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ส่วนที� 2  
การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

   7.1   หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
 

   จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 528,000,000 บาท เรียกชําระแล้ว 528,000,000 

บาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจํานวน 52,000,012 หุ้น และหุ้นบริุมสิทธิจํานวน 799,988  หุ้ น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 

บาท 
 

บริษัทฯ ได้จําหน่ายหุ้นบริุมสิทธิเพิ�มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 800,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

ราคาจําหน่ายหุ้นละ 76 บาท ตามมติที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2550 เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2550  ต่อมามี

การแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั จํานวน 12 หุ้น โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับหุ้นสามญัทุก

ประการ  นอกเหนือจากบริุมสิทธิของหุ้นบริุมสิทธิ ที�กําหนดไว้ดงัตอ่ไปนี � 

 

1. หุ้นบริุมสทิธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกบัหุ้นสามญั ในอตัราเดียวกบัหุ้นสามญั และมีสิทธิได้รับเงิน

ปันผลเพิ�มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท ทั �งนี � หุ้นบริุมสิทธิเป็นชนิดไมส่ะสมเงินปันผล 

 

2. หุ้นบริุมสทิธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสียง 

 

3. หุ้นบริุมสิทธิมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ ในอตัราหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น โดย

ไมม่ีข้อจํากดัในการโอนหุ้นบริุมสิทธิ ซึ�งผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามญัได้ในวนั

ทําการสดุท้ายของทกุๆ เดือน หากตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัทฯ ให้เลื�อนเป็นวนัถดัไป  

 

7.2   ผู้ถือหุ้น  
 

     รายละเอียดเกี�ยวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ที�มีชื�อปรากฏตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2560 มีดงัตอ่ไปนี � 
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หมายเหต ุ:  
1. ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั คือ บริษัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิ �งส์ จํากดั (100%) 

2. ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โตโย ไซกนั จํากดั คือ บริษัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิ �งส์ จํากดั (100%) 

3. ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บญุรอดบริวเวอรี� จํากดั คือ นายปิยะ  ภิรมย์ภกัดี (13.15%) นายณยัณพ ภิรมย์ภกัดี (12.63%) 

นายสนัติ ภิรมย์ภกัดี (12.27%)   

4. ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไทยนํ �าทิพย์ จํากัด คือ บริษัท โคคา-โคลา 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 เนชั�นแนล      

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 ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จํากัด คือ บริษัท สมาร์ท อินเวสเม้น โฮลดิ �งส์ จํากัด (48.96%) บริษัท     

วฒันโชติ จํากดั (31.17%) 
 

**    ไม่นับรวมบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อ

สง่เสริมการลงทนุของผู้ลงทนุโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยไม่ติดเรื�อง

เพดานการถือครองหลกัทรัพย์ของชาวตา่งชาติ (Foreign Limit) ซึ�งไมม่ีสิทธิในการออกเสียงในที�ประชมุของบริษัทจดทะเบียน 

 

 

รายชื�อผู้ถือหุ้น** สัญชาต ิ
จาํนวนหุ้น  

ประเภทธุรกิจ 

 หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ รวม คิดเป็นร้อยละ 

1.   บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั1 ญี�ปุ่ น 19,071,292 772,046 19,843,338 37.582 บรรจภุณัฑ ์

2.   บริษัท โตโย ไซกนั จํากดั2 ญี�ปุ่ น 5,280,000 - 5,280,000 10.000 บรรจภุณัฑ ์

3.   บริษัท บญุรอดบริวเวอรี�   จํากดั3 ไทย 3,934,488 - 3,934,488 7.452 ผลิตเครื�องดื�ม 

4.   บริษัท ไทยนํ �าทพิย์ จํากดั4 ไทย 3,768,316 - 3,768,316 7.137 ผลิตเครื�องดื�ม 

5.   บริษัท เสริมสขุ จํากดั  (มหาชน)5 ไทย 1,057,742 - 1,057,742 2.003 ผลิตเครื�องดื�ม 

6.   บริษัท กรีนสปอต  จํากดั6 ไทย 1,000,000 11,230 1,011,230 1.915 ผลิตเครื�องดื�ม 

7.   นายศภุชยั  สทุธิพงษ์ชยั ไทย 890,000 - 890,000 1.686 - 

8.  บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั7 

 (มหาชน) 
ไทย 882,828 - 882,828 1.672 ประกนัภยั 

9.   บริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จํากดั8 ไทย 735,000 - 735,000 1.392 ลงทนุในบริษัทอื�น 

10. นายสมเกียรต ิ  ชินธรรมมิตร์ ไทย 587,900 - 587,900 1.113 - 
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7.3   ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder’s agreement) ในเรื�องที�มีผลกระทบต่อการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนาม
ด้วย 
 

- ไมม่ี - 

 
7.4   การออกหลักทรัพย์อื�น 

 

 - ไมม่ ี- 

 

7.5   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมเ่กินร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิประจําปี  หลงัหกัเงินสํารองตา่งๆ ทุก

ประเภทที�กฎหมายและบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามญั ในอตัรา

เดียวกบัหุ้นสามญั และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ�มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท อย่างไรก็ตามอตัราการจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวจะขึ �นอยู่กบั กําไรสทุธิ กระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงข้อจํากดัทางกฎหมายและ

ความจําเป็นอื�นๆ โดยการจ่ายเงินปันผลที�ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นดงันี � 

 

หมายเหต:ุ * อตัราเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2560 รอการพิจารณาอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นในการประชมุ 

      ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2561 

 

 

 
ผลการดาํเนินงาน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560* 

กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 337.72 326.40 325.86 381.01 240.47 

เงินปันผลหุ้นสามญั (บาท) 1.75 1.75 1.75 2.50 1.50 

เงินปันผลหุ้นบริุมสิทธิ (บาท) 3.25 3.25 3.25 4.00 3.00 

อัตราการจ่ายเงนิปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 27.72 28.68 28.72 34.96 33.44 
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ผู้จัดการฝ่ายประกนั

คุณภาพฝาพลาสตกิ 
 

ผู้จัดการฝ่ายธุรกจิ

ต่างประเทศ 

8.  โครงสร้างการจัดการ 
   

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย   
 

 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ�งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหาร และกรรมการที�เป็น

ผู้บริหาร  คณะกรรมการชดุย่อย มดีงันี � 

 8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ   

 8.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
  

8.2 คณะผู้บริหาร 

 

โครงสร้างการจัดการของ บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) 
 

   
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 

 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท 

ผู้อาํนวยการโรงงาน

ผู้จัดการฝ่าย 

งานพมิพ์ 

ผู้จัดการฝ่ายผลติ

ฝาโลหะ  

ผู้จัดการฝ่าย

วศิวกรรมโครงการ 

ผู้จัดการฝ่าย

วศิวกรรมทั�วไป 

ผู้จัดการฝ่ายวจิัย

และพฒันา 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

บัญชีและการเงนิ 

ผู้จัดการฝ่ายผลติ

ฝาพลาสตกิ 

 ผู้จัดการฝ่าย 

สนับสนุนการผลติ 

 ผู้จัดการฝ่าย 

 บัญชีและการเงนิ 

ผู้จัดการ 

ฝ่ายบุคคล 

ผู้จัดการสํานัก 

เลขานุการบริษัท 

 

ผู้อาํนวยการขาย

ผู้จัดการฝ่ายขาย 

ในประเทศ 

ผู้อาํนวยการบริหาร

ผู้จัดการฝ่าย 

จัดซื�อ 

ผู้จัดการฝ่าย

สารสนเทศ 

ผู้จัดการฝ่าย 

วางแผนนโยบาย 

ผู้จดัการใหญ่ 

ผู้จดัการสํานักตรวจสอบภายใน 

ผู้จัดการฝ่ายบริการ 

เทคนิคและความ 

พงึพอใจของลูกค้า 

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

ประกนัคุณภาพ

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสเทคนิค

ผู้จัดการฝ่ายประกนั 

คุณภาพฝาโลหะ 

ผู้อาํนวยการเทคนิค
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8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 
 

 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

        ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการไมน้่อยกวา่ 7 คน แต่

ไมเ่กิน 15 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมด ต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร โดย 

กรรมการของบริษัทฯ จะต้องมคีณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั   
 

   ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 13 ท่าน  มีนางสาว

นภาพร  เตมีศรีสขุ ผู้จดัการสํานกัเลขานกุารบริษัท  ปฏิบตัิหน้าที�เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยมีรายนาม

คณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี � 

 

ชื�อ - สกุล ตาํแหน่ง 

1.  นายฮิโรฟมูิ   มิกิ   ประธานกิตติมศกัดิ� 

2.  นายพงส์ สารสิน ประธานกิตติมศกัดิ� 

3.  นายเทพ                      วงษ์วานิช กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการ 

4.  นายพรวฒิุ                  สารสิน รองประธานกรรมการ 

5.  นางพิไล    เปี�ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6.  นายฮิซาชิ นากาจิมา กรรมการ 

7. นายอิจิโอะ                โอซกึะ กรรมการ 

8.  นายสาธิต                    ชาญเชาวน์กลุ กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

9. นายพงษ์ภาณ ุ                   เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

10. ศ.ดร.สวุิมล                กีรติพิบลู กรรมการอิสระ 

11. นายฐิติวฒิุ�                   บลุสขุ กรรมการ 

12. นายจนุอิจิ   โมโตโน่ กรรมการ 

13. นายโยชิกิ   มิยาตานิ กรรมการ 

14. นายทาคายกิู ซาโซ กรรมการ 

15. นายฮิสะโตชิ  อิสโุบะ กรรมการ 
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กรรมการซึ�งมีอาํนาจลงลายมือชื�อแทนบริษัทฯ 
 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ มีดงันี �  นายพรวฒิุ  สารสิน  นายฮิซาชิ  นากาจิมา  นายทาคายกิู 

ซาโซ และนายโยชิกิ  มิยาตานิ  กรรมการสองในสี�คนนี �ลงลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที� ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

1. กํากบัดแูลให้บริษัทฯ มีการดําเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติ

ของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น  

2. กําหนดหรือพิจารณาอนมุตัิ วสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย และนโยบายในการดําเนินธรุกิจ ตามที�

ฝ่ายบริหารเสนอ  ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน  และ

งบประมาณที�ได้รับอนมุตัิอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. แตง่ตั �งบคุคลอื�นเพื�อให้ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ

มอบอํานาจเพื�อให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและภายในเวลาที�

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจเพิกถอนเปลี�ยนแปลงหรือแก้ไข

อํานาจนั �นได้ 

4. พิจารณาอนุมตัิบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงที�มีนัยสําคญั

ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที�ได้แต่งตั �งขึ �นตามความเหมาะสมและเพื�อประโยชน์ของ

บริษัทฯ 

5. พิจารณาเรื�องความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้

ถือหุ้นเป็นสําคญั เมื�อมีการพิจารณาการทํารายการที�อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ ผู้ ที�มีส่วนได้

เสียไมส่ามารถมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ และ/หรืออนมุตัิรายการดงักลา่ว   

6. กําหนดหรือพิจารณาเห็นชอบนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

7. กําหนดนโยบายและกํากบัดแูลให้มีระบบที�สนบัสนนุการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั�นที�มีประสิทธิภาพ 

8. ดําเนินการให้บริษัทฯ มรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที�มีประสิทธิภาพ 

9. พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที�ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 
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ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 7 ครั �ง และเข้าร่วมประชมุ

ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี สรุปได้ดงันี � 
 

ชื�อ - สกุล ตาํแหน่ง 

การเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาํปี 

2560 

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการฯ /             

การประชุมทั �งหมด
(ครั�ง)**** 

1.   นายเทพ                     วงษ์วานิช กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการ 

 7/7 

2. นายพรวฒิุ สารสิน รองประธาน

กรรมการ 

 7/7 

3.   นางพิไล    เปี�ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

  7/7 

 4. นายฮิซาชิ นากาจิมา กรรมการ  5/7 

5.  นายฮิโรฟมูิ                มิกิ ** กรรมการ - 1/5 

 6. นายอิจิโอะ โอซกึะ ** กรรมการ - 1/3 

7.   นายสาธิต                   ชาญเชาวน์กลุ กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

 7/7 

 8.  นายพงษ์ภาณ ุ                   เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

 5/7 

9.  ศ.ดร. สวุิมล  กีรติพิบลู กรรมการอิสระ  7/7 

10. นายฐิติวฒิุ�                  บลุสขุ กรรมการ  7/7 

11.  นายจนุอิจิ โมโตโน่ กรรมการ  5/7 

12.  นายโยชิกิ มิยาตานิ กรรมการ  7/7 

13.  นายโยชิฮิโร ไคซกึะ * กรรมการ - 2/2 

14. นายทาคายกิู ซาโซ * กรรมการ  6/6 

15. นายอาคิโยชิ โตบะ *** กรรมการ  7/7 

16. นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ *** กรรมการ - 1/1 

      หมายเหตุ 

*  ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั�งที� 2/2560 เมื�อวนัที� 18 เมษายน 2560 มีมติแต่งตั�งนายทาคายูกิ  ซาโซ เข้าดํารง

 ตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายโยชิฮิโร  ไคซึกะ ซึ�งลาออก 

**  ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั�งที� 5/2560 เมื�อวนัที� 8 สิงหาคม 2560 มีมติแต่งตั�งนายอิจิโอะ  โอซึกะ เขา้ดํารง 

       ตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายฮิโรฟมิู  มิกิ ซึ�งลาออก 
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*** ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั�งที� 7/2560 เมื�อวนัที� 7 พฤศจิกายน 2560 มีมติแต่งตั�งนายฮิสะโตชิ อิสโุบะ เขา้ดํารง

 ตําแหน่งแทนนายอาคิโยชิ  โตบะ ซึ�งลาออก 

**** การเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการฯ / การประชมุทั�งหมด เป็นการแสดงจํานวนครั�งที�กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชมุ

 ในปี 2560 หรือนบัจากวนัที�กรรมการไดเ้ข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัทฯ ระหว่างปีแลว้แต่กรณี  เทียบกบัจํานวน

 ครั�งที�บริษัทฯ จดัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 
 

 ทั �งนี � จํานวนและตําแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ณ ปัจจุบนัสะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมและยุติธรรมตาม

สดัส่วนของการลงทุนของกลุ่มผู้ ถือหุ้นในแต่ละกลุ่ม   และกรรมการส่วนใหญ่มิใช่ผู้บริหาร  เพื�อเป็นการรักษาสมดุล 

อํานาจและสร้างความน่าเชื�อถือในการบริหารงาน 
 

         กรรมการที�มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีดังนี � 
   

          บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จาํกัด  

 1.  นายฮิซาชิ นากาจิมา 

 2.  นายจนุอิจิ โมโตโน่ 

 3.  นายทาคายกิู ซาโซ      

 4.  นายฮิสะโตชิ  อิสโุบะ  
 

         บริษัท โตโย ไซกัน จาํกัด 

 1.  นายอิจิโอะ โอซกึะ 

 2. นายโยชิกิ มิยาตานิ    
  

    8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ*  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน  

และมีผู้ จัดการสํานักตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที�เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   ซึ�งในปี 2560 มีการจัด

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั �ง ตามที�ได้มีการกําหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีรายนามและการเข้าร่วมประชุม

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัตอ่ไปนี � 
 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม /  

การประชุมทั �งหมด (ครั�ง)** 

1. นางพิไล                 เปี�ยมพงศ์สานต์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2. นายสาธิต              ชาญเชาวน์กลุ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

3. นายพงษ์ภาณ ุ       เศวตรุนทร์ กรรมการตรวจสอบ 3/4 

4. นางสาววรรณพา    สมประสิทธิ�   เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
 

