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ส่วนที่ 2  
การจัดการและการกาํกับดแูลกิจการ 

 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

   7.1   หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
 

   จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 
 

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

 

บริษัทฯ ได้จําหน่ายหุ้นบริุมสิทธิเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจํานวน 800,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
ราคาจําหน่ายหุ้นละ 76 บาท ตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2550 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2550  ตอ่มามี
การแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั จํานวน 12 หุ้นและ ในปี 2561 จํานวน 730 หุ้น โดยหุ้นบริุมสทิธิมีสทิธิและประโยชน์
เช่นเดียวกบัหุ้นสามญัทกุประการ  นอกเหนือจากบริุมสทิธิของหุ้นบริุมสทิธิ ท่ีกําหนดไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. หุ้นบริุมสทิธิมีสทิธิได้รับเงินปันผลร่วมกบัหุ้นสามญั ในอตัราเดียวกบัหุ้นสามญั และมีสทิธิได้รับเงิน
ปันผลเพิ่มเตมิอีกหุ้นละ 1.50 บาท ทัง้นี ้หุ้นบริุมสทิธิเป็นชนิดไม่สะสมเงินปันผล 

 

2. หุ้นบริุมสทิธิมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
 

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

7.2   ผู้ถือหุ้น  
 

     รายละเอียดเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ท่ีมีช่ือปรากฏตามทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 มีดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือผู้ถือหุ้น** สัญชาต ิ
จาํนวนหุ้น  

ประเภทธุรกจิ 
 หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสทิธิ รวม คดิเป็นร้อยละ 

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

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

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

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

นายสนัติ ภิรมย์ภกัดี (12.27%)   
4. ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไทยนํา้ทิพย์ จํากัด คือ บริษัท โคคา-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 เนชัน่แนล      

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

วฒันโชติ จํากดั (31.17%) 
 

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

 
7.3   ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder’s agreement) ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออก

และเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนาม
ด้วย 
 

- ไมมี่ - 
 

7.4   การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
 

 - ไมมี่ - 

รายช่ือผู้ถือหุ้น** สัญชาต ิ
จาํนวนหุ้น 

ประเภทธุรกจิ 
หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสทิธิ รวม คดิเป็นร้อยละ 

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

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

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

8.  บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จํากดั7

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

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

10. นายสมเกียรติ   ชินธรรมมิตร์ ไทย 587,900 - 587,900 1.113 - 
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7.5   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

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

 
หมายเหต:ุ * อตัราเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 รอการพิจารณาอนมุตัจิากผู้ ถือหุ้นในการประชมุ 

      สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 
 

 

 
ผลการดาํเนินงาน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 326.40 325.86 381.01 240.47 330.19 

เงินปันผลหุ้นสามญั (บาท) 1.75 1.75 2.50 1.50 1.50 

เงินปันผลหุ้นบริุมสทิธิ (บาท) 3.25 3.25 4.00 3.00 3.00 

อัตราการจ่ายเงนิปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 28.68 28.72 34.96 33.44 24.35 
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ผู้จัดการฝ่ายประกัน
คุณภาพฝาพลาสติก 
 

 

ผู้จัดการฝ่าย 
ธุรกจิต่างประเทศ 
 

8.  โครงสร้างการจัดการ 
   

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย   
 

 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เปน็ผู้บริหาร และกรรมการที่เปน็
ผู้บริหาร  คณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้ 

 8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ   
 8.1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 8.1.3 คณะกรรมการบริหาร 
 8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  

8.2 คณะผู้บรหิาร 

โครงสร้างการจัดการของ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
 

   

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  
 

 

 
 

ผู้จัดการฝ่ายบริการ 
เทคนิคและความ 
พึงพอใจของลูกค้า 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท 

ผู้อ านวยการโรงงาน

ผู้จัดการฝ่าย 
งานพิมพ์ 
 
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ฝาโลหะ  

ผู้จัดการฝ่าย
วิศวกรรมโครงการ 

ผู้จัดการฝ่าย
วิศวกรรมท่ัวไป 

ผู้จัดการฝ่ายวิจัย
และพัฒนา 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
บัญชีและการเงิน 

 

ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ฝาพลาสติก 

 ผู้จัดการฝ่าย 
สนับสนุนการผลิต 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 
 

ผู้จัดการส านัก 
เลขานุการบริษัท 

 

ผู้อ านวยการขาย

ผู้จัดการฝ่ายขาย 
ในประเทศ 
 

ผู้จัดการฝ่าย 
จัดซื้อ 

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ 

ผู้จัดการฝ่าย 
วางแผนนโยบาย 

ผู้จัดการใหญ่ 

ผู้จัดการส านักตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสเทคนิค

ผู้อ านวยการเทคนิค

คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผู้อ านวยการประกันคุณภาพ

ผู้จัดการฝ่ายประกัน 
คุณภาพฝาโลหะ 
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8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 
 

 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

        ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่
ไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดย 
กรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด   

 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 14 ท่าน  มีนางสาว
ราตรีจันท า ผู้จัดการส านักเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยมีรายนาม
คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ 

1. นายฮิโรฟูมิ มิก ิ  ประธานกิตติมศักดิ์ 
2. นายพงส์  สารสิน  ประธานกิตติมศักดิ์ 
3. นายเทพ  วงษ์วานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร  
4. นายพรวุฒิ สารสิน  รองประธานกรรมการ 
5. นางพิไล    เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายฮิซาชิ  นากาจิมา กรรมการ 
7. นายอิจิโอะ โอซึกะ  กรรมการ 
8. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา

     และพิจารณาค่าตอบแทน 
9. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ

     พิจารณาค่าตอบแทน 
10. ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล กรรมการอิสระ กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและ

     พิจารณาค่าตอบแทน      
11. นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข  กรรมการ 
12. นายโยชิกิ   มิยาตานิ  กรรมการ 
13. นายทาคายูกิ ซาโซ  กรรมการและกรรมการบริหาร 
14. นายฮิสะโตชิ อิสุโบะ  กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
15. นายอะคิฮิโกะ คาโต้  กรรมการและกรรมการบริหาร 
16. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการ กรรมการบริหารและผู้จัดการใหญ่ 

              

กรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ 
 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  มีดังนี้ นายพรวุฒิ สารสิน  นายทาคายูกิ ซาโซ นายฮิซาชิ              
นากาจิมา นายอะคิฮิโกะ คาโต้ และนายพันเทพ สุภาไชยกิจ  กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราส าคัญของบริษัทฯ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที ่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

