้ อ่ืน ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและความยตุิธรรมในการบริหารกิจการของ
บริษัทฯ 

 

การควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทกุด้าน ทัง้ด้านการเงิน การดําเนินงาน การ
กํากับดแูลการปฏิบตัิงาน ให้เป็นตามกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดลุท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันรักษาและดแูลเงินทุนของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ  มีการจัดตัง้สํานัก
ตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทกุหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว้ รวมทัง้ประเมิน
ประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคมุภายใน โดยมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าท่ีถ่วงดลุได้อย่างเต็มท่ี 
และให้รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  
 

5.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ             
 

 1.1  คณะกรรมการบริษัทฯ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ และมีจํานวนท่ี
เหมาะสมในการกํากับดแูลธุรกิจของบริษัทฯ  รวมกันไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความ
เป็นอิสระอยา่งน้อย 5 คน  ณ 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 14 ทา่น ประกอบด้วย 
               (1)  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จํานวน   3  ทา่น  
               (2)  กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร จํานวน 11  ทา่น   
 โดย ตําแหน่งประธานกรรมการ มิใช่บคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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              สําหรับรายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ และขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามท่ีได้กลา่วถึง
แล้วในสว่นท่ี 2 ข้อท่ี 8 โครงสร้างการจดัการ (8.1) 
 

 1.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
  คณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทฯ  ประกอบด้วย 
 

               1.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และอย่างน้อย 1 คนมีความรู้ด้านบัญชี
การเงิน มีผู้จดัการสํานกัตรวจสอบภายในเป็นเลขานกุาร โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็น
อิสระตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2562 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน ทุกท่านมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ มีความเช่ียวชาญในเร่ืองระบบ
ควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน  สามารถรับผิดชอบดแูลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม
เพียงพอ และนําเสนอข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการกํากับดูแลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับรายช่ือ
คณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีได้กลา่วถึงแล้วในสว่นท่ี 2 ข้อ
ท่ี 8 โครงสร้างการจดัการ (8.1.1) 
  

                  1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 4 คน โดยกรรมการ

ทกุคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน และประธานกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ มีผู้จดัการฝ่ายบุคคลเป็นเลขานกุาร คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าท่ีในการพิจารณาสรรหาผู้ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการและ
ผู้ บ ริหารระดับสูง รวมทัง้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะจดัประชมุอย่างน้อยปีละ 2 
ครัง้ สําหรับรายช่ือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  และขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน ตามท่ีได้กลา่วถึงแล้วในสว่นท่ี 2 ข้อท่ี 8 โครงสร้างการจดัการ (8.1.2) 

 

  1.2.3 คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ

ผู้บริหารจํานวน 5 คน มีเลขานุการบริษัทฯ ทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารทํา
หน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท สําหรับ
รายช่ือคณะกรรมการบริหาร และขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ตามท่ีได้กล่าวถึงแล้วในส่วนท่ี 2   
ข้อท่ี 8 โครงสร้างการจดัการ (8.1.3) 
  

 1.2.4  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นคณะกรรมการย่อยของฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วยผู้บริหารระดบั
ผู้ช่วยผู้ อํานวยการขึน้ไปเป็นกรรมการ มีผู้จดัการใหญ่เป็นประธานกรรมการ และผู้จดัการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็น
กรรมการและเลขานกุาร สําหรับบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตามท่ีได้กล่าวถึงแล้วในส่วนท่ี 2 
ข้อท่ี 8 โครงสร้างการจดัการ (8.1.4) 
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        2.   การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
  บริษัทฯ กําหนดให้มีการประชมุอย่างน้อยปีละ 6 ครัง้ โดยกําหนดวนัประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี  
เพ่ือให้กรรมการทุกท่านทราบและสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครัง้ และในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน 
สามารถจดัให้มีการเรียกประชมุคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเตมิได้ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ในแตล่ะครัง้ มี
การกําหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน ทัง้วาระเพ่ือทราบและวาระเพ่ือพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมท่ี
ครบถ้วน  เพียงพอ และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพ่ือให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลา
ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทัง้ให้ฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือนําเสนอข้อมูลและ
ข้อคดิเห็นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ท่ีประชมุ 
 

              ในการประชุมฯ  กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ  โดยกรรมการต้องคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องอย่างเป็นธรรม ในกรณีท่ีมีการตดัสินใจหรือพิจารณาในเร่ืองท่ีกรรมการ
บางท่านเป็นผู้ มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสําคญั กรรมการท่านนัน้ต้องออกจากการประชุมในวาระนัน้ ๆ จนกว่าจะขึน้
วาระถดัไป  เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ จะทําหน้าท่ีจดบนัทึกและจดัทํารายงานการประชมุภายใน 14 วนั และ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาร่างรายงานการประชุมก่อนจะดําเนินการรับรองในท่ีประชุมครัง้ต่อไป 
ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือประธานในท่ีประชมุ และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องลงนามรับรองเอกสาร
ทุกครัง้ โดยจัดเก็บบันทึกการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้พร้อมสําหรับกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ตรวจสอบได้ 
 

               ในปี 2562  มีการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน  5 ครัง้  สําหรับจํานวนครัง้ในการเข้าร่วมประชมุ
ของกรรมการแตล่ะทา่น ตามท่ีได้แสดงถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการจดัการ 
 

 3. การประเมินผลการปฏบิัตงิาน 
 

          การประเมินผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้
กรรมการแตล่ะท่านได้ร่วมกนัพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวม และประเมิน
ตนเองเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้เพ่ือทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ ในระหวา่งปีท่ีผา่นมา เพ่ือช่วยให้การทํางาน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 
 

  ในปี 2562 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ทัง้คณะ และแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการเป็นรายบคุคลให้กบักรรมการทกุทา่น โดยกรรมการ
ทกุท่านมีความเป็นอิสระในการทําแบบประเมินดงักลา่ว และเม่ือทําแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จดัส่งคืนเลขานกุาร
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือรวบรวมและสรุปผล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ  
 

 การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะ 
บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้คณะ โดยมีเกณฑ์ในการ

ประเมิน แบง่เป็น 6 ด้าน ได้แก่ 
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1. โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชมุคณะกรรมการ 
4. การทําหน้าท่ีของกรรมการ 
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาผู้บริหาร 

 

 การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการรายบคุคล 
บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล โดยมีเกณฑ์

การประเมิน แบง่เป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
1. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ 
2. การทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการ 
3. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
4. การพฒันาตนเองในฐานะกรรมการ 

 

 การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้จดัการใหญ่ 
        คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้จดัการใหญ่ทกุสิน้ปี โดยมีเกณฑ์
การประเมิน แบง่เป็น  2 สว่น 
 

   สว่นท่ี 1: ประเมินผลจากดชันีชีว้ดัผลการดําเนินงานขององค์กร 
          สว่นท่ี 2: ประเมินผลด้านตา่ง ๆ แบง่เป็น 10 ด้าน ได้แก่ 

1. ความเป็นผู้ นํา 
2. การกําหนดกลยทุธ์ 
3. การปฏิบตัติามกลยทุธ์ 
4. การวางแผนและผลปฏิบตัทิางการเงิน 
5. ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
6. ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
7. การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
8. การสืบทอดตําแหน่ง 
9. ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 
10. คณุลกัษณะสว่นตวั 

 

 4. ค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าท่ีในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท และอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา โดยจะพิจารณาจาก
หน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีการพิจารณาเปรียบเทียบกบับริษัทอ่ืนในตลาด
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หลกัทรัพย์ฯ ท่ีอยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกบับริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ
สํารวจคา่ตอบแทนบริษัทจดทะเบียนกบัสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นประจําทกุ 2 ปี เพ่ือนําไปใช้เป็นข้อมลู
ประกอบการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการได้อยา่งเหมาะสม เพ่ือนําเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
ทกุปี  

ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด โดย
พิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบ ผลการปฏิบตังิานของแตล่ะคน ประกอบกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และมี
การพิจารณาเทียบเคียงผลตอบแทนของธุรกิจท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือให้เหมาะสมเพียงพอท่ีจะจูงใจ
ผู้บริหารท่ีมีคณุภาพให้ปฏิบตังิานอยูก่บับริษัทฯ  

 

สําหรับคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2562 ตามท่ีได้กลา่วถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการจดัการ 
        
 9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 

 (1)  กรรมการอิสระ 
    บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์คณุสมบตัิของ
กรรมการอิสระ ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ โดยนบัรวมผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจํา หรือเป็นผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  ของผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตพ้่นจากลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ≥ 2 ปี 

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารและผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  
ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุม ของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี โดยมีมลูค่า ≤ 50 ล้านบาท / ≤  
3% ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ แล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกวา่ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชีซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
เว้นแตพ้่นจากลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ≥ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
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อํานาจควบคมุของบริษัทฯ รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตพ้่นจากลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ≥ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับบริษัทฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยใน
ห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทท่ีประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบับริษัทฯ  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ อีกทัง้ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ี
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
 