หมายเหตุ 
*  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตั�งแต่วนัที� 8 พฤศจิกายน 2560-2563  

** การเข้าร่วมประชมุ / การประชมุทั�งหมด เป็นการแสดงจํานวนครั�งที�กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุในปี 2560  

เทียบกบัจํานวนครั�งที�บริษทัฯ จดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�และความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทวา่ด้วย กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

ดงันี � :- 

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินถกูต้อง และเพียงพอ โดยประสานงานกบัผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบ

ภายในและผู้บริหารที�เกี�ยวข้อง 

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที�

เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของสํานกัตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน

การพิจารณาแต่งตั �ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมทั �งการพฒันาและประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้จดัการสํานกัตรวจสอบ

ภายใน 

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4.  พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั �งนี � เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล มีความถูกต้อง 

ครบถ้วนโปร่งใส และ เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

5.  พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั �งผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง

น้อยปีละหนึ�งครั �ง 

6.  สอบทานและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการบริหารความเสี�ยงที�สําคัญของบริษัทอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

7.  พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบบริษัทว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

พิจารณาอนมุตั ิ

8.  สอบทานการปฏิบตัิงานของสํานกัตรวจสอบภายใน ในเรื�องตอ่ไปนี �:- 

8.1 ความเป็นอิสระ 

8.2 ความเหมาะสมของอํานาจหน้าที�และความรับผิดชอบ 

8.3 อนมุตัแิผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณและอตัรากําลงั 

8.4 รายงานผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบของสํานกัตรวจสอบภายใน 

8.5 ปัญหาหรือข้อจํากดัในการตรวจสอบ 

9.  จดัทํารายงานการกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ  

10.  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการ  

บริษัทฯ ทกุไตรมาส 

11.  ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การรายงานการกระทาํที�มีข้อสงสัย และมีนัยสําคัญ 
 

นอกเหนือจากหน้าที�ดงัที�กลา่วมาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหน้าที�รายงาน  ในกรณีที�พบหรือมีข้อสงสยัว่า

มีรายการหรือการกระทําที�มีข้อสงสยัซึ�งมีนยัสําคญั ดงันี � 
 

1.  ดําเนินการตรวจสอบเรื�องที�ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีของบริษัทในกรณีที�ผู้สอบบญัชีพบพฤติกรรมอนัควรสงสยั

ว่า กรรมการ ผู้จดัการ หรือบุคคลซึ�งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทําความผิดตามที�กําหนดไว้ใน

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื �องต้นให้แก่สํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และผู้สอบบญัชีทราบภายในเวลา 30 วนันบัแตว่นัที�ได้รับแจ้ง

จากผู้สอบบญัชี 
 

2.  ในการปฏิบตัิหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระทํา ซึ�งอาจมี

ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื�อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ดงันี �:- 

1. รายการที�เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

2. การทจุริต หรือมีสิ�งผิดปกต ิหรือมีความบกพร่องที�สําคญัในระบบการควบคมุภายใน 

3. การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   

    และหรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 

หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไมด่ําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข ให้กรรมการตรวจสอบรายใดราย

หนึ�งรายงานตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามหน้าที� และความรับผิดชอบที�ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในขณะที�ความรับผิดชอบในกิจกรรมทกุประการของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภายนอก 

เป็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั �งคณะ 
 

        8.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
 

            บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั �งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง เป็นคณะกรรมการย่อยของคณะผู้ บริหาร

ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัผู้ช่วยผู้อํานวยการขึ �นไปเป็นกรรมการ มีผู้จดัการใหญ่เป็นประธานกรรมการ และผู้จดัการ

ฝ่ายวางแผนนโยบายเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื�อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และบรรลวุตัถุประสงค์ ตลอดจนเพื�อเตรียมการรองรับเหตุการณ์ที�อาจเกิดขึ �นในอนาคต อนัอาจมีผลกระทบต่อการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ  
 

หน้าที�ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
 

    1. กําหนด และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี�ยง วตัถปุระสงค์ และกรอบการดําเนินงานบริหารความเสี�ยง 

โดยครอบคลมุความเสี�ยงที�สําคญั เพื�อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  

2. กํากบัดแูลและสนบัสนนุให้ดําเนินการบริหารความเสี�ยงองค์กร สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ 

รวมถงึสภาวการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป 
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3. กําหนดการประชุมเพื�อกลั�นกรองรายงานการปฏิบตัิตามมาตรการบริหารความเสี�ยง ติดตามสถานะความ

เสี�ยงและความคืบหน้าในการบริหารความเสี�ยง 

4. ให้ข้อเสนอแนะในสิ�งที�ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ติดตาม และประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหาร

ความเสี�ยง และประสิทธิภาพในการบริหารความเสี�ยง 

5. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี�ยงองค์กร และข้อคดิเห็นในความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �น รวมทั �งแนวทาง

การกําหนดมาตรการควบคมุ หรือบรรเทา (Mitigation Plan/ Action Plan) และการพฒันาระบบการบริหารความ

เสี�ยงเพื�อให้มีประสิทธิภาพอย่างตอ่เนื�อง 

6. รายงานผลการบริหารความเสี�ยงขององค์กร สรุปสถานะความเสี�ยงเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั �ง และในกรณีที�มีเหตกุารณ์สําคญัซึ�งอาจสง่ผลกระทบตอ่องค์กรอย่างมีนยัสําคญัให้

รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื�อทราบและพิจารณาโดยเร็ว 
 

8.2  ผู้บริหาร 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มผีู้บริหารจํานวน 5 ท่าน มีรายนามดงัตอ่ไปนี �  
 

        ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ ผู้จดัการใหญ่ 

2. นายทาคายกิู ซาโซ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวโุสเทคนิค 

3.   นายรุจน์                ตณัฑเศรษฐี ผู้อํานวยการโรงงาน  และรักษาการผู้อํานวยการเทคนิค 

4.    นางศิริพร หลอ่วฒันตระกลู ผู้อํานวยการบริหาร 

5.    นางสาวชตุิมา        ดํารงค์ศกัดิ� ผู้ช่วยผู้อํานวยการบญัชีและการเงิน 
             
หน้าที�ของคณะผู้บริหาร 

 

1. บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสยัทัศน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน  และเป้าหมาย ตามที�

คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิ  ตลอดจนระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  มติของที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที�

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการตามที�คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด 

3. จดัทําแผนงาน  และงบประมาณประจําปี เพื�อเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ  รวมทั �งควบคมุให้มี

การดําเนินการและใช้งบประมาณตามที�ได้รับอนุมตัิอย่างเคร่งครัด รายงานความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสมํ�าเสมอและตอ่เนื�อง 
             

ทั �งนี � คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ไมม่ีประวตัิการกระทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี 

ย้อนหลงั ก่อนยื�นรายงานการเปิดเผยข้อมลูแบบ 56 -1 
 

8.3   เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

บริษัทฯ ได้จดัตั �งหน่วยงานสํานกัเลขานกุารบริษัท ประกอบด้วยเจ้าหน้าที�ซึ�งมคีวามรู้ และประสบการณ์ที�

เหมาะสมในการทําหน้าที�ให้ข้อมลู คําแนะนําด้านกฎหมาย และกฎระเบียบตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องที�คณะกรรมการบริษัทฯ 

ควรทราบและใช้ในการปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการ  รวมทั �งประสานงานให้มีการปฏิบตัติามมติของคณะกรรมการ
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บริษัทฯ เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ด ี  โดยที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั �งที� 4/2551  เมื�อวนัที� 

24 มิถนุายน 2551  ได้มีมติแตง่ตั �ง นางสาวนภาพร เตมีศรีสขุ ผู้จดัการสํานกัเลขานกุารบริษัท เป็นเลขานกุารบริษัท  

และมีมติแตง่ตั �งให้เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ อีกตําแหน่งหนึ�ง เมื�อวนัที� 26 สิงหาคม 2551 (รายละเอียด

ปรากฏในเอกสารแนบ 1) 
 

หน้าที�ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี � 
 

1. ประสานงานในการกําหนดวนัประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดทั �งปี  และการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญ

ประจําปี   พร้อมทั �งแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบลว่งหน้า  

2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชมุคณะกรรมการ 

3. จัดเตรียมการประชุมผู้ ถือหุ้ น  ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม  จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับ

หนงัสือเชิญประชมุ รวมทั �งดแูลให้การประชมุเป็นไปอย่างราบรื�น และถกูต้องตามกฎหมาย 

4. เข้าร่วมประชุมและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ ถือหุ้น  โดยบันทึก

สาระสําคญัในการประชมุ  ตลอดจนคําถาม และข้อคิดเห็นที�เป็นประโยชน์ 

5. ติดตามให้มีการดําเนินการตามมติของที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติของที�ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทั �ง

รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ  

6. ให้ข้อมลูหรือคําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร   ในการปฏิบตัิหน้าที�ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  

รวมทั �งข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์    และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  ตลอดจนแนวปฏิบตัิที�ดขีองบริษัทจดทะเบียนในการกํากบัดแูลกิจการ 

7. จดัทําแบบแสดงรายการข้อมลู 56-1  และรายงานประจําปี  ที�มีข้อมลูถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกําหนด

ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์    ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  พร้อมส่งให้

หน่วยงานดงักลา่ว และผู้ ถือหุ้น (สง่เฉพาะรายงานประจําปี) 

8. จดัทําประวตัิและทะเบียนกรรมการให้มีข้อมลูที�ถกูต้องและทนัสมยัอยู่เสมอ  

9. จัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องให้ประธาน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนั นบัแตว่นัที�ได้รับรายงาน  

10. เก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี �  ให้ครบถ้วน เป็นระบบ และตรวจสอบได้ง่าย 

- หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  และการประชุมผู้ ถือหุ้ น  พร้อม

เอกสารประกอบการประชมุ    

- รายงานประจําปี   

- ทะเบียนกรรมการ   

- รายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบคุคลที�มีความเกี�ยวข้อง  

11. ให้ข้อมูลแก่ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน  และนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์  ตลอดจนประสานงานหรือจดัให้มีประชุมร่วมกัน

เป็นครั �งคราว  

12. ดําเนินการอื�นๆ ตามที�คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
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8.4   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 

8.4.1  ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงนิ 
 

1.) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
  

 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2560 เมื�อวนัที� 18 เมษายน 2560 ที�ประชุมฯ  มีมติอนุมตัิค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทฯ รวม 13 ท่าน เป็นเงินจํานวน  3,500,000  บาท เพื�อจ่ายเป็นคา่ตอบแทนประจํารายเดือนและคา่เบี �ย

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  และค่าเบี �ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2560 ค่าตอบแทนประจํา       

รายเดือนและคา่เบี �ยประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 13 ท่าน เป็นเงิน  2,810,000 บาท มีรายละเอียดดงันี �    
  

รายชื�อกรรมการบริษัทฯ ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํ 
รายเดือน (บาท)/ปี 

ค่าเบี �ยประชุม 
 (บาท)/ปี ***** 

1.  นายเทพ                     วงษ์วานิช กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการ 

360,000 210,000 

2.  นายพรวฒิุ สารสิน รองประธานกรรมการ 240,000 140,000 

3.  นางพิไล    เปี�ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

240,000 140,000 

4.  นายฮิซาชิ นากาจิมา กรรมการ ไมรั่บ ไมรั่บ 

5. นายอิจิโอะ                โอซกึะ กรรมการ ไมรั่บ ไมรั่บ 

6.   นายสาธิต                   ชาญเชาวน์กลุ กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

240,000 140,000 

7.  นายพงษ์ภาณ ุ                   เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 

240,000 100,000 

8.   ศ.ดร. สวุิมล  กีรติพิบลู กรรมการอิสระ 240,000 140,000 

9.   นายฐิติวฒิุ�                  บลุสขุ กรรมการ 240,000 140,000 

10.  นายจนุอิจิ โมโตโน่ กรรมการ ไมรั่บ ไมรั่บ 

11.  นายโยชิกิ มิยาตานิ กรรมการ ไมรั่บ ไมรั่บ 

12. นายทาคายกิู ซาโซ กรรมการ ไมรั่บ - 

 13. นายฮิสะโตชิ  อิสโุบะ กรรมการ ไมรั่บ ไมรั่บ 

14.  นายฮิโรฟมูิ                มิกิ** กรรมการ ไมรั่บ ไมรั่บ 

15. นายอาคิโยชิ  โตบะ*** กรรมการ ไมรั่บ - 

16.  นายโยชิฮิโร ไคซกึะ* กรรมการ ไมรั่บ - 

รวม  1,800,000 1,010,000 
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หมายเหตุ 

* นายโยชิฮิโร ไคซึกะ ไดล้าออกจากตําแหน่งกรรมการ  ตั�งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นตน้ไป  

** นายฮิโรฟมิู มิกิ ไดล้าออกจากตําแหน่งกรรมการ  ตั�งแต่เดือนสิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป 

*** นายอะคิโยชิ โตบะ ไดล้าออกจากตําแหน่งกรรมการ  ตั�งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 

 ****  กรรมการที�ดํารงตําแหน่งผูบ้ริหารของบริษทัฯ จะไม่ไดร้ับค่าเบี�ยประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ  

***** ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประชมุคณะกรรมการบริษทั 7 ครั�ง 
 

2.)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั �ง ซึ�งมีคา่เบี �ยประชมุรวมเป็นจํานวน 

240,000 บาท การเข้าร่วมประชมุและคา่เบี �ยประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอยีด ดงันี � 
 

ชื�อ - สกุล ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั �งหมด

(ครั�ง) 

ค่าเบี �ยประชุม  
(บาท) 

1. นางพิไล             เปี�ยมพงศ์สานต์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 100,000 

2. นายสาธิต          ชาญเชาวน์กลุ กรรมการตรวจสอบ 4/4 80,000 

3. นายพงษ์ภาณ ุ   เศวตรุนทร์ กรรมการตรวจสอบ 3/4 60,000 

          

3.)  ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทฯ  
 

ในปี 2560 คา่ตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่  ผู้บริหาร 4 รายแรกนบัต่อจากผู้จดัการใหญ่ลงมา และผู้

ซึ�งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารรายที� 4 ทุกราย จํานวน 7 ท่าน เป็นจํานวนรวมทั �งสิ �น 

18,284,119 บาท มีรายละเอียด ดงันี � 
 

ค่าตอบแทน 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

จาํนวน 
ผู้บริหาร  

(คน) 

จาํนวนเงนิ  
(บาท) 

จาํนวน 
ผู้บริหาร  

(คน) 

จาํนวนเงนิ  
(บาท) 

จาํนวน 
ผู้บริหาร  

(คน) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

เงินเดือน  เงินรางวลั

ประจําปี และเงิน

ชดเชยเกษียณอาย ุ

7 17,794,970 6 16,410,524 6 16,489,054 

เงินสมทบกองทนุ

สํารองเลี �ยงชีพ 

3 489,149 2 511,922 2 517,482 

รวม  18,284,119  16,922,446  17,006,536 
 
 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ถือวา่เจ้าหน้าที�บริหารของบริษัทฯ เป็นพนกังานประจํา  มีหน้าที�ความรับผิดชอบตาม

ตําแหน่งหน้าที�และสายงาน 
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4.)  ค่าตอบแทนอื�น 
                 

-ไมม่ี -        
 

8.5   บุคลากร  
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนกังานรวมทั �งสิ �น  904  คน   
             

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายคา่ตอบแทนให้แกพ่นกังาน รวมเป็นจํานวนทั �งสิ �น 434,828,639.53 บาท ซึ�ง

ประกอบด้วยเงินเดือน เงินรางวลัประจําปี เงินรางวลัการมาทํางาน เงินคา่ทํางานลว่งเวลา และสวสัดิการอื�น และ