1. ก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

2. ก าหนดหรือพิจารณาอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ตามที่
ฝ่ายบริหารเสนอ  ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน  และ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. แต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อให้ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
มอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและภายในเวลาที่
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
อ านาจนั้นได้ 

4. พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ
ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้นตามความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทฯ 

5. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้
ถือหุ้นเป็นส าคัญ เมื่อมีการพิจารณาการท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ผู้ที่มีส่วนได้
เสียไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ/หรืออนุมัติรายการดังกล่าว   

6. ก าหนดหรือพิจารณาเห็นชอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
7. ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ 
8. ด าเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
9. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 
 

การด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ 
 

 
กรรมการ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหาร 

1.* นายเทพ วงษ์วานิช - - ประธาน 

2. นายพรวุฒิ สารสิน - - - 
3. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ประธาน - - 

4. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการ ประธาน - 
5. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร ์ กรรมการ กรรมการ - 

6. ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล - กรรมการ กรรมการ 
7. นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข - - - 

8. นายฮิซาชิ นากาจิมา - - - 

9. นายอิจิโอะ  โอซึกะ - - - 
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กรรมการ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหาร 

10. นายโยชิกิ มิยาตานิ - - - 
11. นายฮิสะโตชิ อิสุโบะ - กรรมการ - 

12. นายทาคายูกิ ซาโซ - - กรรมการ 

13. นายอะคิฮิโกะ คาโต้ - - กรรมการ 

14.** นายพันเทพ สุภาไชยกิจ - - กรรมการ 
  

หมายเหตุ: * ประธานกรรมการ  ** ผูจ้ดัการใหญ่         กรรมการอิสระ 
 

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2561 มีมติอนมุติัแต่งตัง้คณะกรรมการ
 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหาร 

 

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 
       (1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561) 

ชื่อ - สกุล 

คณะกรรมการบริษัท 
(จ านวน 14 ท่าน) 
จ านวนการประชุม 
ทั้งปี 6 ครั้ง**** 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(จ านวน  3 ท่าน) 
จ านวนการประชุม  
ทั้งปี 4 ครั้ง**** 

 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
(จ านวน 4 ท่าน) 
จ านวนการประชุม 
ทั้งปี 6 ครั้ง**** 

คณะกรรมการ
บริหาร 

(จ านวน 5 ท่าน) 
จ านวนการประชุม 
ทั้งปี 8 ครั้ง**** 

ประชุมผู้ถือหุ้น 
ปี 2561 

(จ านวน 14 ท่าน) 
จ านวนการประชุม
ทั้งปี 1 ครั้ง**** 

1. นายเทพ                      วงษ์วานิช 6/6 - - 7/8 1/1 

2. นายพรวุฒิ สารสิน 6/6 - - - 1/1 
3. นางพิไล   เปี่ยมพงศ์สานต์*** 5/6 4/4 - - 1/1 

 4. นายฮิซาชิ นากาจิมา 2/6 - - - 1/1 
 5. นายอิจิโอะ โอซึกะ 1/6 - - - 1/1 

6.   นายสาธิต                    ชาญเชาวน์กุล*** 6/6 4/4 6/6 - 1/1 
 7. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์*** 6/6 1/4 3/6 - 0/1 

8. ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล 6/6 - 6/6 8/8 1/1 
 9. นายฐิติวุฒิ์                   บุลสุข 6/6 - - - 1/1 

10. นายโยชิกิ มิยาตานิ 5/6 - - - 1/1 
11. นายทาคายูกิ ซาโซ 6/6 - - 7/8 1/1 

12. นายฮิสะโตชิ อิสุโบะ 6/6 - 6/6 - 1/1 
13. นายอะคิฮิโกะ คาโต้* 6/6 - - 7/8 1/1 

14. นายจุนอิจ ิ  โมโตโน่* 0/1 - - - - 
15. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ** 4/4 - - 8/8 1/1 
  



  

               
            บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                          แบบ 56-1 ประจ าปี 2561                                                                              
 

หนา้ 29          
………………………...…… 

หมายเหตุ: * ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2561 มีมติแต่งตัง้นายอะคิฮิโกะ คาโต ้
 เข้าด ารง ต าแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายจุนอิจิ  โมโตโน่ ซ่ึงลาออก 

** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี ครั้งที่ 25/2561 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2561 มีมติแต่งตัง้นายพนัเทพ    
สภุาไชยกิจ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเพ่ิมเติมอีก 1 ท่าน 

*** คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่8 พฤศจิกายน 2560-2563 
**** การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการฯ /การประชมุทัง้หมดเป็นการแสดงจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้า

  ร่วมประชมุในปี2561 หรือนบัจากวนัทีก่รรมการไดเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯระหว่างปีแล้วแต่
  กรณีเทียบกบัจ านวนครัง้ทีบ่ริษัทฯ จดัประชมุในปี 2561 

 

 ทั้งนี้ จ านวนและต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ณ ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมและยุติธรรมตาม
สัดส่วนของการลงทุนของกลุ่มผู้ถือหุ้นในแต่ละกลุ่ม และกรรมการส่วนใหญ่มิใช่ผู้บริหาร เพื่อเป็นการรักษาสมดุล
อ านาจและสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารงาน 
 

 กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีดังนี้ 
 

 บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด  
 1.  นายฮิซาชิ นากาจิมา 
 2.  นายทาคายูกิ ซาโซ 
 3.  นายฮิสะโตชิ  อิสุโบะ  
 4.  นายอะคิฮิโกะ   คาโต้ 
 

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

8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน
คือ นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล และนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ โดยมีผู้จัดการส านักตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม     
4 ครั้ง ตามที่ได้มีการก าหนดไว้ล่วงหน้า  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วย กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนี้ :- 

1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินถูกต้องและเพียงพอโดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของส านักตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความ
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เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างรวมทั้งการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ
ส านักตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4.  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลมีความ
ถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

5.  พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯรวมถึงการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

6. สอบทานและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัทอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

7.  พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบบริษัทว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัต ิ

8.  สอบทานการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบภายในในเรื่องต่อไปนี้:- 
8.1 ความเป็นอิสระ 
8.2 ความเหมาะสมของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
8.3 อนุมัตแิผนการตรวจสอบภายในงบประมาณและอัตราก าลัง 
8.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของส านักตรวจสอบภายใน 
8.5 ปัญหาหรือข้อจ ากัดในการตรวจสอบ 

9.  จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 
10.  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯทุกไตรมาส 
11.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