 (2)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 

 วธีิการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนหนึ่งประกอบด้วยตวัแทนของผู้ ถือหุ้นใหญ่บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากัด  
และบริษัท โตโย ไซกนั จํากดั ซึง่เป็นผู้สรรหากรรมการชาวญ่ีปุ่ นเพ่ือเสนอขออนมุตัติอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
โดยเสนอผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ  
สําหรับกรรมการบริษัทฯ อีกส่วนหนึ่งได้มาจากการสรรหาผู้ ทรงคุณวุฒิทัง้ท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจผู้ ผลิตและจําหน่าย
เคร่ืองด่ืมซึ่งเป็นลูกค้าท่ีทําธุรกิจปกติกับบริษัทฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอ่ืน ๆ โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเป็น
บคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในสาขาตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ  
  

 ทัง้นี ้ในการสรรหาและแตง่ตัง้บคุคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ บคุคลดงักลา่วต้องมีคณุสมบตัติามท่ี
กําหนดในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั  สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้นโยบายและแนวทางปฏิบตัิการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ 
ดงันี ้

1.  เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
2. เป็นบคุคลท่ีมีความซ่ือสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ  ตดัสนิใจด้วยข้อมลูและเหตผุล 
3.  เป็นบคุคลท่ีมีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ และกล้าแสดงความคดิเห็นท่ีแตกตา่งและเป็นอิสระ 
4.  สามารถให้เวลาอยา่งเพียงพอในการตดิตามการดําเนินงานของบริษัทฯ 
5.  เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน     

จํากัด พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย  อาทิ  

(1)   บรรลนิุตภิาวะ 
(2)   ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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(3)   ไม่เคยรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ท่ีได้กระทําโดย
ทจุริต 

(4)   ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทจุริต
ตอ่หน้าท่ี 

(5)   ไม่เป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เห็นว่าไม่
สมควรเป็นกรรมการตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 ในกรณีตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ว่างลงเพราะเหตุผลอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีหน้าท่ีเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจํากัด เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการบริษัทฯ แทนดงักลา่ว จะอยูใ่นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลือของกรรมการท่ีตนแทน 
 

 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตัง้กรรมการ 
 

เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคล
เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเร่ือง
ดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ
โดยทัว่ถึงกนั อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามและเสนอแนะลว่งหน้าก่อนวนัประชมุฯ ได้ โดย
โทรศพัท์สอบถามมายงัเจ้าหน้าท่ีสํานกัเลขานกุารบริษัทได้ตลอดเวลาทําการ 

 

ในปี 2562 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับ
การเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ในระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 แตไ่ม่มีผู้ เสนอแต่อย่าง
ใด 
 การแต่งตัง้ การถอดถอน หรือการพ้นจากตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสาํคัญได้ดังนี ้
 

1. ในการเสนอช่ือบคุคลให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการบริษัทฯ ท่ีครบรอบออกตาม
วาระ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีคดัสรรบคุคล ซึง่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั เพ่ือเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีและเป็นสทิธิของผู้ ถือหุ้นทกุ
รายท่ีจะเสนอช่ือบคุคลอ่ืนเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ ส่วนอํานาจในการเลือกผู้ ใดเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็น
อํานาจของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอช่ือบคุคลให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีเลือก ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แตท่ี่ผา่นมายงัไม่มีการใช้สทิธินี ้  

2. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีถือ โดยถือวา่หุ้นหนึง่มีหนึง่เสียง 



  

    

                  บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                    แบบ 56-1 ประจาํปี 2562                             

หนา้ 53          
………………………...…… 

(3) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนท่ีมีอยู่ทัง้หมดออกเสียงเลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

(4) บคุคลท่ีได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสงูสดุตามลําดบัลงมา แตไ่ม่เกินจํานวนตําแหน่งท่ีเลือกตัง้คราวนัน้ 
จะเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

(5) ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้มีคะแนนเสียงเท่ากันสําหรับลําดับสุดท้าย ให้ประธานของท่ี
ประชมุลงคะแนนเสียงชีข้าด 

3. กรรมการย่อมพ้นจากตําแหน่งเม่ือถึงแก่กรรม ลาออกจากตําแหน่งก่อนถึงกําหนด (มีผลตัง้แตว่นัท่ีบริษัทฯ 
ได้รับจดหมายลาออกจากกรรมการ) ศาลมีคําสัง่ให้ออก หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใิห้ออกตามมาตรา 76 
แหง่พระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 หรือขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 
68 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

4. หากตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการฯ ท่ีเหลืออยู่
เลือกบุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการฯ คราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการท่ีเหลืออยู่ และบคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี ้จะอยู่ในตําแหน่งเพียง
เทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซึง่ตนดํารงตําแหน่งแทน  
 

    การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 

    บริษัทฯ มีการสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท ได้รับการฝึกอบรม
ในระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง และเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจดัให้มีการปฐมนิเทศและพาเข้าเย่ียมชมกิจการของบริษัทฯ โดยมีการบรรยาย
ข้อมลูเก่ียวกบัการบริหารงานโดยรวม  การพฒันาองค์กรและการพฒันาธุรกิจ  นโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ เพ่ือเป็นการแนะนําให้กรรมการใหม่รู้จกัและเข้าใจในลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
 

            อีกทัง้ บริษัทฯ ได้จดัเตรียมเอกสารข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีกรรมการใหม่ ตลอดจนรวบรวม
กฎหมาย ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีกรรมการต้องรู้และปฏิบตัเิพ่ือเป็นคูมื่อในการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบและเข้าใจ 
 

 นอกจากนีเ้พ่ือให้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จึงมิได้จํากดัจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะคนจะได้รับการเลือกกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ 
หรือกําหนดการเกษียณอายขุองแตล่ะทา่น        
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    

                  บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                    แบบ 56-1 ประจาํปี 2562                             

หนา้ 54          
………………………...…… 

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต. ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (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. นายพรวฒิุ สารสนิ DAP 45 - - - - 
3.   นางพิไล   เป่ียมพงศ์สานต์ - DCP 9/2001 - - - 
 4. นายฮิซาชิ นากาจิมา - - -  - 
 5. นายอิจิโอะ โอซกึะ  - - -  - 
6.   นายสาธิต        ชาญเชาวน์กลุ DAP 39/2005 DCP 83/2007 - - BNCP 5/2018 
 7.  นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร์ - - RCP 21/2009 FSD 2/2008 - 
8.  ศ.ดร. สวุิมล กีรตพิิบลู DAP 97/2012 - - - - 

 9. นายฐิตวิฒ์ิุ      บลุสขุ - DCP 78/2006 - - - 
10.  นายโยชิกิ มิยาตานิ - - - - - 
11. นายฮิโระชิ ทาคาฮาชิ  - - - - - 
12. นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ  - - - - - 
13. นายอะคฮิิโกะ คาโต้ - - - - - 
14. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ DAP 102/2013 DCP 230/2016 - - BNCP 7/2019 
  

หมายเหต:ุ  ในปี 2562 นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ได้เข้าอบรมหลักสูตร Board Nomination & Compensation Program
 (BNCP) 7/2019 ท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

  

 9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

 ปัจจบุนับริษัทฯ ไม่มีบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วม 
 

 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
 

             คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ นําข้อมลูภายใน
อนัเป็นความลบัของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมลูท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง  
รวมทัง้ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีนําข้อมูลไปใช้ต้องมินําข้อมูลไปเปิดเผยกับผู้ ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้อง และต้องระมัดระวงัไม่ให้บุคคล
ใกล้ชิดนําข้อมลูไปเปิดเผยตอ่ผู้ อ่ืน  
 

 ในการซือ้ขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทัง้คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลท่ี
เก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่ว จะต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ทกุครัง้ ภายใน 3 
วัน นับแต่วันท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
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หลกัทรัพย์ และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชกัช้า รวมทัง้กรณีมีสว่นได้เสียไม่วา่โดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาใด ๆ ท่ี
บริษัทฯ ทําขึน้ระหว่างรอบปีบญัชี ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและความยตุิธรรมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ  
ทัง้นี ้ผู้บริหารตระหนกัถึงโทษท่ีมีการนําข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์สว่นตน 
 

 9.6 การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร  
  

 บริษัทฯ มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ระหว่างปีของกรรมการและ
ผู้บริหารทัง้ทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ตาม
รายละเอียดหัวข้อ “รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและผู้ บริหาร” ในหัวข้อ รายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
หลกัทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

9.7 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ  
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.2/2552 เพ่ือให้บริษัทฯ มีข้อมูล
ประกอบการดําเนินการตามข้อกําหนดเก่ียวกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนําไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การตดิตามดแูล
ให้กรรมการและผู้บริหารทําหน้าท่ีด้วยความระมัดระวงัและซ่ือสตัย์สจุริต โดยให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงาน 
ดงันี ้

1. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง กรรมการและผู้บริหาร
จะต้องรายงานตามแบบรายงานท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด และนําสง่ให้เลขานกุารบริษัท 

2. สําหรับกรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับแต่งตัง้ใหม่ให้รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบคุคลท่ีมีความ
เก่ียวข้อง โดยสง่ไปท่ีเลขานกุารบริษัท ภายใน 30 วนั นบัแตท่ี่ได้รับการแตง่ตัง้ 

3. กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องรายงานข้อมลูการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ณ 
สิน้เดือนธนัวาคมของทกุปี ไปท่ีเลขานกุารบริษัท จนกวา่จะพ้นจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  

 

โดยในปี 2562 กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ปฏิบตัิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด นอกจากนีใ้นการประชมุ
คณะกรรมการ กรรมการผู้ มีสว่นได้เสียไม่มีสว่นร่วมในการตดัสินใจในวาระสําคญั อีกทัง้บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูการ
มีสว่นได้เสียของกรรมการบริษัทฯ ดงักลา่วในจดหมายแจ้งมติท่ีประชมุตอ่ระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

 

9.8 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 

          1.)   ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee)  

คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี จา่ยให้แก่สํานกังานสอบบญัชี   ดงันี ้ 
- ในรอบปี 2560 ของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 890,000  บาท  
- ในรอบปี 2561 ของบริษัทฯ                      เป็นจํานวนเงิน           1,050,000  บาท   
- ในรอบปี 2562 ของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 1,050,000  บาท  
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2.)   ค่าบริการอ่ืน (non audit fee)  

คา่ตอบแทนจากการให้บริการตรวจสอบและรับรองการทําลายสนิค้าจดทะเบียนไม่ได้คณุภาพ จ่าย
ให้แก่สํานกังานสอบบญัชี ดงันี ้ 

- ในรอบปี 2560 ของบริษัทฯ                        เป็นจํานวนเงิน             60,000  บาท 
- ในรอบปี 2561 ของบริษัทฯ                       เป็นจํานวนเงิน             60,000  บาท 
- ในรอบปี 2562 ของบริษัทฯ                        เป็นจํานวนเงิน             80,000  บาท 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดหลกัในการทําธุรกิจตามกรอบจริยธรรม และนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษัทฯ  โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบตัิด้วยความเป็นธรรม ซ่ือสตัย์ โปร่งใส และคํานึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย เพ่ือมุ่งสู่
การเป็นองค์กรท่ีดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม และพฒันาไปสู่ความยัง่ยืนต่อไป ซึ่งได้มีการดําเนินงาน
ตามแนวทางรายงานความยัง่ยืน ครอบคลมุในหลกัการ 8 ข้อ ดงันี ้  

 

1.  การดาํเนินธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่คูค้่าตามกรอบการแขง่ขนัทางการค้าท่ีสจุริตและเท่าเทียมกนั โดยยดึถือปฏิบตัติามสญัญาและ
เง่ือนไขทางการค้า รวมทัง้ให้ความเสมอภาคและความยตุธิรรมแก่คูค้่าทกุราย เคารพในทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืน 

 

 การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม : มีการปฏิบตัิอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขและข้อตกทางการค้า
กับลกูค้า และผู้ขายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนแข่งขนัทางการค้าอย่างยตุิธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการ
ประกอบการค้า ไม่บิดเบือนข้อมลู หลอกลวงหรือใช้วิธีอ่ืนใดท่ีไม่ถกูต้อง 

 การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน : ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบตัิตามสิทธิในทรัพย์สิน และเคารพในทรัพย์สินทาง
ปัญญา สทิธิบตัร ลขิสทิธ์ิ อยา่งเคร่งครัด 

 สง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมในคูค้่า: สง่เสริมและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมของลกูค้า ผู้ขาย รวมทัง้ตรวจสอบให้มีตามกฎหมายการปฏิบตัิตามกฎหายแรงงานของผู้ รับจ้างซึ่ง
เป็นคูค้่าของบริษัทฯ  

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่เคยถกูดําเนินคดีจากการละเมิดกฎหมาย และข้อบงัคบัใด ๆ ตลอดระยะเวลาในการดําเนินงานท่ี
ผา่นมา 

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญและมุ่งเน้นให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องกระทําอย่าง
ถกูต้อง ตรงไปตรงมา และต้องไม่มีการเรียกร้อง หรือรับทรัพย์สิน และผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจ  
รวมทัง้บริษัทฯ ไม่สนบัสนนุการให้สนิบนอยา่งเดด็ขาด  

 

วนัท่ี 3 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Collective  Action Coalition: CAC) และเพ่ือให้การดําเนินงานในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน  
บริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการโครงการ CAC คณะอนุกรรมการกลัน่กรองแนวปฏิบตัิและมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และคณะอนุกรรมการกําหนดแนวปฏิบัติและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และกําหนด
นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ สามารถ Download ได้ท่ี www.crownseal.co.th หน้านกัลงทนุสมัพนัธ์ หวัข้อ
การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยให้ทกุหน่วยงานได้มีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทัง้กําหนดแนวปฏิบตัแิละมาตรการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัภิายในบริษัทฯ  

 



  

    

                  บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                    แบบ 56-1 ประจาํปี 2562                             

หนา้ 58          
………………………...…… 

วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ท่ีให้การรับรองว่า
บริษัทฯ ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง ว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบตัิ รวมถึงมาตรการตา่ง ๆ เพ่ือปอ้งกนัการทจุริต
คอร์รัปชัน่ภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี CAC กําหนด โดยนายพนัเทพ สภุาไชยกิจ ผู้จดัการใหญ่ เป็นตวัแทน  
บริษัทฯ เข้ารับมอบในงาน Thailand’s 8th National Conference on Collective Action Against Corruption เม่ือ
วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

บริษัทฯ กําหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจากการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ซึ่ง
รวมถึงพนักงาน ผู้ บริหาร  และผู้ มีส่วนได้เสีย  ผ่านระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส  (Whistleblower) 
นอกเหนือจากการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรผ่านทาง e-mail จดหมาย หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น หากพบเห็นการ
ฝ่าฝืนการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ ข้อบงัคบัท่ีกฎหมายกําหนด การกระทําผิดในเร่ืองการกํากบัดแูลท่ีดี การกระทําทจุริต
คอร์รัปชัน่ หรือพบเห็นการกระทําท่ีผิดจรรยาบรรณ และนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 
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ทัง้นีเ้พ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัพนกังานและผู้ มีส่วนได้เสียว่าการรายงาน หรือให้ข้อมลูหรือให้เบาะแสนัน้จะ
ไม่ทําให้ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมลูได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงได้กําหนดกลไกสําหรับคุ้มครองและบรรเทาความ
เดือดร้อนเสียหายให้กบัผู้ ท่ีได้รายงานหรือให้ข้อมลูท่ีถกูกระทําโดยไม่เป็นธรรม และให้ความสําคญักบัการเก็บข้อมลู
ข้อร้องเรียนเป็นความลบั เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ ร้องเรียน รวมทัง้กําหนดขัน้ตอนการดําเนินงานเม่ือได้รับข้อ
ร้องเรียนไว้อย่างชดัเจน ตัง้แต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทําเป็นความลบั การตัง้คณะทํางานสอบข้อเท็จจริง การตัง้
คณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนมุตักิารลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน 
 

ตลอดปี 2562 บริษัทฯ มีการส่ือสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความเข้าใจกบัพนกังานทัว่ทัง้องค์กร มีการจดั
อบรมชีแ้จงเร่ือง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่าง
ถกูต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อกําหนดของกฎหมายอย่างสม่ําเสมอ พนักงานผู้กระทําการทุจริต
คอร์รัปชัน่หรือกระทําผิดจากนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่รวมทัง้การทําผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับการพิจารณาทาง
วินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ผิดกฎหมาย  
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นอกจากนีสํ้านกังานตรวจสอบภายในจะมีการประเมิน ติดตามการกํากับดแูลท่ีดี การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
และนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

อนึ่งในปี 2563 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดําเนินการย่ืนขอต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต 
 

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนษุยชนและปัจเจกชน โดยตระหนกัถึงสิทธิในความเป็นมนษุย์และความเท่าเทียมกนั ไม่
เลือกปฏิบตัิต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากนี ้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถกูล่วงละเมิด
จากการใช้หรือการเปิดเผยไปยังบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง และเพ่ือให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับบริษัทฯ อย่าง
ตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ   บริษัทฯ ได้จดัประชมุพนกังานพบผู้บริหารอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ ซึง่นอกเหนือจากพนกังานทกุ
คนจะได้ทราบผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ แต่บริษัทฯ ยงัได้รับทราบข้อคิดเห็นและความต้องการของพนกังาน เพ่ือ
นําไปปรับปรุงพฒันาให้ดีขึน้ 