จ่ายเงินสบทบกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ จํานวน 19,115,366.09 บาท 

 

กองทุนสํารองเลี �ยงชีพของบริษัทฯ  
 

 บริษัทฯ จดัตั �งกองทนุสํารองเลี �ยงชีพตามกฎกระทรวงฉบบัที� 162 (พ.ศ.2526) เพื�อเป็นสวสัดิการแก่พนกังาน 

โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อสง่เสริมการออมระยะยาวของพนกังานบริษัทฯ ซึ�งจะทําให้พนกังานมีเงินออมเพื�อใช้ในยาม

เกษียณอาย ุ หรือเมื�อออกจากงาน และตอ่มาได้นําเงินกองทนุตามกฎกระทรวงฉบบัที� 162 (พ.ศ.2526) เข้าเป็น

กองทนุจดทะเบียนตามพระราชบญัญตัิกองทนุสํารองเลี �ยงชีพ พ.ศ. 2530  สําหรับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุสํารอง

เลี �ยงชีพ พนกังานสามารถเลือกจ่ายได้ในอตัราร้อยละ 3 หรือ 5 หรือ 7.5 หรือ 10 หรือ 12.5 หรือ 15 ของคา่จ้าง ทั �งนี � 

ขึ �นอยู่กบัอายงุานของพนกังานแตล่ะคน  รวมทั �งสามารถเลือกนโยบายในการลงทนุได้ตามความเหมาะสม  สว่น

บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทนุฯ ตามอายงุานของพนกังานในอตัราร้อยละของคา่จ้าง ดงันี �    
 

                  อายงุาน  (ปี)                      อตัราเงินสมทบของบริษัทฯ (ร้อยละของคา่จ้าง) 

                  น้อยกวา่ 7 ปี                                 5 

                    ตั �งแต ่7 ปี แตไ่มถ่งึ 10 ปี                      7.5 

                   ตั �งแต ่10  ปีขึ �นไป                             10 
 

 สําหรับกรณีพนกังานที�เป็นสมาชิกกองทนุก่อนวนัที� 1 มกราคม 2546  บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบอตัราพิเศษให้เมื�อ

อายงุานครบ 7 ปีเตม็และ 10 ปีเตม็ 
 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 กองทนุสํารองเลี �ยงชีพของบริษัทฯ มีจํานวนเงินรวมทั �งสิ �น  376,072,141.16 บาท 

ประกอบด้วย ดงันี � 

1. กองทุนสํารองเลี �ยงชีพ พนกังาน บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) ซึ�งจดทะเบียนแล้ว  มีสมาชิกจํานวน 364 

คน (รวมผู้บริหาร)  จํานวนเงินกองทนุฯ 160,466,003.75 บาท   

2. กองทุนสํารองเลี �ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ�งจดทะเบียนแล้ว-ตราสารหนี �ระยะสั �นภาครัฐ สถาบัน

การเงิน บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) มีสมาชิกจํานวน 44 คน (รวมผู้ บริหาร) จํานวนเงินกองทุนฯ 

8,224,526.57 บาท   
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3. กองทุนสํารองเลี �ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ�งจดทะเบียนแล้ว-ผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 บริษัท ฝาจีบ 

จํากดั (มหาชน) มีสมาชิกจํานวน 416 คน (รวมผู้บริหาร) จํานวนเงินกองทนุฯ 207,381,610.84 บาท 
 

ข้อพพิาทด้านแรงงานที�สําคัญในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา  
 

           -  ไมม่ ี
 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร  
  

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นการลงทุนที�คุ้มค่าและยั�งยืนที�สุด  เมื�อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื�นๆ ทั �งนี � เพราะ

ความสําเร็จขององค์กรขึ �นอยู่กบัศกัยภาพของบคุลากรเป็นสําคญั   องค์กรใดหากมีทรัพยากรบุคคลที�มีความสามารถ

สงู มีคุณธรรม มีจริยธรรม  ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  และนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้

ตามเป้าหมายที�ต้องการอย่างยั�งยืน บริษัทฯ จึงปรารถนาและให้ความสําคญักบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์  เพื�อให้

บคุลากรของบริษัทฯ เป็นทั �งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา 
   

บริษัทฯ มีนโยบายพฒันาพนกังานทกุระดบัให้มีความรู้และทกัษะในการปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื�อง 

โดยจัดให้มีแผนการฝึกอบรมประจําปี  ซึ�งประกอบด้วยการฝึกอบรมพื �นฐาน ทักษะในการปฏิบัติเฉพาะงาน และ

ความรู้ทั�วไปที�จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรม/สมัมนารวม 111 หลกัสูตร มี

พนกังานเข้าร่วมสมัมนาจํานวน 2,177 คน ใช้งบประมาณการฝึกอบรมและพฒันารวมทั �งสิ �น 1,636,225.05 บาท  

แบ่งเป็น 

  จดัสมัมนาภายใน      48  หลกัสตูร   มีพนกังานเข้าอบรมสมัมนา   2,063   คน 

  จดัสมัมนาภายนอก    63  หลกัสตูร   มีพนกังานเข้าอบรมสมัมนา     114    คน 
 

โดยในปี  2560 มีการจดัอบรมในเรื�องตา่งๆ  ดงัตอ่ไปนี �  
 

1. ทกัษะการจัดการ การบริหาร และการบริหารงานบุคคล  จํานวน 28 หลกัสตูร มีพนกังานเข้าอบรม

สมัมนา 373 คน อาทิ หลกัสตูร Coach A, การสั�งงาน การมอบหมายงานที�ได้ทั �งงานและได้ทั �งใจ, การบริหาร

ความเครียดเพื�อสมดลุชีวิตและงาน, เทคนิคการทํางานร่วมกบัคนทกุ GEN ให้ประสบความสําเร็จด้วยหลกั DISC,

หลกัสตูร HORENSO การรายงาน การติดตอ่ประสานงานและการปรึกษา,ความรู้เกี�ยวกบัประกนัสงัคม เป็นต้น เพื�อ

พฒันาทกัษะการสอนงาน การให้คําปรึกษาของหวัหน้างาน และการเรียนรู้บทบาทหน้าที�ที�สาํคญัของหวัหน้างาน การ

ดแูลผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้ปฏิบตังิานสําเร็จลลุว่ง ทั �งนี �เพื�อให้เกิดการเรียนรู้ และปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม

นโยบายของบริษัทฯ 
 

2. ความรู้และทกัษะในการทาํงาน จํานวน 25 หลกัสตูร มพีนกังานเข้าอบรมสมัมนา 453 คน อาทิ 

หลกัสตูร กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ, ความรู้เกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ, การสร้างวฒันธรรมองค์กร

ที�ดีและยั�งยืน, จรรยาบรรณบริษัทและการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น, Communication and Team Building by 

Adventure Activities เป็นต้น เพื�อให้พนกังานมทีกัษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ และการ
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สื�อสารที�ดี มีการทํางานเป็นทีม และปฏิบตัิตนตามระเบียบข้อบงัคบับริษัทฯ เพื�อให้ปฏิบตัิงานได้อย่างถกูต้อง และ

สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ 
 

3. ความรู้ด้านเทคนิค และวิชาชีพเฉพาะ จํานวน 19 หลกัสตูร มีพนกังานเข้าอบรมสมัมนา 250 คน  

อาทิ เกี�ยวกบัระบบการทํางานของเครื�องจกัร เช่น การใช้โปรแกรม Visual Inspection Device (VID), PVC Liner 

Knowledge, Polylefin and Cap & Closure Application, Master Batch, Polypropylene, Vision Sensor, All 

About UV, การเขียนโปรแกรม IAI Servo, Pneumatic System, Transmission System, Hydraulic System, Bolt & 

Nut Connection, Electrical System, Basic Machine Knowledge of Measuring Tools เป็นต้น เพื�อให้พนกังานมี

ความรู้ในด้านเทคนิค ตลอดจนมีความรู้ในการใช้เครื�องมือที�เป็นมาตรฐานสากล เพื�อประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ �น 
 

4. เพิ�มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทาํงาน ระบบการจัดการคุณภาพ จํานวน 12 หลกัสตูร มี

พนกังานเข้าอบรมสมัมนา 475 คน อาทิ หลกัสตูร 7 wastes การจดัการความสญูเสีย 7 ประการ, Why Why 

Analysis, One Point Lesson, ระบบ Kaizen Suggestion, ระบบ 5 ส, เทคนิคการตรวจให้คะแนน 5 ส. ของ

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้ความสําคญักบัสภาพแวดล้อมในการทํางานที�สะอาด และเป็น

ระเบียบเรียบร้อย ซึ�งพนกังานสามารถทํางานได้อย่างสะดวกและมีความสขุ มีการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพมากขึ �น เพื�อเป็นการเพิ�มพนูความรู้ให้พนกังานได้พฒันาศกัยภาพของตนเอง 
 

5. พลังงาน สิ�งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทาํงาน จํานวน 27 หลกัสตูร มีพนกังานเข้าอบรม

สมัมนา 626 คน อาทิ หลกัสตูรการจดัการพลงังานอย่างอจัฉริยะ, การสร้างจิตสํานกึอนรัุกษ์พลงังาน, ความปลอดภยั

อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน, ความปลอดภยัในการใช้สารเคม,ี ความปลอดภยัในการทํางาน

เกี�ยวกบัไฟฟ้า, ความปลอดภยัในการทํางานเกี�ยวกบัเครื�องจกัร, ความปลอดภยัในการใช้ก๊าซธรรมชาต,ิ การบริหาร

ความปลอดภยัอย่างยั�งยืน, คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อม, เจ้าหน้าที�ความปลอดภยั

ในการทํางานระดบัหวัหน้างาน, เจ้าหน้าที�ความปลอดภยัในการทํางานระดบับริหาร, การทบทวนความปลอดภยัใน

การทํางานกบัปั �นจั�น, การขบัขี�รถยกอย่างปลอดภยั, การขบัรถตู้  (รถพยาบาล) อย่างปลอดภยั, การปฐมพยาบาล การ

แจ้งเหต ุ การกู้ ชีวิต, การใช้รถพยาบาลและอปุกรณ์, การยศาสตร์กบัการปฏิบตัิงานเพื�อความปลอดภยั, จิตวิทยา

ความปลอดภยั, การดบัเพลิงขั �นต้น, การฝึกซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้ความสําคญักบั

สขุภาพอนามยั และความปลอดภยัในการทํางานของพนกังานเป็นหลกั 
 

นอกจากนี �บริษัทฯ  ยังส่งพนกังานไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ   จัดให้มีการแลกเปลี�ยนประสบการณ์และดู

งานกบัองค์กรที�ประสบความสําเร็จในอตุสาหกรรม การเข้าร่วมงานประชมุวิชาการตา่งๆเพื�อให้ทราบความเคลื�อนไหว

และข้อมลูข่าวสารที�เป็นประโยชน์ตอ่การบริหารจดัการภายในบริษัทฯ ตอ่ไป 
 

บริษัทฯ ยงัจดัให้มีช่องทางในการสื�อสารกบัพนักงานโดยตรง โดยจัดประชุมฝ่ายบริหารพบพนักงานขึ �น อย่าง

น้อยปีละ 2 ครั �ง เพื�อชี �แจงให้พนักงานได้รับทราบผลการดําเนินงาน รวมทั �งแนวทางในการบริหารงานของบริษัทฯ  

ตลอดจนเป็นการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นระหวา่งผู้บริหารและพนกังาน เพื�อนําไปสูก่ารปรับปรุงพฒันาและเสริมสร้าง

สมัพนัธภาพที�ดีระหวา่งผู้บริหารและพนกังานทกุคนในองค์กร 



  

               

            บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                          แบบ 56-1 ประจาํปี 2560                                               

 

หนา้ 39          

………………………...…… 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรมชี �แจงเรื�องจรรยาบรรณของบริษัทฯ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น อย่าง

ตอ่เนื�อง เพื�อให้พนกังานได้มีความเข้าใจและปฏิบตัิได้อย่างถกูต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั โดยเน้นยํ �าแนวทาง

ในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ทั �ง 8 ข้อ รวมทั �งช่องทางในการร้องเรียนและการดําเนินการเมื�อได้รับข้อ

ร้องเรียน กรณีพบเห็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
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9. การกาํกับดูแลกจิการที�ด ี  
 

 9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที�มุ่งมั�นในการดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัการกํากบัดูแลกิจการที�ดี ตาม

แนวทางปฏิบัติของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยเล็งเห็นว่าเป็นปัจจัยสําคญัในการเสริมสร้างองค์กรให้มี

ระบบการบริหารงานที�มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  ซึ�งช่วยสร้างความเชื�อมั�นและความมั�นใจให้กบัผู้ ถือหุ้น  

ผู้ลงทุน ผู้ ที�มีส่วนได้เสียและผู้ ที�เกี�ยวข้องทุกฝ่าย  และเพิ�มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อนันําไปสู่การ

เติบโตทางธุรกิจอย่างยั�งยืน  ทั �งนี � คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื�อให้กรรมการ 

ผู้บริหารและพนกังานใช้ยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัิงาน ซึ�งเผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th ใน

หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์    
 

 ในปี 2555 คณะกรรมการโครงการสํารวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ได้พฒันาหลกัเกณฑ์

การสํารวจของโครงการให้สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์การสํารวจของ ASEAN CG Scorecard และแนวปฏิบตัิที�ดีใน

ระดบัสากล  บริษัทฯ จึงได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติการกํากบัดแูลกิจการที�ดี (Good Corporate Governance) ตาม

แนวทางที�ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ในหลกัการปรับปรุงใหมนี่ � เพื�อยกระดบัการกํากบัดแูลกิจการให้

เทียบเท่าสากล  โดยมีการจดัแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงันี � 

 1. สิทธิของผู้ ถือหุ้น  

 2. การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 3. การคํานงึถงึบทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย 

 4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  

      คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัถงึสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยจะสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

และไมล่ะเมิดริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั �นพื �นฐาน การได้รับข้อมลูข่าวสารที�เหมาะสม เพียงพอ และ

ทนัเวลา ตลอดจนการได้เข้าร่วมประชุมออกเสียงและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที�    คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มี

การกําหนดนโยบายในการกํากบัดแูลกิจการที�ดี ตามหลกัการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคํานึงถึงสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้ นนอกเหนือจากที�กฎหมายกําหนดไว้ด้วย ซึ�งสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

www.crownseal.co.th ในหมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
 

1.1 สิทธิขั �นพื �นฐานของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงสิทธิขั �นพื �นฐานของผู้ ถือหุ้นมาโดยตลอด  โดยเชื�อว่า สิ�งที�จะทําให้ผู้ ถือ

หุ้นไว้วางใจ และมั�นใจลงทนุกบับริษัทฯ  คือการมีนโยบายหรือการดําเนินการที�เป็นการรักษาสิทธิขั �นพื �นฐานที�ผู้ ถือหุ้น

ทกุรายพงึได้รับอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามที�กฎหมายกําหนด  
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 บริษัทฯ ได้ดําเนินการที�เป็นการสง่เสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้นดงันี � 

 สิทธิในการซื �อ ขาย หลกัทรัพย์ที�ตนถืออยู ่

 สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ทนัเวลา ในรูปแบบที�เหมาะสมตอ่การตดัสินใจ 

 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น 

 สิทธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื�อตดัสินใจในการเปลี�ยนแปลงใน

นโยบายที�สําคญัของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ ถือหุ้นที�คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องขอความเห็นชอบจากที�

ประชมุผู้ ถือหุ้น อาทิ การแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  การลดทุนและ/หรือการเพิ�ม