การรายงานการกระท าที่มีข้อสงสัย และมีนัยส าคัญ 
 

นอกเหนือจากหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่รายงาน  ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่า
มีรายการหรือการกระท าที่มีข้อสงสัยซึ่งมีนัยส าคัญ ดังนี้ 

1.  ด าเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัย
ว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทฯ ได้กระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี 
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2.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรดังนี้:- 
1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุมภายใน 
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 

หากคณะกรรมการบริษัทฯหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้กรรมการตรวจสอบรายใดราย
หนึ่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหน้าที่  และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอก 
เป็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ 

 

8.1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วย
กรรมการจ านวน 4 ท่าน คือ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล และนาย         
ฮิสะโตชิ  อิสุ โบะ โดยมีผู้จัดการฝ่ายบุคคลปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการที่ประชุมซึ่งในปี 2561 มีการจัดประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวม 6 ครั้ง ตามที่ได้มีการก าหนดไว้ล่วงหน้า  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วยกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้ :- 

1. ก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ดังนี้  
 1.1   นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้จัดการใหญ่ 

 1.2   นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการชุดย่อยและผู้จัดการใหญ่ 

2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาดังนี้ 
 2.1 กรรมการ 

2.2  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก
คณะกรรมการบริษัท 

2.3  ผู้จัดการใหญ่ 
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3. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการและผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

5. ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ และท าการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
พิจารณาเสนอปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัท 

6. ติดตามการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานของผู้จัดการใหญ่ เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างน้อย    
ปีละ 1 ครั้ง 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

8. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอ านาจเรียก 
สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือสั่ง
เอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจขอค าปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น  ๆ 
หากเห็นว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 ท่านคือ       
นายเทพ วงษ์วานิช ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล นายทาคายูกิ ซาโซ นายอะคิฮิโกะ คาโต้ และนายพันเทพ สุภาไชยกิจ โดยมี
เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมซึ่งในปี 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 8 ครั้ง 
ตามที่ได้มีการก าหนดไว้ล่วงหน้า  

  

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
  

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วย กฎบัตรคณะกรรมการบริหารดังนี้ :- 
1.  กลั่นกรอง 

1.1 นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการและการด าเนินธุรกิจ 
 1.2  แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ 

1.3 โครงการลงทุน  
2.  อ านาจอนุมัติ 

2.1   การสรรหา/ คัดเลือกผู้บริหารระดับผู้อ านวยการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนก าหนด 
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2.2   ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับรองลงมาจากผู้จัดการใหญ่          
(ผู้อ านวยการ) และท าการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงิน
รางวัลประจ าปี 

2.3  โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อโครงการ โดยยอดรวมกันไม่เกิน 90 ล้านบาทต่อปี 
2.4  เพิ่มวงเงินโครงการลงทุน (ก่อนการด าเนินการ) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ มากกว่า 5 

ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท หรือไม่เกิน 10% ของงบประมาณเดิมแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า  
2.5  เพิ่มวงเงินโครงการลงทุน (ระหว่างด าเนินการ) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เกิน 10 

ล้านบาท หรือไม่เกิน 20% ของงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว 
2.6  สินทรัพย์ถาวรที่จ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่ได้ระบุในงบประมาณ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง รวมกันทั้งปี

ไม่เกิน 20 ล้านบาท  
3. ติดตามและก ากับการด าเนินงาน 

3.1   แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจ าปี ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ  

3.2   ผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ  
4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 

4.1   โครงการลงทุน และการแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อ านวยการโดยคณะกรรมการบริหาร 
5. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ 
หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
จ าเป็นนอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการบริหารอาจ
ขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสม
โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 

 8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อ านวยการขึ้น
ไปเป็นกรรมการ มีผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ และผู้จัดการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนเพื่อ
เตรียมการรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อันอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  

 

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. ก าหนด และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ และกรอบการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 

โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่ส าคัญ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
2. ก ากับดูแลและสนับสนุนให้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ

รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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3. ก าหนดการประชุมเพื่อกลั่นกรองรายงานการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง ติดตามสถานะความเสี่ยง
และความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง 

4. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ติดตาม และประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหาร
ความเสี่ยง และประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง 

5. พิจารณารายงานผลการบรหิารความเสี่ยงองค์กร และข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการ
ก าหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan/ Action Plan) และการพัฒนาระบบการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

6. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร สรุปสถานะความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
อย่างน้อยไตรมาสละ1 ครั้งและในกรณีที่มีเหตุการณ์ส าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญให้
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ว 

 
8.2 ผู้บริหาร 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บรษิัทฯ มีผู้บริหารจ านวน 6 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้  
 

        ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ ่
2. นายทาคายูกิ ซาโซ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสเทคนิค 
3.  นายรุจน์              ตัณฑเศรษฐี ผู้อ านวยการโรงงาน 
4.  นายอะคิฮิโกะ   คาโต้ ผู้อ านวยการเทคนิค 
5. นายปรีชา   สุทธิเวชคุณ ผู้อ านวยการประกันคุณภาพ 
6.  นายพีรเศรษฐ์   โสภคณิสฐ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการบัญชีและการเงิน 

 
 หน้าที่ของคณะผู้บริหาร 

 

1. บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน  และเป้าหมาย ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ  ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมการ  
บริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด 
3. จัดท าแผนงาน และงบประมาณประจ าปี เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งควบคุมให้มี

การด าเนินการและใช้งบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัดรายงานความก้าวหน้าและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 

ทั้งนี้คณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวตัิการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ป ี
ย้อนหลังก่อนยื่นรายงานการเปิดเผยข้อมูลแบบ 56-1 
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8.3 เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

บริษัทฯได้จัดตั้งหน่วยงานส านักเลขานุการบริษัท ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ที่
เหมาะสมในการท าหน้าที่ให้ข้อมูล ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ควรทราบและใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ  รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 25
เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวราตรี จันท า ผู้จัดการส านักเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการบริษัท เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯมีดังนี้ 
 

1. ประสานงานในการก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดทั้งปี  และการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปี   พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้า  

2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการ 

3. จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น  ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม  จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม รวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามกฎหมาย 

4. เข้าร่วมประชุมและจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น  โดยบันทึก
สาระส าคัญในการประชุม  ตลอดจนค าถาม และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 

5. ติดตามให้มีการด าเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะ ๆ  

6. ให้ข้อมูลหรือค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
รวมทั้งข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    และข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในการก ากับดูแลกิจการ 