 

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียน อนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัท่ีิไม่ถกูต้อง หรือไม่เป็นธรรมแตอ่ยา่งใด 
 

4.  การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดบั ไม่มีการแบ่งแยกเชือ้ชาติ ศาสนา และเพศ โดย
พนกังานทกุคนจะได้รับการปฏิบตัอิยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม มีการปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัอยา่ง
เคร่งครัด มีการจดัสถานท่ีทํางานท่ีปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะ มีแผนการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรอย่างตอ่เน่ือง
ควบคู่ไปกบัการพฒันาธุรกิจ ตลอดจนให้ค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเหมาะสม บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าความสําเร็จ
ขององค์กรขึน้อยูก่บัศกัยภาพของบคุลากรเป็นสําคญั องค์กรใดหากมีทรัพยากรบคุคลท่ีมีความสามารถสงู มีคณุธรรม 
มีจริยธรรม ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั และนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้ตามเป้าหมายท่ี
ต้องการอยา่งยัง่ยืน  

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความเข้าใจในสิทธิและเสรีภาพของพนกังานในการรวมกลุ่มและจดัตัง้เป็นสหภาพแรงงาน 
ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือช่วยกนัดแูลเก่ียวกบัสภาพการจ้าง สวสัดิภาพในการทํางานและสวสัดิการตา่ง ๆ โดยเปิดโอกาส
ให้สหภาพแรงงาน ซึง่เป็นตวัแทนของพนกังานย่ืนข้อเรียกร้อง เพ่ือขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับเปล่ียนการจดัสวสัดกิาร 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้ตามท่ีทัง้สองฝ่ายมีความเห็นพ้องร่วมกนั  
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5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า ด้วยการพฒันาคณุภาพสนิค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง ตลอดจนผลติสนิค้าท่ีมีความปลอดภยั และรับผิดชอบตอ่ลกูค้าและผู้บริโภค 

 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัและคํานึงถึงสขุภาพความปลอดภยัของผู้บริโภค จึงได้นําระบบความปลอดภยั
บรรจภุณัฑ์อาหาร (FSSC22000) เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตตัง้แต่ปี 2557 และมีการปฏิบตัิมาอย่างต่อเน่ือง โดย
ในปี 2562 ผลการตรวจติดตามการรักษาระบบมาตรฐานดงักล่าวของบริษัทฯ ยงัคงความสอดคล้องกับข้อกําหนด 
แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยรวม ไม่เฉพาะแตพ่นกังานเทา่นัน้ แตย่งัรวมถึงผู้บริโภคโดยทัว่ไป 
 

6.  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นงานสว่นรวมท่ีสําคญั ดงันัน้บริษัทฯ จะพยายามวางนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมควบคูไ่ปกบันโยบายของบริษัทฯ ในทกุ ๆ ด้านพร้อมทัง้มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างท่ีทํางานท่ีปลอดภยัถกูสขุลกัษณะ
และมีชีวิตชีวาอยูเ่สมอ โดยพนกังานและผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีหน้าท่ีต้องปฏิบตัติามแนวปฏิบตัใินเร่ืองตา่ง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ 

 

การดาํเนินงานในปี 2562 
 

เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชมุชนโดยรอบ
บริษัทฯ ดงันี ้

1) ควบคมุคณุภาพนํา้ทิง้ให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนด มีระบบบําบดันํา้เสีย ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก เพ่ือ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน มีการตรวจสอบคุณภาพนํา้ทิง้อยู่เป็นประจําทุก 2 เดือน โดยห้องปฏิบัติการ
เอกชนท่ีได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

2) ของเสียทุกชนิดของบริษัทฯ ได้ถูกคัดแยกและไปส่งกําจัดหรือบําบัดโดยบริษัทฯ ท่ีได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอตุสาหกรรม ทัง้นี ้การดําเนินงานทกุขัน้ตอนได้รับอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม มีการควบคมุ
และตรวจสอบการปฏิบตัใิห้สอดคล้องกบัการอนญุาตโดยหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกอยา่งสม่ําเสมอ 

3) จัดอุปกรณ์ลดเสียงให้กับพนักงานเพ่ือสวมเคร่ืองป้องกันเสียงขณะปฏิบัติงาน รวมทัง้ป้องกันและลด
ผลกระทบจากแหลง่กําเนิดเสียง โดยการทําฝาครอบลดเสียงจากเคร่ืองจกัรสูภ่ายนอก 

4) ตรวจวดัเสียง แสง ความร้อน ฝุ่ น สารเคมี และไอระเหยในบริเวณท่ีทํางานและสถานท่ีจดัเก็บ ตามประกาศ
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ืองความปลอดภยัในการทํางานเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมช่วยให้
พนกังานอยู่ในสภาพการทํางานท่ีปลอดภยั ปลอดมลพิษ ขณะเดียวกนัได้จดัให้มีโปรแกรมการตรวจสขุภาพ
ประจําปี ช่วยยืนยนัความเหมาะสมของมาตรการในการดแูลและปอ้งกนัผลกระทบจากการทํางาน 

5) ร่วมจดักิจกรรม รณรงค์ สง่เสริม การรักษาสิง่แวดล้อมกบัหน่วยงานราชการ เทศบาลนครรังสติในทกุ ๆ ปี 
 

สถติกิารเกดิอุบัตเิหตุ 2557 - 2562 
 

สถิติการเกิดอบุตัิเหตจุากกราฟในรอบ 5 ปี จะเห็นว่ามีแนวโน้มท่ีดีขึน้ จํานวนวนัหยดุเพ่ือพกัรักษาตวัลดลงอย่าง
เห็นได้ชดั และในส่วนจํานวนครัง้อาจเพิ่มขึน้ แต่ถ้าวิเคราะห์จะพบว่า การเกิดอบุตัิเหตจุะเป็นบาดเจ็บเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ไม่ถึงขึน้สญูเสียอวยัวะ/ ทพุพลภาพ เหมือนในทกุปีท่ีผา่นมา 
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7.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

บริษัทฯ จะดําเนินการทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและตระหนกัถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อชมุชนและสงัคม
โดยรวม ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสงัคม
บริษัทฯ มีกิจกรรมร่วมกบัชมุชนโดยรอบอยา่งสม่ําเสมอ 

 

การดําเนินงานปี 2562 
 ร่วมกบัศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบนมราชกมุารี ในการรับบริจาคโลหิต 
 ร่วมกบัสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในการให้วงดนตรีคนตาบอดเข้าทําการแสดงดนตรี และจําหน่าย

สลากกินแบง่รัฐบาล 
 ร่วมกบัเทศบาลนครรังสติในการจดักิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้เน่ืองในวนัสิง่แวดล้อมโลก 
 ร่วมกิจกรรมแหเ่ทียนและถวายเทียนพรรษา เน่ืองในสปัดาห์สง่เสริมพระพทุธศาสนาเทศกาลวนัอาสาฬหบชูา 

และวนัเข้าพรรษาเพ่ือถวายเป็นพทุธบชูาสืบทอดพระพทุธศาสนาให้ยัง่ยืนถาวร 
 ร่วมกิจกรรมโครงการปลกูต้นไม้เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง

เจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการสร้างพืน้ท่ีสีเขียวเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการปลกูต้นไม้ถวายแม่
ของแผน่ดนิ 

 ร่วมกบัสหกรณ์ฯ ในการนําสนิค้าอปุโภค บริโภคเข้ามาจําหน่ายให้กบัพนกังาน 
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8.  การวจิัยและพัฒนาจากการดาํเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นผู้ ผลิตบรรจุภัณฑ์ชัน้นําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตสินค้าท่ีมีความ
ปลอดภยั คณุภาพสงู และมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองทกุความต้องการของลกูค้าได้ โดยมุ่งเน้นให้มีการ
คิดค้น พฒันาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการใช้วตัถุดิบหรือพลงังาน
น้อยลง เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ มีต้นทนุท่ีเหมาะสม และสามารถแข่งขนัได้อย่างตอ่เน่ือง ตลอดจนดแูล
รักษาสภาพแวดล้อม มิให้เกิดมลภาวะในทกุกระบวนการผลติและทกุปฏิบตักิาร   

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูไว้ในเว็บไซต์บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) www.crownseal.co.th หน้าสิง่แวดล้อม
และสงัคม หวัข้อความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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11.  การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

11.1 การควบคุมภายใน   
คณะกรรมการของบริษัทฯมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองโดย
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทําหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล เพ่ือให้มัน่ใจวา่ 

 บริษัทฯ มีระบบข้อมลูและการรายงานทางการเงินท่ีถกูต้องและเช่ือถือได้  
 บริษัทฯปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทํางานของบริษัทฯ กฎหมายและข้อบังคับท่ี

เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ  
 ทรัพย์สนิของบริษัทฯ มีอยูจ่ริงและการใช้ทรัพย์สนิมีการควบคมุ ดแูล เก็บรักษาเป็นอยา่งดี  
 การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่  
 การปฏิบตังิานได้ดําเนินการตามแผนงาน สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเปา้หมายของบริษัทฯ 
 

โดยมีสํานักตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  
ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามกรอบ       
การควบคุมภายใน COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก และ 17 หลักการย่อย และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

ในการประชุมคณะกรรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาผล
ประเมินทกุข้อ โดยซกัถามข้อมลูเพิ่มเตมิจากผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นวา่ ระบบการ
ควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสทิธิผล  มีสาระสําคญั ดงันี ้ 

 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

 มีการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ แผนงาน รวมถึงเป้าหมาย และตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานอย่าง
ชดัเจน 

 มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการจดัทําใบพรรณนาหน้าท่ีงาน เพ่ือกําหนดรายละเอียดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและคณุสมบตัขิองผู้ปฏิบตังิานในแตล่ะตําแหน่งอยา่งครบถ้วน                                                             

 มีการจัดทํานโยบายการกํากับดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ และนโยบายต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบตัท่ีิดีในการดําเนินธุรกิจ 

 มีการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยูเ่สมอ   
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2. การประเมินความเส่ียง 

 มีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งมีผู้จดัการใหญ่เป็นประธาน และ
ผู้บริหารระดบัสงูของฝ่ายตา่ง ๆ เป็นกรรมการ และกําหนดบทบาทหน้าท่ีอยา่งชดัเจน   

 จดัทําคูมื่อการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิไว้อย่างชดัเจน และได้กําหนดหลกัเกณฑ์ใน
การประเมินความเส่ียงแต่ละระดบัไว้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบทัง้ท่ีเป็นตวั
เงินและไม่เป็นตวัเงิน  

 ทุกหน่วยงานมีหน้าท่ีระบุ ประเมินความเส่ียง รวมทัง้จัดทําแผนและมาตรการจัดการความเส่ียงอย่าง
เหมาะสม และทบทวนมาตรการ ให้สอดคล้องกับปัจจัยความเส่ียงทัง้ภายในและภายนอกท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง  

 

3. กจิกรรมควบคุม 

 มีการกําหนดนโยบาย ไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  มีการจัดทําแผนงาน ตัวชีว้ัดผลงาน และ
งบประมาณประจําปี สําหรับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลตุามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้    

 มีระเบียบปฏิบตัิงาน อํานาจการอนมุตัิกําหนดไว้อย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยทบทวนและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง รวมถึงการสอบทาน การกระทบยอดและการ
แบ่งแยกหน้าท่ี เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส มีความคล่องตวั  และภายใต้การ
ควบคมุภายในท่ีดี เพียงพอ       

 การทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ อนัอาจนํามาซึง่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ธุรกรรมท่ี
เกิดขึน้จะต้องผ่านขัน้ตอนการปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกําหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายเสมือนกระทํากบับคุคลภายนอก  
 

4. ด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

 จดัให้มีระบบข้อมลูและช่องทางการส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องสามารถ
รับข้อมูลสารสนเทศได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอ สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานและ
ประกอบการตดัสนิใจ   

 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมฝ่ายบริหาร เพ่ือถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางในการ
บริหารงานและข้อมลูท่ีจําเป็นในการปฏิบตังิานแก่ผู้ มีหน้าท่ีเก่ียวข้องอยา่งสม่ําเสมอ      

 บริษัทฯ มีการนําระบบงาน SAP เข้ามาใช้ในการบนัทึกข้อมลู ประมวลผลการปฏิบตัิงาน จดัทํารายงาน
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงิน ซึ่งทําให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนผู้บริหารมี
ข้อมลูประกอบการตดัสนิใจท่ีเพียงพอและมีประสทิธิภาพ  
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 มีระบบรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศและข้อมลูท่ีเหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนมีการกําหนด
แผนสํารองฉกุเฉินด้านสารสนเทศ เพ่ือลดผลกระทบจากเหตกุารณ์ท่ีทําให้ระบบหยดุชะงกัหรือเกิดความ
เสียหายตอ่ระบบ และได้มีการซกัซ้อมแผนสํารองฉกุเฉินเป็นประจําทกุปี 

 พนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Intranet ส่วนบุคคลภายนอกสามารถรับรู้ข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th ซึง่ได้ผา่นการพิจารณาความถกูต้อง ครบถ้วน จากหน่วยงาน
ท่ีได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบข้อมลูในสว่นนัน้ ๆ แล้ว 

 

5. การตดิตามและประเมินผล 

 จดัให้มีการประชมุฝ่ายบริหารเป็นประจําทกุเดือน และได้นําดชันีชีว้ดัผลงาน มาใช้ในการติดตามผลการ
บริหารงานและปฏิบตัิงานของพนกังานทกุระดบั เพ่ือให้มัน่ใจว่าได้ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
แผนงานท่ีกําหนดไว้ โดยรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ําเสมอ หากผลการ
ดําเนินงานแตกต่างไปจากเป้าหมายท่ีประชุมฯ จะซักถามและมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปดําเนินการ
แก้ไขและนํามารายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

 จดัตัง้สํานกัตรวจสอบภายในขึน้ เพ่ือทําหน้าท่ีสนบัสนนุคณะกรรมการตรวจสอบในการกํากบัดแูลระบบ
การควบคมุภายใน 

 
11.2  การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบกํากบัดแูลให้การปฏิบตัิงานของสํานกัตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เท่ียง
ธรรม และมีความเช่ียวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยมีกฎบตัรการตรวจสอบภายในซึ่งได้
กําหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนแนวทางการดําเนินการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 
สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี จึงกําหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารงานต่อผู้ จัดการใหญ่ และมีหน้าท่ีในการให้คําปรึกษา  
ตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายใน และการบริหารความเส่ียง รวมทัง้หาแนวทางปรับปรุง
แก้ไข โดยประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวัในการปรับปรุงระบบงาน และติดตามการปฏิบตัิ
นัน้ให้มีประสทิธิผลตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้  

 

การจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี ได้พิจารณาตามปัจจยัเส่ียง (Risk Based Approach) ซึ่งเน้นให้
ความสําคญักับการควบคมุภายใน การบริหารความเสี่ยงท่ีสําคญั การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียว 
ข้อง เพ่ือนําข้อมลูมาพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบ
ประจําปีและตดิตามผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบตังิานของสํานกัตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส 

 

การพฒันาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล
การปฏิบตัิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยสนับสนุนให้มีการพฒันาและอบรมความรู้อย่างต่อเน่ืองทัง้ภายใน
และภายนอกเก่ียวกบัทกัษะและวิธีการตรวจสอบท่ีจําเป็นทัง้ด้านการตรวจสอบการดําเนินงาน การตรวจสอบด้าน
การเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การตรวจสอบระบบสารสนเทศ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ 
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ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทกัษะอ่ืนท่ีจําเป็นต่อบริษัทฯ สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่าง
มีประสทิธิผล 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ นางสาววรรณพา        
สมประสิทธ์ิ เป็นผู้ จัดการสํานักตรวจสอบภายใน ตัง้แต่ปี 2550 รวมถึงได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะ ความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยการให้คําปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็น การให้เข้ารับการ
อบรมอย่างเหมาะสมเพียงพอตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดคณุวฒิุทางการศกึษา 
คณุวฒิุทางวิชาชีพ การฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องและประสบการณ์การทํางาน  (ดงัปรากฏตามเอกสารแนบ 3) 

 
11.3  การบริหารจัดการความเส่ียง 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ความสําคญัในเร่ืองการบริหารความเส่ียง จึงจดัให้มีคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง (Risk Management Committee) โดยมีผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน ทําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย 
วตัถุประสงค์ กรอบการดําเนินงานในการบริหารความเส่ียง ประเมินความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากปัจจัย
ภายในและปัจจยัภายนอก รวมถึงกําหนดแนวทางในการบริหารและจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ 
ทัง้นีผู้้ บริหารของแต่ละหน่วยงาน จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการระบุ ประเมินและบริหารจัดการความเส่ียง แล้ว
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบความเส่ียงท่ีมีนัยสําคญัและเตรียม
แผนงานและมาตรการรองรับทัง้ระยะสัน้และระยะปานกลาง เพ่ือให้การดําเนินงานของบริษัทฯ  บรรลุตาม
เปา้หมายท่ีกําหนดไว้ 

 

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทําหน้าท่ีติดตามการดําเนินการตามแผนจัดการความเส่ียงเป็น
ระยะ รวมถึงตดิตามผลประเมินของระดบัความเสี่ยงหลงัการจดัการ แล้วนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็น ก่อนรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบเป็นประจําทกุไตรมาส 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2562   