ทนุ รวมถงึการอนมุตัิรายการพิเศษ 

 สิทธิเลือกตั �งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีอิสระ 

 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชมุผู้ ถือหุ้น  

 สิทธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอื�นเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน  

 ในกรณีที�ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกําไรและไม่มียอดขาดทุนสะสม ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิจะได้รับส่วน

แบ่งกําไรจากบริษัทฯ ในรูปของเงินปันผล  
 

1.2  การประชุมผู้ถือหุ้น 

นอกเหนือจากสิทธิพื �นฐานที�บริษัทฯ มีให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดําเนินการในเรื�องต่างๆ 

ที�เป็นการสง่เสริมในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี � 
 

 การกําหนดวนั เวลา สถานที�ในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี  ปีละ 1 ครั �งภายใน 

4 เดือน นบัแตว่นัสิ �นสดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ และอาจเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจําเป็น

เร่งดว่นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ�งสง่ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ในปี 2560 บริษัทฯ กําหนดจดั

ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ในวนัที� 18 เมษายน 2560 ณ ห้องวิมานสริุยา โรงแรมดสุิตธานี เลขที� 946 ถนน

พระราม 4  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500       
 

ทั �งนี � การเลือกสถานที�สําหรับจดัประชมุ ได้คํานงึถงึความสะดวกในการเดินทางของผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั

และได้จดัเตรียมห้องประชมุที�มีขนาดเหมาะสม สามารถรองรับผู้ เข้าร่วมประชมุได้อย่างเพียงพอ   
 

 การสง่หนงัสือนดัประชมุ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดยการได้รับข้อมลู

และมีเวลาศกึษาก่อนวนัประชุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสม บริษัทฯ ได้จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมทั �ง

ข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระ ซึ�งได้ระบุรายละเอียดความเป็นมาของเรื�องนั �นๆ อย่างเพียงพอต่อการ

ตดัสินใจ ทั �งนี � ในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ หรือเพื�อพิจารณา แล้วแต่กรณี  

โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระประกอบด้วย ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนงัสือนัด

ประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเพื�อให้ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 14 วนัก่อนการประชมุ  และได้นํารายละเอียดหนงัสือเชิญประชุม

ผู้ ถือหุ้น พร้อมทั �งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระขึ �นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 30 วนัก่อนการ
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ประชมุ เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาและทําความเข้าใจเกี�ยวกบัเรื�องสําคญัอย่างเพียงพอ โดยประกาศผ่านไปยงัตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื�อแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบ  รวมทั �งบริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันเพื�อแจ้ง

กําหนด วนั เวลา สถานที�ประชุม และวาระการประชุมติดต่อกันเป็นเวลา 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั  

พร้อมจดัให้มีหมายเลขโทรศพัท์ติดตอ่เพื�อสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมในกรณีมีข้อสงสยั 
 

 การมอบฉนัทะให้บคุคลอื�นเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบ

ฉันทะให้บุคคลอื�นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดย

บริษัทฯ ได้ให้ข้อมลูของกรรมการอิสระทั �ง 5 ท่านในหนงัสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาให้

เป็นผู้ รับมอบฉันทะ โดยกรอกเอกสารหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ�งผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ 

ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที�บริษัทฯ จดัส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม หรือผู้ ถือหุ้นสามารถ download 

หนงัสือมอบฉนัทะผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น   
 

 การเข้าร่วมประชมุและการลงทะเบียน 

ในวนัประชมุฯ บริษัทฯ จดัให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั�วโมง 

และจัดอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ ถือหุ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั �งได้นําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน 

และจดัเตรียมใบลงคะแนน  เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น   
 

 การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่การประชมุผู้ ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที�ที�จะต้องเข้าร่วมประชมุ

ทุกครั �งหากไมต่ิดภารกิจสําคญั  รวมทั �งคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เพื�อร่วมชี �แจงข้อเท็จจริงในกรณีที�มีข้อซกัถาม  ใน

การประชมุ ประธานที�ประชมุจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเตม็ที�ในทุกวาระ  โดยมี

การจดบนัทกึประเดน็ที�สอบถามและข้อคิดเห็นที�สําคญัไว้ในรายงานการประชุมทุกครั �ง  ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจําปี 2560 มีคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุ 12 ท่าน จากจํานวนทั �งหมด 13 ท่าน ผู้บริหารทกุท่าน ตวัแทน

จากสํานกักฎหมาย และผู้สอบบญัชีจากภายนอก เพื�อร่วมรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 
 

1.3 การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

     นอกเหนือจากการประชุมสามญัประจําปี หากผู้ ถือหุ้นมีความจําเป็นเร่งด่วนที�จะต้องเสนอวาระเป็น

กรณีพิเศษ ซึ�งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงชื�อทําหนงัสือขอให้

คณะกรรมการบริษัทฯ เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเมื�อใดก็ได้ตามที�ข้อบงัคบับริษัทฯ ได้กําหนดไว้ โดยระบุเหตผุลใน

การเรียกประชมุอย่างชดัเจน  ซึ�งคณะกรรมการบริษัทฯ จะจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1  เดือนนบัแต่วนัที�ได้รับ

หนงัสือจากผู้ ถือหุ้น  
 

2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
 

       บริษัทฯ ให้ความสําคญั และปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม เพื�อสร้างความมั�นใจให้กบั

ผู้ ถือหุ้นในการลงทนุกบับริษัทฯ   

       บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบตัิเพื�อรักษาไว้ซึ�งสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น ดงันี � 
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2.1    บริษัทฯ กําหนดให้สิทธิออกเสียงในที�ประชุมฯ เป็นไปตามจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยกําหนดให้

หนึ�งหุ้นมีสิทธิเท่ากบัหนึ�งเสียง  
 

2.2  บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที�  โดยการเผยแพร่

ข่าวสารไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ�งจะช่วยให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั�วถึง  เพียงพอ และทันเวลา  

ตลอดจนสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้า

รับการคดัเลือกดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้า  ซึ�งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีการเสนอไว้ในเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ   รวมทั �งเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามและเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวนัประชุมฯ ได้  โดยโทรศพัท์

ติดตอ่กบัเจ้าหน้าที�สํานกัเลขานกุารบริษัทได้ตลอดเวลาทําการ 
 

2.3    ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ประธานฯ จะดําเนินการประชมุตามลําดบัวาระการประชุม  และ

ไมม่ีการเพิ�มวาระการประชมุโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า    
 

2.4  การเลือกตั �งกรรมการ บริษัทฯ กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั �งหมดเลือกตั �งบุคคล

คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  โดยบริษัทฯ เปิด

โอกาสให้บคุคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั �งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�

จะพงึเลือกตั �งในครั �งนั �น   
 

2.5  บริษัทฯ ได้จดัทําบตัรลงคะแนนเสียง  สําหรับให้ผู้ ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะใน

กรณีที�ผู้ ถือหุ้นต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  เพื�อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้ง

ในภายหลงั 
 

2.6 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบของบคุคลที�เกี�ยวข้อง โดยกําหนดให้คณะ 

กรรมการและผู้บริหาร ซึ�งหมายรวมถงึคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์

ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที�สํานกัเลขานกุารบริษัททราบทนัท ี เพื�อจะได้รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือ

หลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 3 วนัทําการนบัจากวนัที�

ซื �อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั �งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที�ได้รับทราบข้อมลูภายใน นําข้อมลูไปใช้

เพื�อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี�น้องหรือพวกพ้อง และมิให้เปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรือ

บคุคลที�ไมม่ีหน้าที�เกี�ยวข้องก่อนที�จะมีการเผยแพร่ตอ่สาธารณชนด้วย ทั �งนี � เพื�อเป็นการปอ้งกนัไมใ่ห้นําข้อมลูภายใน 

ของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ  
 

3. การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษัทฯ มีการดแูลและคํานงึถงึสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสียทุกกลุ่มตั �งแต่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า  คู่ค้า คู่แข่ง

ทางการค้า เจ้าหนี � พนกังาน รวมถงึความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม  โดยแนวทางในการปฏิบตัิตอ่ผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ   จะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที�แต่ละกลุ่มพึงได้รับอย่างละเอียดถี�ถ้วน และ

ดแูลให้มั�นใจวา่สิทธิดงักล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงั โดยบริษัทฯ ถือว่าเป็นภาวะหน้าที�ใน

การกําหนดมาตรการที�เหมาะสมและเป็นประโยชน์กบัทกุฝ่าย  
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ผู้ถือหุ้น  : บริษัทฯ มุ่งมั�นที�จะเป็นตัวแทนที�ดีให้กับผู้ ถือหุ้ นในการดําเนินธุรกิจเพื�อสร้างความพึงพอใจ และ

ประโยชน์สงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น  มีการดําเนินงานที�มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเชื�อถือได้ต่อผู้ ถือหุ้น โดย

คํานงึถงึการเจริญเติบโต และเพิ�มมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที�ดีและตอ่เนื�อง  
 

ลูกค้า   :     บริษัทฯ มีความมุง่มั�นที�จะสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า โดยการได้รับผลิตภณัฑ์ที�มีคณุภาพตรงตามที�

ลกูค้าต้องการ ในระดบัราคาที�เหมาะสม  และบริการที�ตรงเวลา  มีการให้คําปรึกษา ร่วมแก้ปัญหา รับ

ข้อร้องเรียน  และจดัเก็บรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั รวมทั �งปฏิบตัิตามเงื�อนไขสญัญาที�ให้ไว้

กบัลกูค้าอย่างเคร่งครัด 
 

คู่ค้า   : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที�สจุริตและเท่าเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบัติตาม

สญัญาและเงื�อนไขทางการค้า รวมทั �งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าในด้านข้อมลูต่างๆ ที�จําเป็น  ให้

ความเสมอภาค ความยตุธิรรมแก่ผู้ขายทกุราย  รวมทั �งมีกระบวนการจดัซื �อจดัจ้างที�โปร่งใส เป็นไปตาม

ขั �นตอนและระเบียบของบริษัทฯ  
 

คู่แข่งทางการค้า  :  บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกา และเงื�อนไขทางการค้าภายใต้กรอบของ

กฎหมาย บริษัทฯ สนบัสนนุนโยบายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม ไมผ่กูขาด ไม่มีการใช้วิธีการที�จะ

ได้ข้อมลูใดๆ ของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย  ไม่ทําลายชื�อเสียงของคู่แข่งโดยการกล่าวหาที�ปราศจาก

ความจริง 
 

เจ้าหนี �    :   บริษัทฯ ปฏิบตัิตามเงื�อนไขสญัญาในการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลง และปฏิบตัิหน้าที�ที�พึงมีต่อเจ้าหนี �อย่าง

เคร่งครัด  
 

พนักงาน :  บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อพนกังานของบริษัทฯ ในทุกระดบั ไม่มีการแบ่งแยกเชื �อชาติ ศาสนา และเพศ  

โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  มีการจัดสถานที�ทํางานที�ปลอดภัยและถูกสุขลกัษณะ มีแผนการ

ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื�องควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ  ตลอดจนให้ค่าตอบแทนแก่

พนกังานอย่างเหมาะสม 
 

สังคมและสิ�งแวดล้อม  : บริษัทฯ มีความตระหนกัและเห็นความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม จึง

ได้กําหนดนโยบายในการดแูลจดัการด้านสิ�งแวดล้อม โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง

มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอย่าง

เคร่งครัด  เพื�อป้องกนัมิให้มลภาวะสง่ผลกระทบต่อพนกังานผู้ปฏิบตัิงาน และชุมชนใกล้เคียง ตลอดจน

ลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม   และเพื�อสนบัสนุนนโยบายดงักล่าว บริษัทฯ ได้ดําเนินกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยได้ร่วมกบั สถาบนัธุรกิจเพื�อ

สงัคม (CSRI) จดักิจกรรม CSR DAY เพื�อเผยแพร่ความรู้เรื�อง CSR ให้กบัพนกังานในองค์กรอีกด้วย 
 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น :  ปี 2560 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในงาน 

“Thailand’s 8th National Conference on Collective Action Against Corruption” เมื�อวนัที� 21 พฤศจิกายน 2560 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศที�สําคญัของบริษัทฯ ไมว่า่จะเป็นรายงานทางการเงิน และข้อมลูอื�นๆ  เช่น นโยบาย

กํากบัดแูลกิจการ นโยบายเกี�ยวกบัการจดัการด้านสิ�งแวดล้อม นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมลูตามปกติผ่านช่องทาง

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี  บริษัทฯ 

ได้จดัให้มีการสื�อสารระหว่างบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้นที�หลากหลาย อาทิ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  การจดักิจกรรมให้ผู้ ถือ

หุ้นเข้าเยี�ยมชมโรงงานและพบผู้บริหาร  รวมทั �งเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้เข้าพบผู้บริหารระดบัสูงเป็นครั �งคราว  

และผู้ ถือหุ้นสามารถโทรศพัท์สอบถามข้อมูลมายงัหน่วยงานที�ดแูลผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา ทั �งนี � เพื�อเป็น

ช่องทางเพิ�มเติมให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถงึสารสนเทศและเข้าใจการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ �น 
 

บริษัทฯ เห็นความสําคญัของการเปิดเผยข้อมลูที�มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั�วถึงและทนัเวลา เพื�อให้ผู้ ถือ

หุ้นมีข้อมลูที�เชื�อถือได้และเพียงพอตอ่การตดัสินใจ บริษัทฯ จึงกําหนดให้สํานกัเลขานุการบริษัท โดยมีผู้จดัการสํานกั

เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบในการดแูลและติดตอ่สื�อสารกบัผู้ ถือหุ้น  นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ เพื�อเผยแพร่ข้อมลูที�

สําคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

ข้อบงัคบัของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างเคร่งครัด 
 

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตา่งๆ ของบริษัทฯ แก่สาธารณชนผ่านช่องทางตา่งๆ ดงันี �  

 เวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  www.set.or.th 

 เวบ็ไซต์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  www.sec.or.th 

 เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th   

 กิจกรรมเยี�ยมชมโรงงานและพบผู้บริหาร  

 การสื�อสารโดยตรงผ่านทางอีเมล และโทรศพัท์ 
 

ทั �งนี � ผู้ ถือหุ้นและผู้สนใจสามารถติดตอ่ขอทราบข้อมลูของบริษัทฯ  ได้ที� 
 

ผู้ติดตอ่ :  ผู้จดัการสํานกัเลขานกุารบริษัท 

ที�อยู ่ :  บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) 

     เลขที� 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตําบลประชาธิปัตย์ 

       อําเภอธญับรีุ  จงัหวดัปทมุธานี 12130 

โทรศพัท์            :  0-2533-0450 ตอ่ 638  

โทรสาร :  0-2974-1118 

E-mail  :  napaporn@crownseal.co.th 

 
การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน  

              

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายมิให้ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ นําข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปใช้เพื�อประโยชน์

ส่วนตน การซื �อขายหลกัทรัพย์ หรือส่งข้อมลูดงักล่าวเพื�อการซื �อขายหลกัทรัพย์ รวมทั �งผู้มีหน้าที�นําข้อมลูไปใช้ ต้อง

http://www.set.or.th/
http://www.sec.or.th/
mailto:napaporn@crownseal.co.th
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ระมดัระวงัมิให้มีการนําไปเปิดเผยต่อผู้อื�น ทั �งนี � เพื�อให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของ

บริษัทฯ 

 

การควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที�ครอบคลมุทุกด้าน ทั �งด้านการเงิน การดําเนินงาน การ

กํากับดแูลการปฏิบตัิงาน ให้เป็นตามกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบที�เกี�ยวข้อง มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที�มี

ประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันรักษาและดแูลเงินทุนของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ  มีการจัดตั �งสํานัก