7. จัดท าแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1  และรายงานประจ าปี  ที่มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  พร้อมส่งให้
หน่วยงานดังกล่าว และผู้ถือหุ้น (ส่งเฉพาะรายงานประจ าปี) 

8. จัดท าประวัตแิละทะเบียนกรรมการให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ  
9. จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธาน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน  
10. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้  ให้ครบถ้วน เป็นระบบ และตรวจสอบได้ง่าย 

- หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น  พร้อม
เอกสารประกอบการประชุม    

- รายงานประจ าปี   
- ทะเบียนกรรมการ   
- รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  
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11. ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน  และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์  ตลอดจนประสานงานหรือจัดให้มีประชุมร่วมกัน
เป็นครั้งคราว 

12. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 

8.4.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ประชุมฯ  มีมติอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ รวม 14 ท่าน เป็นเงินจ านวน 4,200,00 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ ารายเดือน ค่าเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และค่าตอบแทนประจ ารายเดือนคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

รายการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน - 25,000 
กรรมการ - 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

ประธาน - 25,000 
กรรมการ - 20,000 

คณะกรรมการบริหาร 
ประธาน 25,000 - 
กรรมการ 20,000 - 

 

หมายเหต ุ: - ค่าเบีย้ประชมุใหจ่้ายเฉพาะกรรมการไทยทีไ่ม่ใช่ผูบ้ริหารประจ าของบริษัท   
 - ค่าตอบแทนรายเดือนใหจ่้ายเฉพาะกรรมการไทย 
 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2561 รายบุคคล 

   

  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท จ านวน 1,980,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท จ านวน 880,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริหาร จ านวน 450,000 บาท 
และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 530,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,840,000 บาท 

 
 
 
 
 



  

               
            บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)                                                                                                                                          แบบ 56-1 ประจ าปี 2561                                                                              
 

หนา้ 37          
………………………...…… 

        หน่วย: บาท 

กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ค่าตอบแทน
รวมรายบุคคล 

ค่าตอบแทน
รายเดือน* 

เบี้ยประชุม* เบี้ยประชุม เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน
รายเดือน* 

รวม 

1. นายเทพ                      วงษ์วานิช 360,000 180,000 - - 250,000 790,000 

2. นายพรวุฒิ สารสิน 240,000 120,000 - - - 360,000 

3. นางพิไล   เปี่ยมพงศ์สานต์ 240,000 100,000 100,000 - - 440,000 

 4. นายฮิซาชิ นากาจิมา ไม่รับ ไม่รับ - - - - 

 5. นายอิจิโอะ โอซึกะ ไม่รับ ไม่รับ - - - - 

6. นายสาธิต                    ชาญเชาวน์กุล 240,000 120,000 80,000 150,000 - 590,000 

 7. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร ์ 240,000 120,000 20,000 60,000 - 440,000 

8. ศ.ดร. สุวิมล กีรติพิบูล 240,000 120,000 - 120,000 200,000 680,000 

 9. นายฐิติวุฒิ์                   บุลสุข 240,000 120,000 - - - 360,000 

10. นายโยชิกิ มิยาตานิ ไม่รับ ไม่รับ - - - - 

11. นายทาคายูกิ ซาโซ - - - - - - 

12. นายฮิสะโตชิ อิสุโบะ ไม่รับ ไม่รับ - ไม่รับ - - 

13.นายอะคิฮิโกะ คาโต้ - - - - - - 

14.นายพนัเทพ สุภาไชยกิจ 180,000 - - - - 180,000 
 

หมายเหต:ุ * กรรมการที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนรายเดือน    
คณะกรรมการบริหาร 

 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทฯ  
 

ในปี 2561 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้บริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการใหญ่ลงมา และผู้
ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกรายจ านวน 6 ท่านเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 
18,465,390 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ค่าตอบแทน 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
จ านวน 
ผู้บริหาร  
(คน) 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

จ านวน 
ผู้บริหาร  
(คน) 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

จ านวน 
ผู้บริหาร  
(คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

เงินเดือน  เงินรางวัล
ประจ าปีและเงิน
ชดเชยเกษียณอายุ 

6 17,920,450 7 17,794,970 6 16,410,524 

เงินสมทบกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ 

3 544,940 3 489,149 2 511,922 

รวม  18,465,390  18,284,119  16,922,446 
 

 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ถือว่าเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นพนักงานประจ ามีหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ต าแหน่งหน้าที่และสายงาน 

 

ค่าตอบแทนอื่น 
 

-ไม่มี - 
 

8.5 บุคลากร 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บรษิัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 910 คน 
 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 419,387,409.57 บาท ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินเดือน เงินรางวัลประจ าปี เงินรางวัลการมาท างาน เงินค่าท างานล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นและ
จ่ายเงินสบทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ จ านวน 19,761,093.62 บาท 

 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ 
 

 บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ.2526) เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงานบริษัทฯ  ซึ่งจะท าให้พนักงานมีเงินออมเพื่อใช้ในยาม
เกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน และต่อมาได้น าเงินกองทุนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ.2526) เข้าเป็น
กองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  ส าหรับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ พนักงานสามารถเลือกจ่ายได้ในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 หรือ 7.5 หรือ10 หรือ 12.5 หรือ 15 ของค่าจ้าง ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงานแต่ละคน  รวมทั้งสามารถเลือกนโยบายในการลงทุนได้ตามความเหมาะสมส่วน    
บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ตามอายุงานของพนักงานในอัตราร้อยละของค่าจ้าง ดังนี้ 
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 อายุงาน  (ปี)                      อัตราเงินสมทบของบริษัทฯ (ร้อยละของค่าจ้าง) 
 น้อยกว่า 7 ป ี 5 
 ตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่ถึง 10 ป ี 7.5 
 ตั้งแต่ 10 ปีขึน้ไป 10 
 

 ส าหรับกรณพีนักงานที่เปน็สมาชิกกองทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2546  บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบอัตราพิเศษให้เมื่อ
อายุงานครบ 7 ปีเต็มและ 10 ปีเต็ม 
 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของบริษทัฯ มีจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  376,731,064.30 บาท 
ประกอบด้วย ดังนี ้

1. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พนักงาน บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มีสมาชิกจ านวน 366 คน 
(รวมผู้บริหาร)  จ านวนเงินกองทุนฯ 159,658,060.89 บาท 

2. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบัน
การเงิน บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) มีสมาชิกจ านวน 38 คน (รวมผู้บริหาร) จ านวนเงินกองทุนฯ 
8,971,011.25 บาท  

3. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 บริษัท ฝาจีบ 
จ ากัด (มหาชน) มีสมาชิกจ านวน 422 คน (รวมผู้บริหาร) จ านวนเงินกองทุนฯ 208,101,992.16 บาท 

 

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  
 

-  ไม่มี 
 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร  
  

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด  เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้ เพราะ
ความส าเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากรเป็นส าคัญ   องค์กรใดหากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ
สูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม  ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  และน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ตาม
เป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืนบริษัทฯ จึงปรารถนาและให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้
บุคลากรของบริษัทฯ เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา 

 

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
โดยจัดให้มีแผนการฝึกอบรมประจ าปี  ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมพื้นฐาน ทักษะในการปฏิบัติเฉพาะงาน และ
ความรู้ทั่วไปที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานโดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดอบรม/สัมมนารวม 132 หลักสูตร มี
พนักงานเข้าร่วมสัมมนาจ านวน 2,205 คน ใช้งบประมาณการฝึกอบรมและพัฒนารวมทั้งสิ้น 1,534,643.97 บาท 
แบ่งเป็น 

 จัดสัมมนาภายใน      54 หลักสูตร   มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา   2,063 คน 
  จัดสัมมนาภายนอก   78 หลักสูตร   มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา      142 คน 
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โดยในปี  2561 มีการจัดอบรมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
 

1. ทักษะการจัดการ การบริหาร และการบริหารงานบุคคล จ านวน 9 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรม
สัมมนา 359 คนอาทิ หลักสูตรการเป็นโค้ชในการสอนขณะปฏิบัติงาน, สุนทรียสนทนาการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และ
มีประสิทธิภาพ การสอบสวนการลงโทษทางวินัยที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม, กฎหมายแรงงานสัมพันธ์เพื่อการ
บริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ , หัวหน้างานกับงานบริหารคน ,Human Resource Development of NCC 
Member, SWOT,  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง, สร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงาน การให้ค าปรึกษาของหัวหน้างาน และการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของหัวหน้างาน 
การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามนโยบายของบริษัทฯ 

 

2. ความรู้และทักษะในการท างาน จ านวน 6 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 403 คน อาทิ 
หลักสูตร กระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ Why Why Analysis, การลดความสูญเสีย 7 
ประการด้วยหลักการ HORENSO, ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทและการควบคุมคุณภาพ,One Point Lesson 
& KAIZEN Suggestionจรรยาบรรณบริษัทและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น , Strengthen Disciplines by 
Adventure Activities เป็นต้นเพื่อให้พนักงานมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และการ
สื่อสารที่ดี มีการท างานเป็นทีมและปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และ
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 

 

3. ความรู้ด้านเทคนิค และวิชาชีพเฉพาะ จ านวน 17 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 390 คน  
อาทิเกี่ยวกับระบบการท างานของเครื่องจักร เช่น การใช้โปรแกรม  Visual Inspection Device (VID), Multi Skill 
Knowledges of Metal Cap Machine Operation, Program PLC, Pneumatic System, Transmission System, 
Hydraulic System, Bolt & Nut Connection, Electrical System, Lubrication System, Basic Machine Knowledge 
of Measuring Tools, Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling, CHS Training, Alfresco Collaoration 
Software, MS Word : Advanced, MS Excel : Advanced, MS Power Point : Advanced, การใช้และบ ารุงรักษา
แบตเตอรี่ รถยกเป็นต้นเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ในด้านเทคนิคตลอดจนมีความรู้ในการใช้เครื่องมือที่ เป็น
มาตรฐานสากลเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

4. เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการท างานระบบการจัดการคุณภาพ จ านวน 7 หลักสูตรมี
พนักงานเข้าอบรมสัมมนา 325 คนอาทิ การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ, ความรู้เกี่ยวกับ Defect, Hold and CCF, 
FSSC22000 Version 4.1, ระบบ 5 ส., เทคนิคการตรวจให้คะแนน 5 ส. ของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ, Program 
Personal Mobile System, การบันทึกการท างานล่วงเวลาในระบบ Internetเป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งพนักงานสามารถท างานได้อย่างสะดวกและมี
ความสุขมีการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้ พนักงานได้
พัฒนาศักยภาพของตนเอง 
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5. พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการท างานจ านวน 15 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรม
สัมมนา 586 คน อาทิหลักสูตรโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535, การสร้างจิตส านึกรักษ์พลังงาน, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย, การยศาสตร์กับการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย, ความปลอดภัยในการท างานกับเครื่องจักร, 
ความปลอดภัยในการท างานกับปั้นจั่น, ความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมี, ความปลอดภัยในการท างาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า, ดับเพลิงขั้นต้น, การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ, ทบทวนความปลอดภัยในการ
ท างานกับปั้นจั่น, การขับรถโฟล์คลิท์อย่างปลอดภัย, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน, ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพเรื่อง ออฟฟิคซินโดรม, ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม เป็นต้น โดยบริษัทฯให้ความส าคัญ
กับสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการท างานของพนักงานเป็นหลัก 

 

นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังส่งพนักงานไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ   จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และดงูาน
กับองค์กรที่ประสบความส าเร็จในอุตสาหกรรมการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการต่างๆเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวและ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ ต่อไป 
 

บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานโดยตรง โดยจัดประชุมฝ่ายบริหารพบพนักงานขึ้น อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบผลการด าเนินงานรวมทั้งแนวทางในการบริหารงานของบริษัทฯ  
ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาและเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร 

 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดอบรมชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทฯ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้มีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยเน้นย้ าแนวทาง
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ทั้ง 8 ข้อรวมทั้งช่องทางในการร้องเรียนและการด าเนินการเมื่อได้รับข้อ
ร้องเรียน กรณีพบเห็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
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9. การกํากับดูแลกิจการที่ดี  
 

 9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณที่มุงมั่นในการดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตาม

แนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยเล็งเห็นวาเปนปจจัยสําคัญในการเสริมสรางองคกรใหมี

ระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งชวยสรางความเชื่อม่ันและความมั่นใจใหกับผูถือหุน  ผู

ลงทุน ผูที่มีสวนไดเสยีและผูทีเ่กี่ยวของทุกฝาย  และเพิ่มความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ อันนําไปสูการเติบโต

ทางธุรกิจอยางยั่งยืน  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร

และพนักงานใชยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติงาน ซึ่งเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ www.crownseal.co.th ในหมวด

นักลงทุนสัมพันธ    
  

 ในป 2555 คณะกรรมการโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ไดพัฒนาหลักเกณฑ