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึง่เป็น
ผู้ทรงคณุวฒิุและมีประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บญัชีและการสอบบญัชี มีคณุสมบตัิเหมาะสม ตาม
หลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีนางพิไล เป่ียมพงศ์สานต์ เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ และนายพงษ์ภาณ ุเศวตรุนทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี
วาระดํารงตําแหน่ง 3 ปี และนางสาววรรณพา สมประสิทธ์ิ ผู้ จัดการสํานักตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีอิสระ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  ตลอดจนได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม
หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี ผู้บริหารระดบัสงูและผู้ตรวจสอบภายใน รวม 4 ครัง้ และ
รายงานผลการปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจําทกุไตรมาส  ซึง่สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

 

1. สอบทานรายงานทางการเงินประจําไตรมาสและประจําปี 2562 รวมทัง้เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ (Key 
Audit matters) ในรายงานของผู้สอบบญัชี พร้อมรับฟังคําชีแ้จง  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทาง 
การเงินของบริษัทฯ ถกูต้อง ครบถ้วนตามท่ีควรในสาระสําคญั เป็นท่ีเช่ือถือได้ จดัทําตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน รวมทัง้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบการเงิน ทัง้นีง้บการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว          
ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข 

 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชีเพ่ือหารือกันเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีฝ่าย
บริหารเข้าร่วม 1 ครัง้และได้รับรายงานว่ามีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงานตรวจสอบและได้รับความร่วมมือจาก    
ทกุหน่วยงานเป็นอยา่งดี   

 

2. สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณารายงานผลการ
ปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ  ซึ่งประเมินโดยฝ่ายบริหารและสํานักตรวจสอบภายใน ตามแบบประเมินของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อิงตามกรอบการควบคุมภายใน COSO  คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมและมีการบริหารงานเป็นไปตาม
หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

3. สอบทานรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการกําหนด
มาตรการตา่ง ๆ ในการจดัการความเสี่ยงของบริษัทฯ และรับทราบรายงานเหตกุารณ์ความเสียหายด้านปฏิบตัิการท่ีมี
นยัสําคญั ประเมินสาเหตแุละความเหมาะสมของแนวทางปอ้งกนัเพ่ือมิให้เกิดเหตกุารณ์ซํา้อีกในอนาคต มีความเห็น
ว่าเหมาะสมตามสมควร และขอให้ฝ่ายจัดการติดตามผลดําเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
ประเมินและปรับแผนให้มีประสทิธิภาพ อนัเป็นการช่วยลดความเสี่ยงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
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4. สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง มีความเห็นว่าบริษัทฯ ปฏิบตัิสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อกําหนดตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วยดีอยา่งตอ่เน่ือง   

 

5. พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้มีความถกูต้อง เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และสอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยพิจารณาเหตผุลและความจําเป็น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความ
สมเหตสุมผล เป็นธรรม และมีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอยา่งครบถ้วน เพียงพอ 

 

6. พิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี
จากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์และค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม สอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณา
และมีมติให้เสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 แต่งตัง้ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3972 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4807 หรือ
นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5872 แห่งบริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

 

7. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 2563 ซึ่งกําหนดให้มีความสอดคล้องกับลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเน้นประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในระบบงาน และการ
บริหารความเสี่ยง พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบและวิธีปฏิบตังิานให้รัดกมุยิ่งขึน้ 

 

8. บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดถือความซ่ือสตัย์สจุริต ความถูกต้อง ยตุิธรรม
และมีจริยธรรมเป็นหลกัในการดําเนินงาน  บริษัทฯได้จดัทําคู่มือ มาตรการและขัน้ตอนการปฏิบตัิในการต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชั่นให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพ่ือนํามาใช้ในการกํากับดแูลและยึดถือปฏิบตัิได้อย่างถกูต้องเป็น
มาตรฐานเดียวกนั โดยมีการตดิตามให้ปฏิบตัติามมาตรการดงักลา่วอยา่งตอ่เน่ือง    

  

บริษัทฯ ได้รับใบรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทจุริตในปี 2560 และมีแผนดําเนินการตอ่อายใุบรับรองฯ ในปี 2563  
 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
  
(นางพิไล เป่ียมพงศ์สานต์) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 22 กมุภาพนัธ์ 2562 
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      รายการระหว่างกัน 
  

1. สรุปรายการระหว่างบริษัทฯ กับกจิการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 

 

รายการ คู่สัญญา ความสัมพนัธ์ ระยะเวลา 
มูลค่า (ล้านบาท) 

เกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทน 2562 2561 
 

1.  รายการธุรกจิปกต ิ  
1.1  การขายฝาจกุจีบ ฝาอลมูิเนียม    
       เกลียวกนัปลอม ฝาแม็กซี่ และ 
      ฝาพลาสติก 

บริษัท  บญุรอดบริวเวอรี่  จํากดั และบริษัทในเครือ1

บริษัท  ไทยนํา้ทิพย์  จํากดั2 
บริษัท  เสริมสขุ  จํากดั (มหาชน)3 
บริษัท  กรีนสปอต จํากดั (มหาชน)4 

บริษัท  โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั5 

 
บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จํากดั (NCC)6 

 

เป็นผู้ ถือหุ้น
เป็นผู้ ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 
เป็นผู้ ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 
เป็นผู้ ถือหุ้น 
มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมีผู้บริหาร
ร่วมกนับางสว่น 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหารร่วมกนั
บางสว่น 
 

- 1,002.78 830.64 ชําระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคา
ตลาด ซึง่เป็นอตัราเดียวกบับคุคลภายนอก 

1.2  การขายอปุกรณ์ อะไหล่ และวตัถดุิบ บริษัท  บญุรอดบริวเวอรี่  จํากดั และบริษัทในเครือ
บริษัท  เสริมสขุ  จํากดั (มหาชน) 
บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จํากดั (NCC)  

 

เป็นผู้ ถือหุ้น
เป็นผู้ ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหารร่วมกนั
บางสว่น 

- 5.23 1.33 ชําระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคา
ตลาด ซึง่เป็นอตัราเดียวกบับคุคลภายนอก 

 

2.  รายการสนับสนุนธุรกจิปกต ิ  
2.1 การรับจ้างผลิตงานที่เกี่ยวข้องกบัการ

พิมพ์ 
-   การรับจ้างพิมพ์และเคลือบแผ่นโลหะ 
-   การรับจ้างทําอาร์ตเวิร์ค 
-   การรับจ้างทําแผ่นพิมพ์ตวัอย่าง  

2.2 การได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการ 
และเทคนิคในการผลิตฝา 

 
 

บริษัท  บางกอกแคน  แมนนแูฟคเจอริ่ง จํากดั7

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชัน่ จํากดั8 
 
 
 
บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จํากดั (NCC) 

 
 
 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมีผู้บริหาร
ร่วมกนับางสว่น 
 
 
 
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหารร่วมกนั
บางสว่น 
 

-
 
 
 
 

5 ปี 
 
 

184.86
 
 
 
 

15.79 

151.31
 
 
 
 

15.02 

ชําระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคา
ตลาด ซึง่เป็นอตัราเดียวกบับคุคลภายนอก 
 
 
 
ชําระเงินทกุ 6 เดือน โดยกําหนดเป็นอตัรา
ร้อยละของยอดขายฝา โดยที่ NCC เรียก
เก็บในอตัราที่ไม่สงูกวา่ผู้ รับความช่วยเหลือ
รายอื่น
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รายการ คู่สัญญา ความสัมพนัธ์ ระยะเวลา 
มูลค่า (ล้านบาท) 

เกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทน 
2562 2561 

2.3 การซือ้อะไหล ่วตัถดุิบ และสินค้า
สําเร็จรูป 

 

บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จํากดั (NCC)
 

บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จํากดั9 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหารร่วมกนั
บางสว่น 
มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมีผู้บริหาร
ร่วมกนับางสว่น 
 

-
 

 

88.36 38.59 ชําระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคา
ตลาด ซึง่เป็นอตัราเดียวกบับคุคลภายนอก 

 

3.  รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
     ไม่เกนิ 3 ปี 

3.1 การให้เช่าที่ดิน 3,626 ตรม.  
          (ที่ตัง้อาคารสรรพสามิต และที่จอดรถ) 

 
 
บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ่ง จํากดั 
 

 
มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมีผู้บริหาร
ร่วมกนับางสว่น 

 
1 ปี 

(1 ก.ย. 61 - 31 ส.ค. 62)

 
0.41 

 
0.41 

 

 
ชําระเงินเป็นรายปี ตามราคาประเมินของผู้
ประเมินอิสระ 
 

 

4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ  
4.1 การให้บริการด้านการบริหารจดัการ 

ซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ SAP และระบบงาน
บคุคล 

 

บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ่ง จํากดั
 
 
บริษัท  โตโย  ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั 

 
 
บริษัท  โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั10 
 
 
บริษัท  เน็กซ์ แคน อินโนเวชัน่ จํากดั 
 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมีผู้บริหาร
ร่วมกนับางสว่น 
 
มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมีผู้บริหาร
ร่วมกนับางสว่น 
 
มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั 
 
 
มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมีผู้บริหาร
ร่วมกนับางสว่น 
 
 

1 ปี 
(1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)

 
1 ปี 

(1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)
 

1 ปี 
(1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)

 
1 ปี 

(1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62)
 

3.11
 

  
4.15 

 
 

1.17 
 
 

1.34 

2.99
 
 

3.97 
 
 

1.12 
 
 

1.28 

ชําระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลกัการปัน
สว่นคา่ใช้จ่าย ตามสดัสว่นปริมาณงาน 
บวกกําไรร้อยละ 4 
ชําระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลกัการปัน
สว่นคา่ใช้จ่าย ตามสดัสว่นปริมาณงาน 
บวกกําไรร้อยละ 4 
ชําระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลกัการปัน
สว่นคา่ใช้จ่าย ตามสดัสว่นปริมาณงาน 
บวกกําไรร้อยละ 4 
ชําระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลกัการปัน
สว่นคา่ใช้จ่าย ตามสดัสว่นปริมาณงาน 
บวกกําไรร้อยละ 4  
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รายการ คู่สัญญา ความสัมพนัธ์ ระยะเวลา 
มูลค่า (ล้านบาท)

เกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทน 
2562 2561 

4.2 การให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานระบบ
สารสนเทศ 

 
 
 
 

4.3  การให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.4 การให้เช่าที่ดิน 20-1-87 ไร่ 
     (ที่ตัง้สํานกังานและโรงงานกระป๋อง  

2 ชิน้) 
 

 

บริษัท บางกอกแคน  แมนนแูฟคเจอริ่ง  จํากดั
 
 

บริษัท  เน็กซ์ แคน อินโนเวชัน่ จํากดั 
 
 

บริษัท  บางกอกแคน  แมนนแูฟคเจอริ่ง  จํากดั 
 
 
บริษัท  โตโย  ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั 

 
 
บริษัท  โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 
 
 
บริษัท  เน็กซ์ แคน อินโนเวชัน่ จํากดั 
 
 
บริษัท  บางกอกแคน  แมนนแูฟคเจอริ่ง  จํากดั 
 
 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมี
ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 
 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมี
ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 

 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมี
ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 
 
มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมี
ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 
 
มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั  
 
 
มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมี
ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 
 
มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั และมี
ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 
 
 

1 ปี
(1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62) 
 

1 ปี 
(1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62) 
 

4 ปี 
(15 พ.ค. 59 - 15 พ.ค. 63) 

 
4 ปี 

(15 พ.ค. 59 - 15 พ.ค. 63) 
 
4 ปี 

(15 พ.ค. 59 - 15 พ.ค. 63) 
 

4 ปี 
(15 พ.ค. 59 - 15 พ.ค. 63) 
 

30 ปี 
(2 ก.ค. 44  - 1 ก.ค. 74) 

 
  

0.92
 
 

0.52 
 
 

0.26 
 
 

0.35 
 
 

0.10 
 
 

0.11 
 
 

0.50 

0.97
 
 

0.52 
 
 

0.27 
 
 

0.36 
 
 

0.10 
 
 

0.12 
 
 

0.50 

ชําระเงินเมื่อถึงกําหนด โดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาดที่ผู้ ให้บริการเรียกเก็บ 
 

ชําระเงินเมื่อถึงกําหนด โดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาดที่ผู้ ให้บริการเรียกเก็บ 

 

ชําระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลกัการปันสว่น
คา่ใช้จ่าย ตามสดัสว่นปริมาณผู้ใช้งาน 
บวกกําไรร้อยละ 4 
ชําระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลกัการปันสว่น
คา่ใช้จ่าย ตามสดัสว่นปริมาณผู้ใช้งาน 
บวกกําไรร้อยละ 4 
ชําระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลกัการปันสว่น
คา่ใช้จ่าย ตามสดัสว่นปริมาณผู้ใช้งาน 
บวกกําไรร้อยละ 4 
ชําระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลกัการปันสว่น
คา่ใช้จ่าย ตามสดัสว่นปริมาณผู้ใช้งาน 
บวกกําไรร้อยละ 4  
ชําระเงินครัง้เดียวในวนัทําสญัญาจํานวน 
15 ล้านบาท ราคาที่ดินใช้ราคาที่บริษัทฯซือ้
จาก BCM เป็นฐานและคิดคา่เช่าร้อยละ 
1.5  ตอ่ปีของราคาที่ดินตามมลูคา่ปัจจบุนั 
โดยคิดอตัราคิดลดร้อยละ 8 

4.5 การให้เช่าที่ดิน 8-3-80 ไร่ 
     (ที่ตัง้อาคาร 3,4 ที่อดัเศษวสัดแุละที่

ขนถ่ายสินค้า) 

บริษัท  บางกอกแคน  แมนนแูฟคเจอริ่ง  จํากดั มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั และมี
ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 
 

30 ปี
(2  ก.ค. 44  - 1 ก.ค. 74) 

0.49 0.49
 

ชําระเงินครัง้เดียวในวนัทําสญัญา จํานวน 
14.78 ล้านบาท  ราคา Fair Value ที่ดิน 
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คิดคา่เช่าร้อย
ละ 1.5 ตอ่ปี ของราคาที่ดินตามมลูค่า
ปัจจบุนั โดยคิดอตัราคิดลดร้อยละ 8 
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               หมายเหตุ 
 

1. บริษัท บญุรอดบริวเวอรี่ จํากดั และบริษัทในเครือ ประกอบธรุกิจผลิตและจําหน่ายเครื่องดื่ม 
2. บริษัท ไทยนํา้ทิพย์ จํากดั ประกอบธรุกิจผลิตและจําหน่ายเครื่องดื่ม 
3. บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) ประกอบธรุกิจผลิตและจําหน่ายเครื่องดื่ม 
4. บริษัท กรีนสปอต จํากดั ประกอบธรุกิจผลิตและจําหน่ายเครื่องดื่ม 
5. บริษัท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั ประกอบธรุกิจผลิตและขายภาชนะพลาสติก 
6. บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จํากดั ประกอบธรุกิจผลิตและจําหน่ายบรรจภุณัฑ์ 
7. บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ่ง จํากดั ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายฝากระป๋อง  กระป๋อง 2 ชิน้ และกระป๋อง 3 ชิน้ 
8. บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชัน่ จํากดั   ประกอบธรุกิจผลิตและขายกระป๋อง 2-Piece 
9. บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จํากดั ประกอบธรุกิจรับจ้างผลิตแม่พิมพ์สําหรับฉีดและเป่าพลาสติก 
10. บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ประกอบธรุกิจผลิต และจําหน่ายกระป๋องสเปรย์สําหรับผลิตภณัฑ์ดแูลร่างกายและเส้นผม
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12.2  รายการระหว่างกันที่เกดิขึน้เป็นไปตามลักษณะการดาํเนินงานปกตกัิบกจิการที่เก่ียวข้องกัน  
บริษัทฯ มียอดบญัชีคงเหลือระหวา่งบริษัทฯ กบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ลูกหนีก้ารค้ากจิการที่เก่ียวข้องกัน ประกอบด้วย 
             หน่วย :ล้านบาท                
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2562  2561             2560  
ลกูหนีก้ารค้า 
 กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 132.58 133.35 87.21 

ลกูหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ประกอบด้วย 
 บริษัท ประเภทกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
กลุม่บริษัทบญุรอดบริวเวอร่ี ผลติและจําหน่ายเคร่ืองด่ืม ผู้ ถือหุ้น 
บริษัท ไทยนํา้ทิพย์ จํากดั  ผลติและจําหน่ายเคร่ืองด่ืม ผู้ ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 
บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) ผลติและจําหน่ายเคร่ืองด่ืม ผู้ ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 
บริษัท กรีนสปอต จํากดั        ผลติและจําหน่ายเคร่ืองด่ืม         ผู้ ถือหุ้น 
บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จํากดั ผลติและขายบรรจภุณัฑ์  ผู้ ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 
บริษัท บางกอกแคน ผลติและขายกระป๋อง  ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัและมีผู้บริหารร่วมกนั  
          แมนนเูฟคเจอร่ิง จํากดั 2 ชิน้และ 3 ชิน้ บางสว่น 
บริษัท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั ผลติและขายภาชนะพลาสตกิ ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัและมีผู้บริหารร่วมกนั  
   บางสว่น 
บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชัน่ จํากดั      ผลติและขายกระป๋อง 2-Piece มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัและมีผู้บริหารร่วมกนั 
  บางสว่น 

อย่างไรก็ตาม รายการค้ากับลกูหนีก้ารค้ากับกิจการเก่ียวข้องกันนัน้ ถือเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ของการก่อตัง้บริษัทฯ ในการผลิตและจําหน่ายสินค้าให้กบัลกูค้าท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
เป็นคูแ่ขง่ทางการค้าระหวา่งกนัเอง 
 