ตรวจสอบภายในทําหน้าที�ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที�วางไว้ รวมทั �งประเมิน

ประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคมุภายใน โดยมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าที�ถ่วงดลุได้อย่างเต็มที� 

และให้รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  
 

5.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ             
 

 1.1  คณะกรรมการบริษัทฯ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิที�มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ และมีจํานวนที�

เหมาะสมในการกํากบัดแูลธุรกิจของบริษัทฯ  รวมกนัไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิ

ครบถ้วนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที�มีความ

เป็นอิสระอย่างน้อย 5 คน  ณ 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 13 ท่าน ประกอบด้วย 

               (1)  กรรมการที�เป็นผู้บริหาร จํานวน   1  ท่าน  

               (2)  กรรมการที�มิใช่ผู้บริหาร จํานวน 12  ท่าน   

  โดย ตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ  มิใช่บคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการใหญ่ 
                

              สําหรับรายชื�อคณะกรรมการบริษัทฯ และขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที�ได้กล่าวถึง

แล้วในสว่นที� 2 ข้อที� 8 โครงสร้างการจดัการ (8.1)  
 

              1.2   คณะกรรมการชดุย่อย 

  คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ  ประกอบด้วย 

                  1.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และอย่างน้อย 1 คนมีความรู้ด้านบญัชี

การเงิน มีผู้จดัการสํานกัตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิเกี�ยวกบัความเป็น

อิสระตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั �ง 3 ท่าน ทุกท่านมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ มีความเชี�ยวชาญในเรื�องระบบ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  สามารถรับผิดชอบดแูลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสม



  

               

            บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                          แบบ 56-1 ประจาํปี 2560                                               

หนา้ 47          

………………………...…… 

เพียงพอ และนําเสนอข้อเสนอแนะที�เป็นประโยชน์ในการกํากับดูแลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ   สําหรับรายชื�อ

คณะกรรมการตรวจสอบ  และขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที�ได้กลา่วถงึแล้วในสว่นที� 2 ข้อ

ที� 8 โครงสร้างการจดัการ (8.1.1)                
 

   1.2.2  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง เป็นคณะกรรมการย่อยของฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วยผู้บริหารระดับ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการขึ �นไปเป็นกรรมการ  มีผู้จดัการใหญ่เป็นประธานกรรมการ และผู้จดัการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็น

กรรมการและเลขานกุาร สําหรับบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ตามที�ได้กล่าวถึงแล้วในส่วนที� 2 

ข้อที� 8 โครงสร้างการจดัการ (8.1.2) 
 

        2.   การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

  บริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั �ง โดยกําหนดวนัประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั �งปี  

เพื�อให้กรรมการทุกท่านทราบและสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั �ง และในกรณีที�มีความจําเป็นเร่งด่วน 

สามารถจดัให้มีการเรียกประชมุคณะกรรมการเป็นการเพิ�มเติมได้ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ในแตล่ะครั �ง มี

การกําหนดวาระการประชุมที�ชัดเจน ทั �งวาระเพื�อทราบและวาระเพื�อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที�

ครบถ้วน  เพียงพอ และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั  เพื�อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลา

ศกึษาและพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั �งให้ฝ่ายบริหารที�เกี�ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื�อนําเสนอข้อมลูและ

ข้อคิดเห็นที�เป็นประโยชน์ตอ่ที�ประชมุ 
 

              ในการประชุมฯ  กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ  โดยกรรมการต้องคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นเกี�ยวข้องอย่างเป็นธรรม ในกรณีที�มีการตดัสินใจหรือพิจารณาในเรื�องที�กรรมการ

บางท่านเป็นผู้มีสว่นได้เสียอย่างมีนยัสําคญั กรรมการท่านนั �นต้องออกจากการประชมุในวาระนั �นๆ จนกวา่จะขึ �นวาระ

ถัดไป  เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะทําหน้าที�จดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วนั และ

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื�อพิจารณาร่างรายงานการประชุมก่อนจะดําเนินการรับรองในที�ประชุมครั �งต่อไป 

ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือประธานในที�ประชุม และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องลงนามรับรองเอกสาร

ทุกครั �ง โดยจัดเก็บบันทึกการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้พร้อมสําหรับกรรมการและผู้ ที�เกี�ยวข้อง

ตรวจสอบได้ 
 

               ในปี 2560  มีการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน  7 ครั �ง  สําหรับจํานวนครั �งในการเข้าร่วมประชุม

ของกรรมการแตล่ะท่าน ตามที�ได้แสดงถงึแล้วในสว่นที� 2 ข้อที� 8 โครงสร้างการจดัการ           
 

 3. การประเมินผลการปฏบิัตงิาน 
 

          การประเมินผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

  คณะกรรมการบริษัทฯ   จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปีละ 1 ครั �ง เพื�อให้

กรรมการแตล่ะท่านได้ร่วมกนัพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวม และประเมิน
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ตนเองเป็นรายบคุคล ทั �งนี � เพื�อทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ ในระหว่างปีที�ผ่านมา เพื�อช่วยให้การทํางาน

ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ�งขึ �น 
 

  ในปี 2560 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ทั �งคณะ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลให้กับกรรมการทุกท่าน   โดย

กรรมการทกุท่านมีความเป็นอิสระในการทําแบบประเมินดงักล่าว  และเมื�อทําแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จดัส่งคืน

เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื�อรวบรวมและสรุปผล  และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ  

 

 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทั �งคณะ 

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั �งคณะ โดยมีเกณฑ์ใน

การประเมิน แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก ่

1. โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

2. บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชมุคณะกรรมการ 

4. การทําหน้าที�ของกรรมการ 

5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาผู้บริหาร 
 

 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการรายบคุคล 

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล โดยมี

เกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก ่

1. บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ 

2. การทําหน้าที�ในฐานะกรรมการ 

3. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 

4. การพฒันาตนเองในฐานะกรรมการ 
 

 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้จดัการใหญ่ 

        คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้จดัการใหญ่ทุกสิ �นปี   โดยมี

เกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น  2 สว่น 
 

   สว่นที� 1: ประเมินผลจากดชันีชี �วดัผลการดําเนินงานขององค์กร 

          สว่นที� 2: ประเมินผลด้านตา่งๆ แบ่งเป็น 10 ด้าน ได้แก ่

1. ความเป็นผู้ นํา 

2. การกําหนดกลยทุธ์ 

3. การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 

4. การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 

5. ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
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6. ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 

7. การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 

8. การสืบทอดตําแหน่ง 

9. ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 

10. คณุลกัษณะสว่นตวั 
 

 4. ค่าตอบแทน 

  การกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจากหน้าที�ความรับผิดชอบ และผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื�นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที�อยู่ในกลุ่ม

อตุสาหกรรมเดียวกนั และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกบับริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสํารวจค่าตอบแทนบริษัท

จดทะเบียนกบัสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นประจําทุก 2 ปี เพื�อให้กรรมการนําไปใช้เป็นข้อมลูประกอบการ

พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการได้อย่างเหมาะสม เพื�อนําเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิทกุปี สําหรับ

กรรมการบริษัทฯ ที�ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที�และความรับผิดชอบเพิ�มขึ �น เช่น กรรมการตรวจสอบ จะได้รับ

คา่ตอบแทนที�เพิ�มขึ �นตามความเหมาะสมด้วย   
 

ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที�คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด โดย

พิจารณาจากหน้าที�ความรับผิดชอบ  ผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะคน ประกอบกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และ

มีการพิจารณาเทียบเคียงผลตอบแทนของธุรกิจที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื�อให้เหมาะสมเพียงพอที�จะจูงใจ

ผู้บริหารที�มีคณุภาพให้ปฏิบตัิงานอยู่กบับริษัทฯ  
 

สําหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2560 ตามที�ได้กล่าวถึงแล้วในส่วนที� 2 ข้อที� 8 โครงสร้าง

การจดัการ  
        
 9.3  การสรรหาและแต่งตั �งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 

 (1)  กรรมการอสิระ 

    บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทฯ ซึ�งสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์คณุสมบัติของ

กรรมการอิสระ   ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี � 
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ โดยนบัรวมผู้ ที�เกี�ยวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั �งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ได้รับ

เงินเดือนประจํา หรือเป็นผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  ของผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตพ้่นจากลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ≥ 2 ปี 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดา

มารดา คูส่มรส พี�น้อง และบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลที�ได้รับการ

เสนอให้เป็นผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั �งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือ

หุ้นที�มีนัย  หรือผู้มีอํานาจควบคุม ของผู้ ที�มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี โดยมีมลูค่า ≤ 50 ล้านบาท / ≤  

3% ของสินทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิ แล้วแตจํ่านวนใดจะสงูกวา่ 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่

เป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชีซึ�งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

เว้นแตพ้่นจากลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ≥ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมาย หรือที�

ปรึกษาทางการเงิน ซึ�งได้รับคา่บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อํานาจควบคมุของบริษัทฯ รวมถงึการเป็นผู้ ถือหุ้นที�มีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการ

ทางวิชาชีพนั �นด้วย เว้นแตพ้่นจากลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว ≥ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับแต่งตั �งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ

หุ้นซึ�งเป็นผู้ เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกบับริษัทฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนยัใน

ห้างหุ้นสว่น  หรือเป็นกรรมการที�มีสว่นร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั �งหมดของบริษัทที�ประกอบกิจการที�มี

สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบับริษัทฯ  

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ อีกทั �งไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
 

 (2)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
 

 วิธีการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนหนึ�งประกอบด้วยตวัแทนของผู้ ถือหุ้นใหญ่บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากัด  

และบริษัท โตโย ไซกนั จํากดั ซึ�งเป็นผู้สรรหากรรมการชาวญี�ปุ่ นเพื�อเสนอขออนมุตัติอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 

โดยเสนอผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  สําหรับกรรมการบริษัทฯ อีกส่วนหนึ�งได้มาจากการ

สรรหาผู้ ทรงคุณวุฒิทั �งที�อยู่ในกลุ่มธุรกิจผู้ ผลิตและจําหน่ายเครื�องดื�มซึ�งเป็นลูกค้าที�ทําธุรกิจปกติกับบริษัทฯ และ

ผู้ทรงคุณวฒิุในด้านอื�นๆ  โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเป็นบคุคลที�มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ใน

สาขาตา่งๆ  ที�เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ  
  

 ทั �งนี � ในการสรรหาและแต่งตั �งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ  บุคคลดงักล่าวต้องมีคุณสมบัติ

ตามที�กําหนดในพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั  สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมทั �งนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกํากบัดแูลกิจการของ

บริษัทฯ ดงันี � 
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1.  เป็นบคุคลที�มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2. เป็นบคุคลที�มีความซื�อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ  ตดัสินใจด้วยข้อมลูและเหตผุล 

3.  เป็นบคุคลที�มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ และกล้าแสดงความคิดเห็นที�แตกตา่งและเป็นอิสระ 

4.  สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯ 

5.  เป็นบุคคลที�มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน     

จํากดั พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ฯ  ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  อาทิ  

(1)   บรรลนิุติภาวะ 

(2)   ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(3)   ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที�สดุให้จําคกุในความผิดเกี�ยวกบัทรัพย์ที�ได้กระทําโดย

ทจุริต 

(4)   ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริต

ตอ่หน้าที� 

(5)   ไม่เป็นบุคคลที�มีชื�ออยู่ในบัญชีรายชื�อบุคคลที�ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เห็นว่าไม่

สมควรเป็นกรรมการตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

 ในกรณีตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ว่างลงเพราะเหตุผลอื�น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ

บริษัทฯ มีหน้าที�เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ�งซึ�งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจํากัด เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป โดยบุคคลซึ�งเข้าเป็น

กรรมการบริษัทฯ แทนดงักลา่ว จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยงัเหลือของกรรมการที�ตนแทน 
 

 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั �งกรรมการ 
 

เพื�อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น และเสนอชื�อบุคคล

เพื�อเข้ารับการคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้า  บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื�อง

ดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวไปยังตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ

โดยทั�วถงึกนั อีกทั �ง บริษัทฯ ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามและเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวนัประชุมฯ ได้ โดย

โทรศพัท์สอบถามมายงัเจ้าหน้าที�สํานกัเลขานกุารบริษัทได้ตลอดเวลาทําการ 
 

ในปี 2560 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอชื�อบคุคลเพื�อเข้ารับ

การเลือกตั �งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในระหว่างวนัที� 2 ตลุาคม 2560 ถึงวนัที� 28 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ เสนอแต่อย่าง

ใด 

 การแต่งตั �ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี � 
 

1. ในการเสนอชื�อบคุคลให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตั �งเป็นกรรมการแทนกรรมการบริษัทฯ ที�ครบรอบออกตาม

วาระ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที�คดัสรรบคุคล ซึ�งมีคณุสมบตัิและไมม่ลีกัษณะต้องห้ามตามประกาศ
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ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

กฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั เพื�อเสนอที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีและเป็นสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุ

รายที�จะเสนอชื�อบคุคลอื�นเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ สว่นอํานาจในการเลือกผู้ ใดเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็น

อํานาจของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื�อบคุคลให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั

ประจําปีเลือก ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ แตที่�ผ่านมายงัไมม่ีการใช้สิทธินี �   

2. ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตั �งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี � 

(1) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสียง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที�ถือ โดยถือวา่หุ้นหนึ�งมีหนึ�งเสียง 

(3) ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที�มีอยู่ทั �งหมดออกเสียงเลือกตั �งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

(4) บคุคลที�ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสงูสดุตามลําดบัลงมา แตไ่มเ่กินจํานวนตําแหน่งที�เลือกตั �งคราวนั �น 

จะเป็นผู้ ได้รับเลือกตั �งเป็นกรรมการ 

(5) ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับการเลือกตั �งมีคะแนนเสียงเท่ากันสําหรับลําดับสุดท้าย ให้ประธานของที�

ประชมุลงคะแนนเสียงชี �ขาด 

3. กรรมการย่อมพ้นจากตําแหน่งเมื�อถงึแก่กรรม ลาออกจากตําแหน่งก่อนถึงกําหนด (มีผลตั �งแต่วนัที�บริษัทฯ 

ได้รับจดหมายลาออกจากกรรมการ) ศาลมีคําสั�งให้ออก หรือที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 

แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 หรือขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 

68 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 

4. หากตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการฯ ที�เหลืออยู่

เลือกบุคคลซึ�งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�กําหนดไว้เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการฯ คราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กวา่สามในสี�ของจํานวนกรรมการที�เหลืออยู่ และบุคคลซึ�งเข้าเป็นกรรมการแทนนี � จะอยู่ในตําแหน่งเพียง

เท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ�งตนดํารงตําแหน่งแทน 
 

    การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 

    บริษัทฯ มีการสง่เสริมและอํานวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท ได้รับการฝึกอบรม

ในระบบการกํากบัดแูลกิจการที�ดขีองบริษัทฯ เพื�อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างตอ่เนื�อง และเมื�อมกีาร

เปลี�ยนแปลงกรรมการใหม ่ บริษัทฯ จะจดัให้มกีารปฐมนิเทศและพาเข้าเยี�ยมชมกิจการของบริษัทฯ โดยมีการบรรยาย

ข้อมลูเกี�ยวกบัการบริหารงานโดยรวม  การพฒันาองค์กรและการพฒันาธุรกิจ  นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดีและ

จรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื�อเป็นการแนะนําให้กรรมการใหมรู้่จกัและเข้าใจในลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษัทฯ 
 

            อีกทั �ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูลที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที�กรรมการใหม่  ตลอดจน