การสํารวจของโครงการใหสอดคลองกับหลักเกณฑการสํารวจของ ASEAN CG Scorecard และแนวปฏิบัติที่ดีใน

ระดับสากล  บริษัทฯ จึงไดยึดถือเปนแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตาม

แนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไวในหลักการปรับปรุงใหมนี้ เพื่อยกระดับการกํากับดูแลกิจการให

เทียบเทาสากล 
  

 ในป 2560 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดออกหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) เพื่อเปนหลักปฏิบัติใหคณะกรรมการบริษัทนําไปปรับ

ใชในการกํากับดูแลใหกิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว นาเชื่อถือสําหรับผูถือหุนและผูคนรอบขาง เพื่อ

ประโยชนในการสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน โดยเนื้อหาสวนใหญนํามาจากหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับ

บริษัทจดทะเบียนป 2555 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) เพียงแตปรับลําดับวิธีการนําเสนอใหเปนไป

ตามบริบทการทําหนาที่ของคณะกรรมการ ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและทบทวนการนําหลักปฏิบัติ CG 

Code ไปปรับใชตามบริบททางธรุกิจของบริษัทฯ แลว เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ป 

2560 โดยมีแนวปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้ 
 

1. สิทธิของผูถือหุน  

      คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยจะสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน

และไมละเมิดริดรอนสิทธิของผูถือหุน ไมวาจะเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน การไดรับขอมูลขาวสารท่ีเหมาะสม เพียงพอ และ

ทันเวลา ตลอดจนการไดเขารวมประชุมออกเสยีงและแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการ

กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคํานึงถึงสิทธิของ

ผูถือหุ นนอกเหนือจากที่ กฎหมายกําหนดไวด วย ซึ่ งสามารถดูรายละเอียดไดจากเว็บ ไซต ของบริษัทฯ 

www.crownseal.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ 
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1.1 สิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักถึงสิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุนมาโดยตลอด โดยเชื่อวา สิง่ที่จะทําใหผูถือหุน

ไววางใจ และมั่นใจลงทุนกับบริษัทฯ คือการมีนโยบายหรือการดําเนินการท่ีเปนการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผูถือหุนทุก

รายพึงไดรับอยางเปนธรรม และเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  
  

 บริษัทฯ ไดดําเนินการที่เปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุนดังนี้ 

 สิทธิในการซื้อ ขาย หลักทรัพยที่ตนถืออยู 

 สิทธิในการไดรับสารสนเทศของบริษัทฯ อยางเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมตอการตัดสินใจ 

 สิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิการโอนหุน 

 สิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงใน

นโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผูถือหุนท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ตองขอความเห็นชอบจากที่

ประชุมผูถือหุน อาทิ การแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  การลดทุนและ/หรือการเพิ่ม

ทุน รวมถึงการอนุมัติรายการพิเศษ 

 สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชีอิสระ 

 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถือหุน  

 สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  

 ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกําไรและไมมียอดขาดทุนสะสม ผูถือหุนมีสิทธิจะไดรับสวน

แบงกําไรจากบริษัทฯ ในรูปของเงินปนผล  
 

1.2  การประชุมผูถือหุน 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานท่ีบริษัทฯ มีใหกับผูถือหุนแลว ในป 2561 บริษัทฯ ไดดําเนินการในเรื่องตาง ๆ 

ที่เปนการสงเสริมในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังน้ี 

 

 การกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป  ปละ 1 ครั้งภายใน 

4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และอาจเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป หากมีความจําเปน

เรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษซึ่งสงผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุน ในป 2561 บริษัทฯ กําหนดจัด

ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ หองวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนน

พระราม 4  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500       
 

ท้ังนี้ การเลือกสถานทีส่ําหรับจดัประชมุ ไดคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผูถือหุนเปนสาํคญั

และไดจัดเตรียมหองประชุมที่มีขนาดเหมาะสม สามารถรองรับผูเขารวมประชุมไดอยางเพียงพอ   
 

 การสงหนังสือนัดประชุม 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมใหผูถือหุนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยการไดรับขอมูล

และมีเวลาศึกษากอนวันประชุมอยางเพียงพอ และเหมาะสม บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมทั้ง

ขอมูลประกอบการประชุมในแตละวาระ ซึ่งไดระบุรายละเอียดความเปนมาของเรื่องน้ัน ๆ อยางเพียงพอตอการ
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ตัดสินใจ ทั้งน้ี ในแตละวาระมีการระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี  

โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแตละวาระประกอบดวย ในป 2561 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัด

ประชุมใหแกผูถือหุนเพือ่ใหทราบลวงหนาอยางนอย 14 วันกอนการประชุม  และไดนํารายละเอียดหนังสือเชิญประชุม

ผูถือหุน พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมแตละวาระขึ้นเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนา 30 วันกอนการ

ประชุม เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องสําคัญอยางเพียงพอ โดยประกาศผานไปยังตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อแจงใหผูถือหุนทราบ รวมท้ังบริษัทฯ ไดลงประกาศหนังสือพิมพรายวันเพื่อแจงกําหนด 

วัน เวลา สถานที่ประชุม และวาระการประชุมติดตอกันเปนเวลา 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  พรอมจัดใหมี

หมายเลขโทรศัพทติดตอเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีขอสงสัย 
 

 การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบ

ฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได หรือจะมอบใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดย

บริษัทฯ ไดใหขอมูลของกรรมการอิสระท้ัง 5 ทานในหนังสือเชิญประชุมอยางครบถวน เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาให

เปนผูรับมอบฉันทะ โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนได 

ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ จัดสงใหพรอมกับหนังสือนัดประชุม หรือผูถือหุนสามารถ download 

หนังสือมอบฉันทะผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน   
 

 การเขารวมประชุมและการลงทะเบียน 

ในวันประชุมฯ บริษัทฯ จัดใหมีระยะเวลาการลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 1 ชั่วโมง 

และจัดอากรแสตมปไวบริการแกผูถือหุนโดยไมมีคาใชจาย รวมทั้งไดนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการลงทะเบียน 

และจัดเตรียมใบลงคะแนน  เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน   
 

 การเขารวมประชุมผูถือหุนของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหความสําคัญตอการประชมุผูถือหุน โดยถือเปนหนาท่ีที่จะตองเขารวมประชมุ

ทุกครั้งหากไมติดภารกิจสําคัญ  รวมทั้งคณะผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อรวมชี้แจงขอเท็จจริงในกรณีที่มีขอซักถาม ใน

การประชุม ประธานที่ประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ีในทุกวาระ  โดยมี