2. ลูกหนีก้จิการที่เก่ียวข้องกัน ประกอบด้วย 
                  หน่วย: ล้านบาท  
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
  2562             2561            2560  
              กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 เงินทดรอง  - - - 
 รายได้ค้างรับ  8.23 6.63 6.28 
 รวม  8.23 6.63 6.28 
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3. เจ้าหนีก้จิการที่เก่ียวข้องกัน ประกอบด้วย 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
   31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  
     2562       2561        2560  
 กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั    
 คา่สทิธิการผลิตค้างจ่าย 7.37 8.13 8.13 
 อ่ืนๆ 20.79 5.97 5.97 

 รวม 28.16 14.10 14.10 
 
เจ้าหนีก้จิการที่เก่ียวข้องกัน ประกอบด้วย 
 

 บริษัท ประเภทกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษัท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั ผลติและขายภาชนะพลาสตกิ ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัและมี

ผู้บริหาร   
   ร่วมกนับางสว่น 
บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จํากดั  ผลติและขายบรรจภุณัฑ์  ผู้ ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกนั 
     บางสว่น 
บริษัท บางกอกแคน  ผลติและขายกระป๋อง ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัและมีผู้บริหาร  
          แมนนเูฟคเจอร่ิง จํากดั  2 ชิน้และ 3 ชิน้ ร่วมกนับางสว่น 

 บริษัท โทเคน็ เทรดดิง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั จําหน่ายเคร่ืองจกัรและอะไหล ่ ผู้ ถือหุ้นร่วมกนับางสว่น 
บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) ผลติและจําหน่ายเคร่ืองด่ืม ผู้ ถือหุ้นและมีผู้บริหาร
ร่วมกนั บางสว่น 

 
4. ค่าเช่ารับล่วงหน้า ประกอบด้วย  

  หน่วย : ล้านบาท 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2562  2561 2560 

                บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
 คา่เช่ารับลว่งหน้า     11.42 12.41 13.40  
 หกั สว่นท่ีครบกําหนดภายในหนึง่ปี  (0.99)  (0.99)  (0.99)  
          สทุธิ 10.43 11.42 12.41  
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5. รายการบญัชีที่มีสาระสาํคัญระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและกจิการที่เก่ียวข้องกัน   

             สําหรับระยะเวลา 12 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ    
2560 มีดงันี ้
 
                                   หน่วย : ล้านบาท 
     สาํหรับงวดสิบสองเดือน สิน้สุดวันที่ 
 31 ธันวาคม   31 ธันวาคม   31 ธันวาคม 
 2562  2561     2560  
 กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
               รายได้จากการขาย – ฝาภาชนะ 1,002.78 830.64 717.48   
              รายได้จากการให้บริการพิมพ์แผน่                         184.86 151.31 176.89   
              รายได้คา่เช่า 2.23 2.26 2.92   
            ขายอปุกรณ์ อะไหลแ่ละวตัถดุบิ 5.23 1.33 2.03   
           รายได้คา่บริหาร 11.50 11.08 10.52   
           ซือ้วตัถดุบิ สนิค้าสําเร็จรูป และอะไหล ่ 64.89 19.61 11.23   
           ซือ้อปุกรณ์ และเคร่ืองจกัร 23.48 18.97 19.57   
          คา่สทิธิการผลิตจ่าย 15.79 15.03 17.91   
          คา่ชดเชยสนิค้าเสียหายจ่าย 1.30 7.31 0.94   
               โอนมลูคา่เคร่ืองจกัรท่ีถือกรรมสทิธ์ิร่วมกนั 40.32 1.02 3.06   
               เงินปันผลจ่าย 51.98 51.98 85.87   
               คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 25.90 22.04 21.13   
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ข้อมูลลักษณะความสัมพันธ์ มูลค่าความจาํเป็น ความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกันที่เกดิขึน้  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี ้
 

1. ลูกหนีก้ารค้ากจิการที่เก่ียวข้องกัน 
      หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ลักษณะความสัมพันธ์ จาํนวนเงนิ เหตุผลและความจาํเป็น 
       
 - บริษัท ไทยนํา้ทิพย์ จํากดั  ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 17.77  รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ 
  ร่วมกนับางสว่น    
 - บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 23.81  รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ 
  ร่วมกนับางสว่น    
 - บริษัท สามเสนบริวเวอร่ี จํากดั  ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 4.99  รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ 
 - บริษัท วงัน้อย เบเวอเรช จํากดั  ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 4.83  รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ 
 - บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จํากดั  ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 3.89  รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ 
 - บริษัท สรุาษฎร์ธานี เบเวอเรช จํากดั  ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 2.79  รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ 
 - บริษัท ปทมุธานี บริวเวอร่ี จํากดั  ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 13.51  รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ 
 - บริษัท ขอนแก่นบริวเวอร่ี จํากดั  ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 15.62  รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ 
 - บริษัท สงิห์ เบเวอเรช จํากดั  ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 6.33  รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ 
 - บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จํากดั ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 4.44 รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ
- บริษัท บญุรอด เอเชีย เบเวอเรช จํากดั ผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 0.40 รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ
 - บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอร่ิง  ผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั 18.54  รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ 
    จํากดั  และผู้บริหารร่วมกนั   
 บางสว่น   
 - บริษัท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั  ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 5.56  รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ 
 ร่วมกนับางสว่น   
- บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชัน่ จํากดั         ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร   0.27 รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ
 ร่วมกนับางสว่น   
- บริษัท กรีนสปอต จํากดั                   ผู้ ถือหุ้น 9.83 รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ
 รวม 132.58  
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2.  ลูกหนีก้จิการที่เก่ียวข้องกัน                                                                                                               
                    หน่วย : ล้านบาท  

รายการ จาํนวนเงนิ เหตุผลและความจาํเป็น 
- บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 8.11 ทดรองจ่ายคา่ใช้จ่ายร่วมกนั  

รับชําระเม่ือถึงกําหนดตามท่ี
ตกลงไว้ 

- บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชัน่ จํากดั                   0.12  
  รวม 8.23  

 

3. เจ้าหนีก้จิการที่เก่ียวข้องกัน                                                                                       
                หน่วย : ล้านบาท 

รายการ จาํนวนเงนิ เหตุผลและความจาํเป็น 
- บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จํากดั  27.78 คา่สทิธิบตัรชําระเงินเม่ือถึง

กําหนด และรายการซือ้
วตัถดุบิ อะไหลท่างธุรกิจ
ปกต ิ   

- บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอร่ิง จํากดั   
 
- บริษัท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั 

0.33 
 

0.05 

คา่ชดเชยสนิค้าเสียหาย
ทางธุรกิจปกต ิ
คา่ชดเชยสนิค้าเสียหาย
ทางธุรกิจปกต ิ

- บริษัท โทเคน็ เทรดดิง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั - รายการซือ้อะไหลท่างธุรกิจ
ปกต ิ

- บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จํากดั  - ทดรองจ่ายคา่ใช้จ่าย 
  รวม  28.16  

 

4. ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากกจิการที่เก่ียวข้องกัน 
 

รายการ  จาํนวนเงนิ  เหตุผลและความจาํเป็น 

- บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอร่ิง จํากดั           11.42 ตอ่เน่ืองจากดําเนินตาม 

ธุรกิจใหมใ่นปี 2544    
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12.3  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทาํรายการระหว่างกัน 
 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ดงัรายละเอียดท่ีได้
กลา่วแล้วในข้อ 12.1) ได้แก่  
 1. รายการธุรกิจปกต ิ 
 2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกต ิ 
 3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี  
 4. รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ  
 

 ในการตกลงเข้าทํารายการดงักลา่วข้างต้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงเหตผุลและความจําเป็น เง่ือนไข และราคาท่ี
เป็นธรรม โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็นสําคญั กรณีเข้าทํารายการธุรกิจปกต ิและรายการสนบัสนนุธุรกิจ
ปกต ิบริษัทฯ จะดําเนินการตามเง่ือนไขทางการค้าของธุรกิจปกตเิช่นเดียวกบับคุคลภายนอก สว่นรายการเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการท่ีเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ บริษัทฯ จะพิจารณากําหนดอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการ โดยใช้ Fair Value ของผู้ประเมินอิสระ และใช้หลกัการปันส่วนค่าใช้จ่ายตามสดัส่วนปริมาณงานบวกด้วย
กําไร ซึง่ได้เปรียบเทียบกบัราคาตลาดแล้ว    

 

ทัง้นี ้การตกลงเข้าทํารายการ/สัญญาใด ๆ กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะ
พิจารณาถึงความจําเป็นและความสมเหตสุมผลในการเข้าทํารายการ ตลอดจนเง่ือนไขและราคาท่ีเป็นธรรม เพ่ือไม่ให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  อนัเป็นการรักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  
 
 
 