รวบรวมกฎหมาย ข้อบงัคบัต่างๆ ที�กรรมการต้องรู้และปฏิบตัิเพื�อเป็นคู่มือในการปฏิบตัิหน้าที�ด้วยความรับผิดชอบ

และเข้าใจ 
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 นอกจากนี �เพื�อให้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์

สงูสดุแก่บริษัทฯ บริษัทฯ จงึมิได้จํากดัจํานวนครั �งที�กรรมการแต่ละคนจะได้รับการเลือกกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม ่

หรือกําหนดการเกษียณอายขุองแตล่ะท่าน           
 

 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จดัให้ผู้จดัการสํานกังานตรวจสอบภายใน ไปเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูร ความรู้พื �นฐาน

ด้านการรักษาความมั�นคงปลอดภยัไซเบอร์ (Cyber Security) จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี เพื�อนําความรู้มาใช้ในการ

ดําเนินงานด้านการป้องกันความปลอดภัยไซเบอร์ในบริษัทฯ และได้จัดให้ผู้ ช่วยผู้อํานวยการบัญชีและการเงินและ

ผู้จดัการฝ่ายขายต่างประเทศ ไปเข้าร่วมสมันาหลกัสตูร “SET Listed Companies & Opportunities in CLMV 

Countries” เพื�อให้มีความรู้เกี�ยวกับโอกาสในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกัมพูชา ลาว พม่าและ

เวียดนาม 
 

 9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทร่วม 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดกลไกในการกํากบัดูแลและควบคุมการบริหารงานของบริษัทร่วมด้วยการ

แตง่ตั �งให้ผู้จดัการใหญ่  และ/หรือกรรมการอิสระ เป็นตวัแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการตามสดัส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทร่วมนั �นๆ  
 

 9.5 การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน  
 

            คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ นําข้อมลูภายใน

อนัเป็นความลบัของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ�งข้อมลูที�ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื�อประโยชน์ของตนเอง  

รวมทั �งผู้ ที�มีหน้าที�นําข้อมูลไปใช้ต้องมินําข้อมลูไปเปิดเผยกับผู้ ที�ไม่มีส่วนเกี�ยวข้อง และต้องระมดัระวงัไม่ให้บุคคล

ใกล้ชิดนําข้อมลูไปเปิดเผยตอ่ผู้อื�น  
 

 ในการซื �อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้ บริหาร รวมทั �งคู่สมรสและบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที�

เกี�ยวข้องของบคุคลดงักลา่ว  จะต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์และการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ทุกครั �ง ภายใน 

3 วนั นับแต่วนัที�มีการซื �อ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์  และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไมช่กัช้า รวมทั �งกรณีมีสว่นได้เสียไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาใดๆ ที�

บริษัทฯ ทําขึ �นระหว่างรอบปีบญัชี  ทั �งนี � เพื�อให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ  

ทั �งนี � ผู้บริหารตระหนกัถงึโทษที�มีการนําข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์สว่นตน 
 

 9.6   การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร  
  

 บริษัทฯ มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี�ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ระหว่างปีของกรรมการและ

ผู้บริหารทั �งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ56-1) ตาม

รายละเอียดหัวข้อ “รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ในหัวข้อ รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือ

หลกัทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 
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9.7   นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ  
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัทฯ ซึ�งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที�  ทจ.2/2552 เพื�อให้บริษัทฯ มีข้อมูล

ประกอบการดําเนินการตามข้อกําหนดเกี�ยวกับการทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน ซึ�งเป็นรายการที�อาจก่อให้เกิดความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนําไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื�อเป็นประโยชน์ตอ่การติดตามดแูล

ให้กรรมการและผู้บริหารทําหน้าที�ด้วยความระมดัระวงัและซื�อสตัย์สุจริต โดยให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงาน 

ดงันี � 

1. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง กรรมการและผู้บริหาร

จะต้องรายงานตามแบบรายงานที�คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด และนําสง่ให้เลขานกุารบริษัท 

2. สําหรับกรรมการและผู้บริหารที�ได้รับแตง่ตั �งใหม่ให้รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที�มีความ

เกี�ยวข้อง โดยสง่ไปที�เลขานกุารบริษัท ภายใน 30 วนั นบัแตที่�ได้รับการแตง่ตั �ง 

3. กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องรายงานข้อมลูการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง ณ 

สิ �นเดือนธนัวาคมของทกุปี ไปที�เลขานกุารบริษัท จนกวา่จะพ้นจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  
 

โดยในปี 2560 กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ปฏิบตัิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี �ในการประชุม

คณะกรรมการ กรรมการผู้มีสว่นได้เสียไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสินใจในวาระสําคญั อีกทั �งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูการ

มีสว่นได้เสียของกรรมการบริษัทฯ ดงักลา่วในจดหมายแจ้งมติที�ประชมุตอ่ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 
 

9.8  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 

          1.)   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)  

คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี จ่ายให้แก่สํานกังานสอบบญัชี   ดงันี �  

- ในรอบปี 2558 ของบริษัทฯ                      เป็นจํานวนเงิน               840,000  บาท       

- ในรอบปี 2559 ของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 890,000  บาท  

- ในรอบปี 2560 ของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 890,000  บาท  
 

2.)   ค่าบริการอื�น (non audit fee)  

คา่ตอบแทนจากการให้บริการตรวจสอบและรับรองการทําลายสินค้าจดทะเบียนไมไ่ด้คณุภาพ จ่าย

ให้แก่สํานกังานสอบบญัชี   ดงันี �  

- ในรอบปี 2558 ของบริษัทฯ                       เป็นจํานวนเงิน             30,000  บาท 

- ในรอบปี 2559 ของบริษัทฯ                        เป็นจํานวนเงิน             20,000  บาท 

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ยดึหลกัในการทําธรุกิจตามกรอบจริยธรรม และนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของ

บริษัทฯ  โดยมุง่เน้นให้มีการปฏิบตัิด้วยความเป็นธรรม ซื�อสตัย์ โปร่งใส และคํานงึถงึผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย เพื�อมุง่สู่

การเป็นองค์กรที�ดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม และพฒันาไปสูค่วามยั�งยืนตอ่ไป ซึ�งได้มีการดําเนินงาน

ตามแนวทางรายงานความยั�งยืน ครอบคลมุในหลกัการ 8 ข้อ ดงันี � 

1. การดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

2. การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น 

3. การเคารพสิทธิมนษุยชน 

4. การปฏิบตัิตอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 

6. การดแูลรักษาสิ�งแวดล้อม 

7. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 

8. การวิจยัและพฒันาจากการดําเนินงานที�มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

 ทั �งนี � บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในเว็บไซต์บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) www.crownseal.co.th  หน้า

สิ�งแวดล้อมและสงัคม  หวัข้อความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 

 

 

 

http://www.crownseal.co.th/
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11.  การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี�ยง 
 

11.1  การควบคุมภายใน   

คณะกรรมการของบริษัทฯมีหน้าที�รับผิดชอบในการดําเนินการให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที�

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื�องโดย

มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ�งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทําหน้าที�สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการ

ควบคมุภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื�อให้มั�นใจวา่ 

 บริษัทฯ มีระบบข้อมลูและการรายงานทางการเงินที�ถกูต้องและเชื�อถือได้  

 บริษัทฯปฏิบตัิตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทํางานของบริษัทฯ กฎหมายและข้อบงัคบัที�

เกี�ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ  

 ทรัพย์สินของบริษัทฯ มีอยู่จริงและการใช้ทรัพย์สินมีการควบคมุ ดแูล เก็บรักษาเป็นอย่างดี  

 การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั �งมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่  

 การปฏิบตัิงานได้ดําเนินการตามแผนงาน สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ 

 

โดยมีสํานักตรวจสอบภายในทําหน้าที�ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  

ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามกรอบ       

การควบคุมภายใน COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก และ 17 หลักการย่อย และนําเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

ในการประชุมคณะกรรรมการบริษัทฯครั �งที� 1/2561 เมื�อวันที�19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระ และผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุมครบ  คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาผล

ประเมินทกุข้อ โดยซกัถามข้อมลูเพิ�มเติมจากผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นวา่ ระบบการ

ควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล  มีสาระสําคญั ดงันี �  
 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

 มีการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงเป้าหมาย และตวัชี �วดัผลการดําเนินงานอย่าง

ชดัเจน 

 มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการจดัทําใบพรรณนาหน้าที�งาน เพื�อกําหนดรายละเอียดหน้าที�ความ

รับผิดชอบและคณุสมบตัิของผู้ปฏิบตัิงานในแตล่ะตําแหน่งอย่างครบถ้วน  

 มีการจดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื�อ

ใช้เป็นแนวปฏิบตัิที�ดีในการดําเนินธุรกิจ 

 มีการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยู่เสมอ   
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2. การประเมินความเสี�ยง 

 มีการแตง่ตั �งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ�งมีผู้จดัการใหญ่เป็นประธาน และ

ผู้บริหารระดบัสงูของฝ่ายตา่งๆ เป็นกรรมการ และกําหนดบทบาทหน้าที�อย่างชดัเจน   

 จดัทําคู่มือการบริหารความเสี�ยง เพื�อเป็นแนวทางการปฏิบตัิไว้อย่างชดัเจน และได้กําหนดหลกัเกณฑ์

ในการประเมินความเสี�ยงแตล่ะระดบัไว้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบทั �งที�เป็น

ตวัเงินและไมเ่ป็นตวัเงิน ทั �งนี � อยู่ระหวา่งการทบทวนคูม่ือให้ทนัสมยั สอดรับกบัการเปลี�ยนแปลง 

 ทุกหน่วยงานมีหน้าที�ระบุ ประเมินความเสี�ยง รวมทั �งจดัทําแผนและมาตรการจัดการความเสี�ยงอย่าง

เหมาะสม และทบทวนมาตรการ ให้สอดคล้องกับปัจจัยความเสี�ยงทั �งภายในและภายนอกที�มีการ

เปลี�ยนแปลง  
 

3. กจิกรรมควบคุม 

 มีการกําหนดนโยบาย ไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  มีการจัดทําแผนงาน ตัวชี �วัดผลงาน และ

งบประมาณประจําปี สําหรับหน่วยงานตา่งๆ  เพื�อให้มั�นใจวา่การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และบรรลตุามเป้าหมายที�ตั �งไว้    

 มีระเบียบปฏิบัติงาน  อํานาจการอนุมตัิกําหนดไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยทบทวน

และปรับปรุงให้สอดคล้องกบัสภาวะการณ์ที�เปลี�ยนแปลง รวมถงึการสอบทาน การกระทบยอดและการ

แบ่งแยกหน้าที� เพื�อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส มีความคล่องตวั  และภายใต้การ

ควบคมุภายในที�ด ีเพียงพอ       

 การทําธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้องกบับริษัทฯ อนัอาจนํามาซึ�งความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ธุรกรรม

ที�เกิดขึ �นจะต้องผ่านขั �นตอนการปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อกําหนดต่างๆ ที�เกี�ยวข้องอย่างถูกต้องตาม

กฎหมายเสมือนกระทํากบับคุคลภายนอก  
 

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล 

 จัดให้มีระบบข้อมูลและช่องทางการสื�อสารทั �งภายในและภายนอกองค์กร โดยทุกฝ่ายที�เกี�ยวข้อง

สามารถรับข้อมูลสารสนเทศได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอ  สําหรับใช้ในการ

ปฏิบตัิงาน และประกอบการตดัสินใจ   

 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  และประชุมฝ่ายบริหาร เพื�อถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางในการ

บริหารงานและข้อมลูที�จําเป็นในการปฏิบตัิงานแก่ผู้มีหน้าที�เกี�ยวข้องอย่างสมํ�าเสมอ      

 บริษัทฯ มีการนําระบบงาน SAP เข้ามาใช้ในการบนัทกึข้อมลู ประมวลผลการปฏิบตัิงาน จดัทํารายงาน

เพื�อวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงิน ซึ�งทําให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนผู้บริหารมี

ข้อมลูประกอบการตดัสินใจที�เพียงพอและมปีระสิทธิภาพ  
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 มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูล  ที�เหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนมีการ

กําหนดแผนสํารองฉกุเฉินด้านสารสนเทศ เพื�อลดผลกระทบจากเหตกุารณ์ที�ทําให้ระบบหยุดชะงกัหรือ

เกิดความเสียหายตอ่ระบบ  และได้มีการซกัซ้อมแผนสํารองฉกุเฉินเป็นประจําทกุปี 

 พนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Intranet ส่วนบุคคลภายนอกสามารถรับรู้ข้อมูลผ่านทาง

เว็บไซต์ ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th ซึ�งได้ผ่านการพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน จาก

หน่วยงานที�ได้รับมอบหมาย หรือรับผิดชอบข้อมลูในสว่นนั �นๆ แล้ว 
 

5. การตดิตามและประเมินผล 

 จดัให้มีการประชุมฝ่ายบริหารเป็นประจําทุกเดือน และได้นําดชันีชี �วดัผลงาน มาใช้ในการติดตามผล

การบริหารงานและปฏิบตัิงานของพนกังานทกุระดบั เพื�อให้มั�นใจวา่ได้ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

และแผนงานที�กําหนดไว้ โดยรายงานให้ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสมํ�าเสมอ    หากผล

การดําเนินงานแตกต่างไปจากเป้าหมาย ที�ประชุมฯ จะซักถามและมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไป

ดําเนินการแก้ไขและนํามารายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ  ในการประชมุครั �งตอ่ไป 

 จัดตั �งสํานักตรวจสอบภายในขึ �น เพื�อทําหน้าที�สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการกํากับดูแล

ระบบการควบคมุภายใน 
 

11.2  การตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบกํากบัดแูลให้การปฏิบตัิงานของสํานกัตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที�ยง

ธรรม และมีความเชี�ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  โดยมีกฎบตัรการตรวจสอบภายในซึ�งได้

กําหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อํานาจ หน้าที�และความรับผิดชอบตลอดจนแนวทางการดําเนินการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน  และเพื�อให้การปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 

สามารถทําหน้าที�ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที�   จึงกําหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารงานต่อผู้ จดัการใหญ่  และมีหน้าที�ในการให้คําปรึกษา  

ตรวจสอบ  ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายใน และการบริหารความเสี�ยง รวมทั �งหาแนวทางปรับปรุง

แก้ไข โดยประสานงานกบัหน่วยงานอื�นเพื�อให้เกิดความคลอ่งตวัในการปรับปรุงระบบงาน และติดตามการปฏิบตัิ

นั �นให้มีประสิทธิผลตามวตัถปุระสงค์ที�วางไว้  
 

การจดัทําแผนการตรวจสอบประจําปี ได้พิจารณาตามปัจจยัเสี�ยง (Risk Based Approach) ซึ�งเน้นให้

ความสําคญักับการควบคุมภายใน  การบริหารความเสี�ยงที�สําคญั  การปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคบัที�

เกี�ยวข้อง เพื�อนําข้อมูลมาพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการ

ตรวจสอบประจําปีและติดตามผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบตัิงานของสํานักตรวจสอบภายในเป็นรายไตร

มาส 
 

การพฒันาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล

การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน  โดยสนับสนุนให้มีการพฒันาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื�องทั �งภายใน
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และภายนอกเกี�ยวกบัทกัษะและวิธีการตรวจสอบที�จําเป็นทั �งด้านการตรวจสอบการดําเนินงาน การตรวจสอบด้าน

การเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การตรวจสอบระบบสารสนเทศ เพื�อให้มีความรู้ความสามารถ 

ความเชี�ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ�มทกัษะอื�นที�จําเป็นต่อบริษัทฯ สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้อย่าง

มีประสิทธิผล 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั �ง นางสาววรรณพา        

สมประสิทธิ� เป็นผู้ จัดการสํานักตรวจสอบภายใน ตั �งแต่ปี 2550 รวมถึงได้เพิ�มพูนประสบการณ์ ทักษะ ความ

เชี�ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยการให้คําปรึกษาหารือ แลกเปลี�ยนความคิดเห็น การให้เข้ารับการ

อบรมอย่างเหมาะสมเพียงพอตอ่การปฏิบตัิหน้าที�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดคณุวฒิุทางการศกึษา 

คณุวฒิุทางวิชาชีพ การฝึกอบรมที�เกี�ยวข้องและประสบการณ์การทํางาน  (ดงัปรากฏตามเอกสารแนบ 3) 

 

11.3  การบริหารจัดการความเสี�ยง 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ความสําคญัในเรื�องการบริหารความเสี�ยง  จึงจดัให้มีคณะกรรมการบริหาร

ความเสี�ยง (Risk Management Committee) โดยมีผู้จดัการใหญ่เป็นประธาน ทําหน้าที�ในการกําหนดนโยบาย 

วตัถุประสงค์ กรอบการดําเนินงานในการบริหารความเสี�ยง ประเมินความเสี�ยงต่างๆ ที�อาจเกิดขึ �นจากปัจจัย

ภายในและปัจจยัภายนอก รวมถงึกําหนดแนวทางในการบริหารและจดัการความเสี�ยงให้อยู่ในระดบัที�ยอมรับได้ 

ทั �งนี �ผู้ บริหารของแต่ละหน่วยงาน จะเป็นผู้ รับผิดชอบในการระบุ ประเมินและบริหารจัดการความเสี�ยง แล้ว

นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงเพื�อพิจารณาให้ความเห็นชอบความเสี�ยงที�มีนยัสําคญัและเตรียม

แผนงานและมาตรการรองรับทั �งระยะสั �นและระยะปานกลาง เพื�อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ  บรรลุตาม

เป้าหมายที�กําหนดไว้ 
 

โดยมีสํานกัตรวจสอบภายในทําหน้าที�ติดตามการดําเนินการตามแผนจดัการความเสี�ยงเป็นระยะ รวมถงึ

ติดตามผลประเมินของระดบัความเสี�ยงหลงัการจดัการ แล้วนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพิจารณา

ให้ความเห็น ก่อนรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบอย่างน้อยปีละครั �ง 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2560   

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ซึ�งเป็น

ผู้ทรงคณุวฒิุและมีประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บญัชีและการสอบบญัชี มีคณุสมบตัิเหมาะสม ตาม

หลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีนางพิไล เปี�ยมพงศ์สานต์ เป็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล และนายพงษ์ภาณ ุเศวตรุนทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี

วาระดํารงตําแหน่ง 3 ปี และนางสาววรรณพา สมประสิทธิ� ผู้ จดัการสํานักตรวจสอบภายใน  ทําหน้าที�เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ   

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที�อย่างมีอิสระ ตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ และได้ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชี ผู้บริหารระดบัสงูและผู้ตรวจสอบภายในรวม 4 ครั �ง โดยรายงานผลการ

ปฏิบตัิหน้าที�  ข้อเสนอแนะตา่งๆ ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจําทกุไตรมาส  ซึ�งสรุปสาระสําคญัได้ดงันี � 

1. สอบทานรายงานทางการเงินประจําไตรมาสและประจําปี 2560 โดยการสอบถามผู้สอบบญัชีเรื�องความ

ถูกต้อง ครบถ้วน เชื�อถือได้ของรายงานทางการเงิน เรื�องสําคญัในการตรวจสอบและความเพียงพอในการเปิดเผย

ข้อมูล  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถูกต้อง ครบถ้วนตามที�ควรใน

สาระสําคญั เป็นที�เชื�อถือได้และจดัทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั �งเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบการเงิน  ทั �งนี �คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร ได้รับ

รายงานวา่มีความอิสระในการปฏิบตัิงานและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี   

2. สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยใช้แบบประเมินของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามกรอบการควบคมุภายใน COSO ซึ�งประเมินโดยฝ่ายบริหาร

และสํานักตรวจสอบภายใน  มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอเหมาะสมและมีการ

บริหารงานเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ด ี

3. สอบทานรายงานผลการบริหารจดัการความเสี�ยงรวมถึงการกําหนดมาตรการต่างๆ ในการจัดการความ

เสี�ยงที�มีนยัสําคญัตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  มีความเห็นวา่เหมาะสมตามสมควร และให้สํานกัตรวจสอบภายใน

ติดตามการดําเนินการตามแผนจดัการความเสี�ยงรวมถงึติดตามผลประเมินของระดบัความเสี�ยงหลงัการจดัการ 

4. สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง มีความเห็นว่าบริษัทฯ ปฏิบตัิสอดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบและ

ข้อกําหนดตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องด้วยดอีย่างตอ่เนื�อง 

5. พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน หรือรายการที�อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ ให้มีความถกูต้อง เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และสอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง



  

               

            บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                         แบบ 56-1 ประจาํปี 2560                                              

หนา้ 61          

………………………...…… 

ประเทศไทย โดยพิจารณาเหตุผลและความจําเป็น  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล เป็นธรรม และมีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอย่างครบถ้วน ทนัเวลา 

6. พิจารณาเสนอแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของผู้สอบ

บัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด มีความเห็นว่า มีทักษะความรู้ความสามารถ ผลงานและ

ประสบการณ์ รวมถงึคา่ธรรมเนียมสอบบญัชี มีความเหมาะสม จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและมีมติ

เห็นชอบให้เสนอขออนุมตัิจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี2561 เพื�อแต่งตั �งนางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับ

อนุญาตเลขที� 8413 หรือนางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 9219 หรือนางสาวสาวิตรี         

องค์สิริมีมงคล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 10449  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2561 

7.  พิจารณาอนุมตัิแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 2561 ซึ�งกําหนดให้มีความสอดคล้องกบัลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเน้นประสิทธิผลของการปฏิบตัิงาน การควบคุมระบบงานภายใน  การบริหารความ

เสี�ยง  พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื�อปรับปรุงระบบและวิธีปฏิบตัิงานให้รัดกมุยิ�งขึ �น 

8. บริษัทฯมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดถือความซื�อสตัย์สุจริต ความถูกต้อง ยุติธรรม

และมีจริยธรรมเป็นหลกัในการดําเนินงาน  บริษัทฯ ได้จดัทําคู่มือ มาตรการและขั �นตอนการปฏิบตัิในการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั�นให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื�อนํามาใช้ในการกํากบัดูแลและยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็น

มาตรฐานเดียวกนัส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับใบรับรอง เป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต และให้มีการติดตามการปฏิบตัิตามมาตรการดงักลา่วอย่างตอ่เนื�อง 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 (นางพิไล เปี�ยมพงศ์สานต์) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 21 กมุภาพนัธ์ 2561 
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      12.  รายการระหว่างกัน 
  

              12.1 สรุปรายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560  
 

 

รายการ คู่สัญญา ความสัมพันธ์ ระยะเวลา 
มูลค่า (ล้านบาท)  

เกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทน 2560 2559 
 

1.  รายการธุรกิจปกติ       

1.1  การขายฝาจกุจีบ   ฝาอลมูิเนียม    

       เกลียวกนัปลอม  ฝาแมก็ซี�  และ 

      ฝาพลาสติก 

บริษัท  บญุรอดบริวเวอรี�  จํากดั และบริษัทในเครือ1 

บริษัท  ไทยนํ �าทิพย์  จํากดั2 

บริษัท  เสริมสขุ  จํากดั (มหาชน)3 

บริษัท  โตโย  ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั4 

 

บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จํากดั (NCC)5 

 

เป็นผู้ ถือหุ้น 

เป็นผู้ ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกนั

บางสว่น 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมี

ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหาร

ร่วมกนับางสว่น 

- 637.20 686.70 ชําระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคา

ตลาด ซึ�งเป็นอตัราเดียวกบับคุคลภายนอก 

1.2  การขายอปุกรณ์ อะไหล ่และวตัถดุิบ บริษัท  บญุรอดบริวเวอรี�  จํากดั และบริษัทในเครือ 

บริษัท  เสริมสขุ  จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จํากดั (NCC)  

 

เป็นผู้ ถือหุ้น 

เป็นผู้ ถือหุ้นและมีผู้บริหาร

ร่วมกนับางสว่น 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหาร

ร่วมกนับางสว่น 

- 1.18 1.03 ชําระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคา

ตลาด ซึ�งเป็นอตัราเดียวกบับคุคลภายนอก 

 

2.  รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ       

2.1 การรับจ้างผลติงานที�เกี�ยวข้องกบัการ

พิมพ์ 

-   การรับจ้างพิมพ์และเคลือบแผ่นโลหะ 

-   การรับจ้างทําอาร์ตเวิร์ค 

-   การรับจ้างทําแผ่นพิมพ์ตวัอยา่ง  

2.2 การได้รับความชว่ยเหลือด้านวิชาการ 

และเทคนิคในการผลิตฝา 

 

 

บริษัท  บางกอกแคน  แมนนแูฟคเจอริ�ง จํากดั6 

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั�น จํากดั7 

 

 

 

บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จํากดั (NCC) 

 

 

 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมี

ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 

 

 

 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหาร

ร่วมกนับางสว่น 

 

 

- 

 

 

 

 

5 ปี 

 

 

 

176.88 

 

 

 

 

17.91 

170.02 

 

 

 

 

21.68 

ชําระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคา

ตลาด ซึ�งเป็นอตัราเดียวกบับคุคลภายนอก 

 

 

 

ชําระเงินทกุ 6 เดือน โดยกําหนดเป็นอตัรา

ร้อยละของยอดขายฝา โดยที� NCC เรียก

เก็บในอตัราที�ไมส่งูกวา่ผู้ รับความชว่ยเหลือ

รายอื�น 
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รายการ คู่สัญญา ความสัมพันธ์ ระยะเวลา 
มูลค่า (ล้านบาท) 

เกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทน 
2560 2559 

2.3 การซื �ออะไหล ่และวตัถดุิบ 

 

บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จํากดั (NCC) 

 

บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จํากดั8 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหาร

ร่วมกนับางสว่น 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและ

มีผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 
 

- 

 

 

30.74 23.28 ชําระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคา

ตลาด ซึ�งเป็นอตัราเดียวกบับคุคลภายนอก 

 

3.  รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
     ไม่เกิน  3  ปี 

3.1 การให้เชา่ที�ดิน 3,626 ตรม.  

          (ที�ตั �งอาคารสรรพสามิต และที�จอดรถ) 

 

 

บริษัท  บางกอกแคน  แมนนแูฟคเจอริ�ง  จํากดั 

 

 

 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมี

ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 

 

 

1 ปี 

(1 ก.ย.59 - 31 ส.ค.60) 

 

 

0.41 

 

 

 

0.32 

 

 

 

ชําระเงินเป็นรายปี ตามราคาประเมินของผู้

ประเมินอิสระ 

3.2 การให้เชา่สํานกังานพื �นที� 360 ตรม. 

 

บริษัท  โตโย  ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั 

 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมี

ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 

 

6 เดือน 

(1 ม.ค.60 - 30 ม.ิย.60) 

0.43 

 

0.86 

 

ชําระเงินเป็นรายปี ตามราคาประเมินของผู้

ประเมินอิสระ 
 

 
 

4. รายการเกี�ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ       

4.1 การให้บริการด้านการบริหารจดัการ 

ซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ระบบงาน

คอมพิวเตอร์ SAP และระบบงาน

บคุคล 

 

บริษัท  บางกอกแคน  แมนนแูฟคเจอริ�ง  จํากดั 

 

 

บริษัท  โตโย  ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั 

 

 

บริษัท  โตโย ฟิลลิ�ง อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั9 

 

 

บริษัท  เน็กซ์ แคน อินโนเวชั�น จํากดั 

 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมี

ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 

 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมี

ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 

 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั 

 

 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมี

ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 

 

 

1 ปี  

(1 ม.ค.60 - 31 ธ.ค.60) 

 

1 ปี 

(1 ม.ค.60 - 31 ธ.ค.60) 

 

1 ปี 

(1 ม.ค.60 - 31 ธ.ค.60) 

 

1 ปี 

(1 ม.ค.60 - 31 ธ.ค.60) 

 

2.83 

 

 

 3.75 

 

 

 1.02 

 

 

1.21 

2.68 

 

 

3.55 

 

 

0.96 

 

 

1.15 

ชําระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลกัการปัน

สว่นคา่ใช้จา่ย ตามสดัสว่นปริมาณงาน 

บวกกําไรร้อยละ 4 

ชําระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลกัการปัน

สว่นคา่ใช้จา่ย ตามสดัสว่นปริมาณงาน 

บวกกําไรร้อยละ 4 

ชําระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลกัการปัน

สว่นคา่ใช้จา่ย ตามสดัสว่นปริมาณงาน 

บวกกําไรร้อยละ 4 

ชําระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลกัการปัน

สว่นคา่ใช้จา่ย ตามสดัสว่นปริมาณงาน 

บวกกําไรร้อยละ 4  
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รายการ คู่สัญญา ความสัมพันธ์ ระยะเวลา 

มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่า (ล้านบาท) 

2560 2559 

4.2 การให้บริการโครงสร้างพื �นฐานระบบ

สารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 
 

4.3  การให้เชา่เครื�องคอมพิวเตอร์แมข่่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.4 การให้บริการตดิตั �งซอฟแวร์และ 

     ฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP 
   

4.5 การเชา่เครื�องจกัรในการผลิตฝา

พลาสติก 

 

บริษัท บางกอกแคน  แมนนแูฟคเจอริ�ง  จํากดั 

 

บริษัท  โตโย  ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั 

 

บริษัท  โตโย ฟิลลิ�ง อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

 

บริษัท  เน็กซ์ แคน อินโนเวชั�น จํากดั 

 
 

บริษัท  บางกอกแคน  แมนนแูฟคเจอริ�ง  จํากดั 

 

 

บริษัท  โตโย  ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั 

 

 

บริษัท  โตโย ฟิลลิ�ง อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 

 

 

บริษัท  เน็กซ์ แคน อินโนเวชั�น จํากดั 

 

 
 

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั�น จํากดั    

 
 

บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จํากดั (NCC) 

 

 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมี

ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมี

ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั  

 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมี

ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 
 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมี

ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 

 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมี

ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 

 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั  

 

 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมี

ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 

 
 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนัและมี

ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น  
 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และมผีู้บริหาร

ร่วมกนับางสว่น 

 

1 ปี 

(1 ม.ค.60 - 31 ธ.ค.60) 

- 

 

- 

 

1 ปี 

(1 ม.ค.60 - 31 ธ.ค.60) 
 

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) 

 

 
 

- 

 
 

- 

  

0.96 

 

- 

 

- 

 

0.52 

 
 

0.28 

 

 

0.38 

 

 

0.10 

 

 

0.12 

 

 
 

- 

 
 

- 

 

 

1.04 

 

0.05 

 

0.01 

 

2.44 

 
 

0.18 

 

 

0.24 

 

 

0.07 

 

 

0.08 

 

 
 

0.90 

 
 

0.32 

 

 

ชําระเงินเมื�อถึงกําหนด โดยอ้างอิงตาม

ราคาตลาดที�ผู้ ให้บริการเรียกเก็บ 

ชําระเงินเมื�อถึงกําหนด โดยอ้างอิงตาม

ราคาตลาดที�ผู้ ให้บริการเรียกเก็บ 

ชําระเงินเมื�อถึงกําหนด โดยอ้างอิงตาม

ราคาตลาดที�ผู้ ให้บริการเรียกเก็บ 

ชําระเงินเมื�อถึงกําหนด โดยอ้างอิงตาม

ราคาตลาดที�ผู้ ให้บริการเรียกเก็บ 
 

ชําระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลกัการปันสว่น

คา่ใช้จา่ย ตามสดัสว่นปริมาณผู้ ใช้งาน 

บวกกําไรร้อยละ 4 

ชําระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลกัการปันสว่น

คา่ใช้จา่ย ตามสดัสว่นปริมาณผู้ ใช้งาน 

บวกกําไรร้อยละ 4 

ชําระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลกัการปันสว่น

คา่ใช้จา่ย ตามสดัสว่นปริมาณผู้ ใช้งาน 

บวกกําไรร้อยละ 4 

ชําระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลกัการปันสว่น

คา่ใช้จา่ย ตามสดัสว่นปริมาณผู้ ใช้งาน 

บวกกําไรร้อยละ 4  
 

ชําระเงินเมื�องานเสร็จ โดยใช้หลกัการปัน

สว่นคา่ใช้จา่ย ตามสดัสว่นปริมาณงาน 
 

ชําระเงินทกุ 6 เดือน โดยคิดจากคา่เสื�อม

ราคาเครื�องจกัรร้อยละ 5 บวกคา่ซอ่มบํารุง

ใหญ่ร้อยละ 12.5 
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               หมายเหตุ 

1. บริษัท บญุรอดบริวเวอรี� จํากดั และบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจผลติและจําหน่ายเครื�องดื�ม 

2. บริษัท ไทยนํ �าทิพย์ จํากดั ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนา่ยเครื�องดื�ม 

3. บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนา่ยเครื�องดื�ม 

4. บริษัท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั ประกอบธุรกิจผลติและขายภาชนะพลาสติก 

5. บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จํากดั ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนา่ยบรรจภุณัฑ์ 

6. บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ�ง จํากดั ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายฝากระป๋อง  กระป๋อง 2 ชิ �น และกระป๋อง 3 ชิ �น 

7. บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั�น จํากดั   ประกอบธุรกิจผลิตและขายกระป๋อง 2-Piece 

8. บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จํากดั ประกอบธุรกิจรับจ้างผลติแมพ่ิมพ์สําหรับฉีดและเป่าพลาสติก 

9. บริษัท โตโย ฟิลลิ�ง อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั ประกอบธุรกิจผลติ และจาํหน่ายกระป๋องสเปรย์สําหรับผลติภณัฑ์ดแูลร่างกายและเส้นผม 

 

รายการ คู่สัญญา ความสัมพันธ์ ระยะเวลา 
มูลค่า (ล้านบาท) 

เกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทน 
2560 2559 

4.6 การให้บริการพื �นที�สว่นกลาง 

 

 

4.7 การให้เชา่ที�ดิน  20-1-87 ไร่ 

     (ที�ตั �งสํานกังานและโรงงานกระป๋อง  

2 ชิ �น) 

 

 

4.8 การให้เชา่ที�ดิน 8-3-80 ไร่  

     (ที�ตั �งอาคาร 3,4 ที�อดัเศษวสัดแุละที�

ขนถ่ายสินค้า) 

บริษัท  โตโย  ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั 

 

 

บริษัท  บางกอกแคน  แมนนแูฟคเจอริ�ง  จํากดั 

 

 

 

 

บริษัท  บางกอกแคน  แมนนแูฟคเจอริ�ง  จํากดั 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั และมี

ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 

 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั และมี

ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 

 

 

 

มีผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั และมี

ผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 

 

6 เดือน  

(1 ม.ค.60 - 30 ม.ิย.60) 

 

30 ปี 

(2  ก.ค. 44  - 1 ก.ค. 74) 

 

 

 

30 ปี 

(2  ก.ค. 44  - 1 ก.ค. 74) 

0.16 

 

 

0.50 

 

 

 

 

0.49 

 

0.25 

 

 

0.50 

 

 

 

 

0.49 

 

ชําระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลกัการปัน

สว่นคา่ใช้จา่ย ตามสดัสว่นการใช้พื �นที�และ

จํานวนพนกังาน บวกกําไรร้อยละ 4 

ชําระเงินครั �งเดียวในวนัทําสญัญาจํานวน 

15 ล้านบาท ราคาที�ดินใช้ราคาที�บริษัทฯซื �อ

จาก BCM เป็นฐานและคิดคา่เชา่ร้อยละ 

1.5  ตอ่ปีของราคาที�ดินตามมลูคา่ปัจจบุนั 

โดยคิดอตัราคิดลดร้อยละ 8 

ชําระเงินครั �งเดียวในวนัทําสญัญา จํานวน 

14.78 ล้านบาท  ราคา Fair Value ที�ดิน 

ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คิดคา่เชา่ร้อย

ละ 1.5 ตอ่ปี ของราคาที�ดินตามมลูคา่

ปัจจบุนั โดยคิดอตัราคดิลดร้อยละ 8 
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12.2  รายการระหว่างกันที่เกดิขึน้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินงานปกตกิับกจิการที่เกี่ยวข้องกัน  

บริษัทฯ มียอดบัญชีคงเหลือระหว่างบริษัทฯ กบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 60 และ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัตอ่ไปนี ้

1. ลูกหนีก้ารค้ากจิการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 
             หน่วย : ล้านบาท                
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2560 2559           2558   
ลกูหนีก้ารค้า 
 กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 84.48 97.53 100.70 

ลกูหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ประกอบด้วย 

 บริษัท ประเภทกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
กลุม่บริษัทบญุรอดบริวเวอร่ี ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม ผู้ ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 
บริษัท ไทยน า้ทิพย์ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม ผู้ ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 
บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม ผู้ ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 
บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จ ากดั ผลิตและขายบรรจภุณัฑ์  ผู้ ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 
บริษัท บางกอกแคน ผลิตและขายกระป๋อง  ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัและมผีู้บริหารร่วมกนั  
          แมนนเูฟคเจอร่ิง จ ากดั 2 ชิน้และ 3 ชิน้ บางสว่น 
บริษัท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จ ากดั ผลิตและขายภาชนะพลาสติก ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัและมผีู้บริหารร่วมกนั  
   บางสว่น 
บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชัน่ จ ากดั      ผลิตและขายกระป๋อง 2-Piece มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัและมีผู้บริหารร่วมกนั 
  บางสว่น 

อย่างไรก็ตาม รายการค้ากับลูกหนีก้ารค้ากับกิจการเก่ียวข้องกันนัน้ ถือเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ของการก่อตัง้บริษัทฯ ในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าให้กบัลกูค้าท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
เป็นคูแ่ข่งทางการค้าระหวา่งกนัเอง 
 

2. ลูกหนีก้จิการที่เก่ียวข้องกัน ประกอบด้วย 
                 หน่วย : ล้านบาท  
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
   2560          2559            2558  
              กิจการที่เก่ียวข้องกนั 
 เงินทดรอง  - - 0.09 
 รายได้ค้างรับ  6.28 7.62 7.77 
 รวม  6.28 7.62 7.86 
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3. เจ้าหนีก้จิการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
   31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  
     2560       2559        2558  
 กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั    
 คา่สิทธิการผลิตค้างจ่าย 8.13 9.04 10.87 
 อื่นๆ 5.97 10.88 11.86 

รวม 14.1 19.92 22.73 
 
เจ้าหนีก้จิการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย 
 

 บริษัท ประเภทกิจการ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
บริษัท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จ ากดั ผลิตและขายภาชนะพลาสติก ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัและมผีู้บริหาร   
   ร่วมกนับางสว่น 
บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จ ากดั  ผลิตและขายบรรจภุณัฑ์  ผู้ ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกนั 
     บางสว่น 
บริษัท บางกอกแคน  ผลิตและขายกระป๋อง ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัและมผีู้บริหาร  
          แมนนเูฟคเจอร่ิง จ ากดั  2 ชิน้และ 3 ชิน้ ร่วมกนับางสว่น 

 บริษัท โทเคน็ เทรดดิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอะไหล ่ ผู้ ถือหุ้นร่วมกนับางสว่น 
บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม ผู้ ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกนับางสว่น 

 
4. ค่าเช่ารับล่วงหน้า ประกอบด้วย  

  หน่วย : ล้านบาท 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2560  2559 2558 

                บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
 คา่เช่ารับลว่งหน้า     13.40 14.39 15.39 
 หกั สว่นท่ีครบก าหนดภายในหนึง่ปี  (0.99)  (0.99)  (0.99) 
          สทุธิ 12.41 13.40 14.40 
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5. รายการบัญชีที่มีสาระส าคัญระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกัน   

             ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 
2558 มีดงันี ้
 
                                   หน่วย : ล้านบาท 
     ส าหรับงวดสิบสองเดือน สิน้สุดวันที่ 
 31 ธันวาคม   31 ธันวาคม   31 ธันวาคม 
 2560  2559     2558  
 กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
               รายได้จากการขาย – ฝาภาชนะ 637.21 686.70 725.17 
              รายได้จากการให้บริการพิมพ์แผ่น                                                                 176.89 170.02 159.59 
              รายได้คา่เช่า 2.92 3.13 2.44 
            ขายอปุกรณ์ อะไหลแ่ละวตัถดุิบ 1.18 1.03 1.36 
           รายได้คา่บริหาร 10.52 13.05 11.45 
           ซือ้วตัถดุิบ 1.13 1.76 1.34 
           ซือ้อะไหล ่และเคร่ืองจกัร 29.60 21.52 32.30 
          คา่สิทธิการผลิตจ่าย 17.91 21.68 22.31 
          คา่ชดเชยสินค้าเสียหายจ่าย 0.94 0.25 0.86 
               โอนมลูคา่เคร่ืองจกัรท่ีถือกรรมสิทธ์ิร่วมกนั 3.06 0.62 4.36 
               เงินปันผลจ่าย 85.87 60.46 60.46 
               คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 21.13 19.62 19.43 
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ข้อมูลลักษณะความสัมพันธ์ มูลค่าความจ าเป็น ความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกันที่เกดิขึน้  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี ้

1. ลูกหนีก้ารค้ากจิการที่เก่ียวข้องกัน 
      หน่วย : ล้านบาท  

รายการ ลักษณะความสัมพันธ์ จ านวนเงนิ เหตุผลและความจ าเป็น 

       
 - บริษัท ไทยน า้ทิพย์ จ ากดั  ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 8.54  รายการค้าทางธุรกิจปกติ  
  ร่วมกนับางสว่น    
 - บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 20.74  รายการค้าทางธุรกิจปกติ  
  ร่วมกนับางสว่น    
 - บริษัท สามเสนบริวเวอร่ี จ ากดั  ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 3.35  รายการค้าทางธุรกิจปกติ  
  ร่วมกนับางสว่น    
 - บริษัท วงัน้อย เบเวอเรช จ ากดั  ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 3.96  รายการค้าทางธุรกิจปกติ  
  ร่วมกนับางสว่น    
 - บริษัท เชียงใหม ่เบเวอเรช จ ากดั  ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 2.84  รายการค้าทางธุรกิจปกติ  
  ร่วมกนับางสว่น    
 - บริษัท สรุาษฎร์ธานี เบเวอเรช จ ากดั  ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 1.98  รายการค้าทางธุรกิจปกติ  
  ร่วมกนับางสว่น    
 - บริษัท ปทมุธานี บริวเวอร่ี จ ากดั  ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 14.12  รายการค้าทางธุรกิจปกติ  
  ร่วมกนับางสว่น    
 - บริษัท ขอนแกน่บริวเวอร่ี จ ากดั  ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 6.60  รายการค้าทางธุรกิจปกติ  
 ร่วมกนับางสว่น   
 - บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จ ากดั  ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 5.37  รายการค้าทางธุรกิจปกติ  
 ร่วมกนับางสว่น   
 - บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จ ากดั ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 1.81 รายการค้าทางธุรกิจปกติ 
 ร่วมกนับางสว่น   
 - บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอร่ิง  ผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั 9.20  รายการค้าทางธุรกิจปกติ  
    จ ากดั  และผู้บริหารร่วมกนั   
 บางสว่น   
 - บริษัท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จ ากดั  ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 5.72  รายการค้าทางธุรกิจปกติ  
 ร่วมกนับางสว่น   
- บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชัน่ จ ากดั                   ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 0.25 รายการค้าทางธุรกิจปกติ 
 ร่วมกนับางสว่น   
 รวม 84.48  
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2.  ลูกหนีก้จิการที่เก่ียวข้องกัน                                                                                                                                                           
                    หน่วย : ล้านบาท  

รายการ จ านวนเงนิ เหตุผลและความจ าเป็น 
บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั 6.17 ทดรองจ่ายคา่ใช้จ่าย

ร่วมกนั  รับช าระเมื่อถงึ
ก าหนดตามท่ีตกลงไว้ 

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชัน่ จ ากดั                   0.11  

  รวม 6.28  
 

3. เจ้าหนีก้จิการที่เกี่ยวข้องกัน                                                                                       
                  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ จ านวนเงนิ เหตุผลและความจ าเป็น 

- บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จ ากดั  13.56 คา่สิทธิบตัรช าระเงินเม่ือ
ถงึก าหนด และรายการซือ้
วตัถดุิบ อะไหลท่างธุรกิจ
ปกติ    

- บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั      0.23 คา่ชดเชยสินค้าเสียหาย
ทางธุรกิจปกต ิ

 - บริษัท โทเคน็ เทรดดิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 0.30 รายการซือ้อะไหลท่าง
ธุรกิจปกต ิ

- บริษัทคานากาตะ(ประเทศไทย)จ ากดั  0.02 ทดรองจ่ายคา่ใช้จ่าย 
  รวม  14.11  

 

4. ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

รายการ   จ านวนเงนิ  เหตุผลและความจ าเป็น  

- บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั           12.41 ตอ่เน่ืองจากด าเนินตาม 

ธุรกิจใหมใ่นปี 2544    
 
 
 
 
 



  

               
            บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                          แบบ 56-1 ประจ าปี 2560                                                                             

หนา้ 71          
………………………...…… 

12.3 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท ารายการระหว่างกัน 
 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการท ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั แบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ดงัรายละเอียดท่ีได้กล่าว
แล้วในข้อ 12.1) ได้แก่  
 1. รายการธุรกิจปกติ  
 2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ  
 3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ไมเ่กิน 3 ปี  
 4. รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ  
 

 ในการตกลงเข้าท ารายการดงักลา่วข้างต้น  บริษัทฯ จะพิจารณาถงึเหตผุลและความจ าเป็น  เง่ือนไข และราคา
ท่ีเป็นธรรม  โดยค านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็นส าคญั  กรณีเข้าท ารายการธุรกิจปกติ และรายการสนบัสนนุ
ธุรกิจปกติ บริษัทฯ จะด าเนินการตามเง่ือนไขทางการค้าของธุรกิจปกติเช่นเดียวกบับคุคลภายนอก สว่นรายการเช่าหรือ
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ไมเ่กิน 3 ปี และรายการที่เก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ บริษัทฯ จะพิจารณาก าหนดอตัราคา่เช่า
และคา่บริการ โดยใช้ Fair Value ของผู้ประเมินอิสระ และใช้หลกัการปันสว่นคา่ใช้จ่ายตามสดัสว่นปริมาณงานบวก
ด้วยก าไร ซึง่ได้เปรียบเทียบกบัราคาตลาดแล้ว    

 

ทัง้นี ้ การตกลงเข้าท ารายการ/สญัญาใดๆ กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะ
พิจารณาถงึความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลในการเข้าท ารายการ ตลอดจนเง่ือนไขและราคาท่ีเป็นธรรม เพ่ือไมใ่ห้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  อนัเป็นการรักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  
 
 

 