การจดบันทึกประเด็นท่ีสอบถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมทุกครั้ง  ในการประชุมผูถือหุนสามัญ

ประจําป 2561 มีคณะกรรมการบริษทัฯ เขารวมประชุม 12 ทาน จากจํานวนทั้งหมด 13 ทาน ผูบริหารทุกทาน ตัวแทน

จากสํานักกฎหมาย และผูสอบบัญชีจากภายนอก เพื่อรวมรับฟงความคิดเห็นและตอบขอซักถามของผูถือหุน 
 

1.3 การเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน 

     นอกเหนือจากการประชุมสามัญประจําป หากผูถือหุนมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองเสนอวาระเปน

กรณีพิเศษ ซึ่งสงผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุน บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงชื่อทําหนังสือขอให

คณะกรรมการบริษัทฯ เรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อใดก็ไดตามที่ขอบังคับบริษัทฯ ไดกําหนดไว โดยระบุเหตุผลใน

การเรียกประชุมอยางชัดเจน  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1  เดือนนับแตวันที่ไดรับ

หนังสือจากผูถือหุน  
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2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 

       บริษัทฯ ใหความสําคัญ และปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม เพื่อสรางความมั่นใจใหกับ

ผูถือหุนในการลงทุนกับบริษัทฯ   

       บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไวซึ่งสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน ดังนี้ 

2.1    บริษัทฯ กําหนดใหสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมฯ เปนไปตามจํานวนหุนท่ีผูถือหุนถืออยู โดยกําหนดให

หนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง  
 

2.2  บริษัทฯ สงเสริมใหผูถือหุนใชประโยชนระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ไดอยางเต็มที่ โดยการเผยแพร

ขาวสารไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งจะชวยใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางทั่วถึง เพียงพอ และทันเวลา  

ตลอดจนสนับสนุนใหผูถือหุนสวนนอยใชสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา

รับการคัดเลือกดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนา  ซึ่งบริษัทฯ ไดเผยแพรหลักเกณฑและวิธีการเสนอไวในเว็บไซตของ

บริษัทฯ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสอบถามและเสนอแนะลวงหนากอนวันประชุมฯ ได โดยโทรศัพทติดตอ

กับเจาหนาที่สํานักเลขานุการบริษัทไดตลอดเวลาทําการ 
 

2.3    ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ประธานฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม และ

ไมมีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา    
 

2.4  การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ กําหนดใหผูถือหุนแตละรายใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคล

คนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได โดยบริษัทฯ เปด

โอกาสใหบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น   
 

2.5  บริษัทฯ ไดจัดทําบัตรลงคะแนนเสียง สําหรับใหผูถือหุนใชในการออกเสียงแตละวาระ โดยเฉพาะใน

กรณีที่ผูถือหุนตองการออกเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง  เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได ในกรณีมีขอโตแยง

ในภายหลัง 
 

2.6 บริษัทฯ มีมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวของ โดยกําหนดใหคณะ 

กรรมการและผูบริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย

ของบริษัทฯ จะตองแจงใหเจาหนาที่สํานักเลขานุการบริษัททราบทันที เพื่อจะไดรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลักทรัพยดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่

ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร หรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายใน นําขอมูลไปใช

เพื่อแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพี่นองหรือพวกพอง และมิใหเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือ

บุคคลที่ไมมีหนาท่ีเกี่ยวของกอนที่จะมีการเผยแพรตอสาธารณชนดวย ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันไมใหนําขอมูลภายใน 

ของบริษัทฯ ไปใชในทางมิชอบ  
 

3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 

บริษัทฯ มีการดูแลและคํานึงถึงสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตั้งแต ผูถือหุน ลูกคา คูคา คูแขง

ทางการคา เจาหนี้ พนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยแนวทางในการปฏิบัติตอผูมีสวนได
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เสียทุกกลุม คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แตละกลุมพึงไดรับอยางละเอียดถี่ถวน และ

ดูแลใหม่ันใจวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ถือวาเปนภาวะหนาที่ใน

การกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมและเปนประโยชนกับทุกฝาย  
 

ผูถือหุน  : บริษัทฯ มุงมั่นที่จะเปนตัวแทนที่ดีใหกับผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจ และ

ประโยชนสูงสุดใหกับผูถือหุน  มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเชื่อถือไดตอผูถือหุน โดย

คํานึงถึงการเจริญเติบโต และเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว ดวยผลตอบแทนที่ดีและตอเนื่อง  
 

ลูกคา   :     บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยการไดรับผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพตรงตามที่

ลูกคาตองการ ในระดับราคาท่ีเหมาะสม และบริการที่ตรงเวลา มีการใหคําปรึกษา รวมแกปญหา รับขอ

รองเรียน และจัดเก็บรักษาขอมูลของลูกคาไวเปนความลับ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาท่ีใหไวกับ

ลูกคาอยางเครงครัด 
 

คูคา   : บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคาตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริตและเทาเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบัติตาม

สัญญาและเงื่อนไขทางการคา รวมทั้งใหความรวมมือแกผูขายสินคาในดานขอมูลตาง ๆ ที่จําเปน ให

ความเสมอภาค ความยุติธรรมแกผูขายทุกราย รวมท้ังมีกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่โปรงใส เปนไปตาม

ขั้นตอนและระเบียบของบริษัทฯ  
 

คูแขงทางการคา  :  บริษัทฯ ปฏิบัติกับคูแขงทางการคาตามกรอบกติกา และเงื่อนไขทางการคาภายใตกรอบของ

กฎหมาย บริษัทฯ สนับสนุนนโยบายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ไมผูกขาด ไมมีการใชวิธีการท่ีจะ

ไดขอมูลใด ๆ ของคูแขงขันอยางผิดกฎหมาย  ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงโดยการกลาวหาที่ปราศจาก

ความจริง 
 

เจาหนี้    :   บริษัทฯ ปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาในการกูยืมเงินตามขอตกลง และปฏิบัติหนาที่ท่ีพึงมีตอเจาหนี้อยาง

เครงครัด  
 

พนักงาน :  บริษัทฯ ใหความสําคัญตอพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ ไมมีการแบงแยกเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ  

โดยพนักงานทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาค และเปนธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบขอบังคับอยางเครงครัด  มีการจัดสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีแผนการ

ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องควบคูไปกับการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนใหคาตอบแทนแก

พนักงานอยางเหมาะสม 
 

สังคมและส่ิงแวดลอม  : บริษัทฯ มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึง

ไดกําหนดนโยบายในการดูแลจัดการดานสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการใชทรัพยากรอยาง

มีประสิทธิภาพและคุมคา มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานราชการอยาง

เครงครัด  เพื่อปองกันมิใหมลภาวะสงผลกระทบตอพนักงานผูปฏิบัติงาน และชุมชนใกลเคียง ตลอดจน

ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกลาว บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมความ
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รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยไดรวมกับ สถาบันธุรกิจเพื่อ

สังคม (CSRI) จัดกิจกรรม CSR DAY เพื่อเผยแพรความรูเรื่อง CSR ใหกับพนักงานในองคกรอีกดวย 
 

ชองทางการติดตอของผูมีสวนไดเสีย : บริษัทฯ ไดเปดชองทางใหพนักงาน รวมถึงผูมีสวนไดเสียภายนอกสามารถ

ติดตอ เสนอความคิดเห็น รองเรียน และรายงานการกระทําท่ีไมถูกตองผานชองทาง e-mail จดหมาย 

หรือกลองรับฟงความคิดเห็น และผานระบบรับขอรองเรียนและแจงเบาะแส (Whistleblower) บน

เว็บไซตของบริษัทฯ www.crownseal.co.th  
 

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น : ป 2560 บริษัทฯ ไดรับใบรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการตอตานทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน

ทุจริต ในงาน “Thailand’s 8th National Conference on Collective Action Against Corruption” เมื่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560   
 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 

การเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญของบริษัทฯ ไมวาจะเปนรายงานทางการเงิน และขอมูลอื่น ๆ  เชน นโยบาย

กํากับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการจัดการดานสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลตามปกติผานชองทาง

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป  บริษัทฯ 

ไดจัดใหมีการสื่อสารระหวางบริษทัฯ กับผูถือหุนท่ีหลากหลาย อาทิ ทางเว็บไซตของบริษทัฯ การจัดกิจกรรมใหผูถือหุน

เขาเยี่ยมชมโรงงานและพบผูบริหาร รวมทั้งเปดโอกาสใหนักวิเคราะหไดเขาพบผูบริหารระดับสูงเปนครั้งคราว และผู

ถือหุนสามารถโทรศัพทสอบถามขอมูลมายังหนวยงานที่ดูแลผูถือหุนของบริษัทฯ ไดตลอดเวลา ท้ังนี้ เพื่อเปนชองทาง

เพิ่มเติมใหผูถือหุนสามารถเขาถึงสารสนเทศและเขาใจการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากข้ึน 
 

บริษัทฯ เห็นความสําคัญของการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทั่วถึงและทันเวลา เพื่อใหผูถือ

หุนมีขอมูลที่เชื่อถือไดและเพียงพอตอการตัดสินใจ บริษัทฯ จึงกําหนดใหสํานักเลขานุการบริษัท โดยมีผูจัดการสํานัก

เลขานุการบริษัท เปนผูรับผิดชอบในการดูแลและติดตอสื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห เพื่อเผยแพรขอมูลที่

สําคัญของบริษัทฯ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเปดเผยขอมูลบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

ขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

อยางเครงครัด 
 

บริษัทฯ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ของบริษัทฯ แกสาธารณชนผานชองทางตาง ๆ ดังน้ี  

 เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  www.set.or.th 

 เว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  www.sec.or.th 

 เว็บไซตของบริษัทฯ www.crownseal.co.th   

 กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานและพบผูบริหาร  

 การสื่อสารโดยตรงผานทางอีเมล และโทรศัพท 
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ทั้งนี้ ผูถือหุนและผูสนใจสามารถติดตอขอทราบขอมูลของบริษัทฯ  ไดที่ 

ผูติดตอ :  ผูจัดการสํานักเลขานุการบริษัท 

ที่อยู :  บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 

     เลขท่ี 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตําบลประชาธิปตย 

       อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12130 

โทรศัพท            :  0-2533-0450 ตอ 638  

โทรสาร :  0-2974-1118 

E-mail  :  ratree@crownseal.co.th 
 

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน  
              

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายมิใหผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ นําขอมูลภายในบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชน

สวนตน การซื้อขายหลักทรัพย หรือสงขอมูลดังกลาวเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย รวมท้ังผูมีหนาที่นําขอมูลไปใช ตอง

ระมัดระวังมิใหมีการนําไปเปดเผยตอผูอื่น ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของ

บริษัทฯ 

 

การควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานการเงิน การดําเนินงาน การ

กํากับดูแลการปฏิบัติงาน ใหเปนตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของ มีกลไกการตรวจสอบ และถวงดุลที่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอในการปองกันรักษาและดูแลเงินทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบริษัทฯ  มีการจัดตั้งสํานัก

ตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบท่ีวางไว รวมทั้งประเมิน

ประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน โดยมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ถวงดุลไดอยางเต็มที่ 

และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

5.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

9.2 คณะกรรมการชุดยอย 
 

1. โครงสรางคณะกรรมการ             
 

 1.1  คณะกรรมการบริษัทฯ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณในสาขาตาง ๆ และมีจํานวนที่

เหมาะสมในการกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ  รวมกันไมนอยกวา 7 คน แตไมเกิน 15 คน และตองเปนผูมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการที่มีความ

เปนอิสระอยางนอย 5 คน  ณ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 14 ทาน ประกอบดวย 

               (1)  กรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน   3  ทาน  

               (2)  กรรมการที่มิใชผูบริหาร จํานวน 11  ทาน   

  โดย ตําแหนงประธานกรรมการบริษัทฯ  มิใชบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการใหญ 
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              สําหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ไดกลาวถึง

แลวในสวนที่ 2 ขอที่ 8 โครงสรางการจัดการ (8.1) 
 

 1.2 คณะกรรมการชุดยอย 

  คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ  ประกอบดวย 
 

               1.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน และอยางนอย 1 คนมีความรูดานบัญชี

การเงิน มีผูจัดการสํานักตรวจสอบภายในเปนเลขานุการ โดยกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปน

อิสระตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดวยกรรมการอิสระทั้ง 3 ทาน ทุกทานมีประสบการณในการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องระบบ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  สามารถรับผิดชอบดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

เพียงพอ และนําเสนอขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการกํากับดูแลตอคณะกรรมการบริษัทฯ สําหรับรายชื่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ไดกลาวถึงแลวในสวนที่ 2 ขอ

ที่ 8 โครงสรางการจัดการ (8.1.1) 
  

                  1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการบริษัทจํานวน 4 คน โดยกรรมการ

ทุกคนไมเปนผูบริหารของบริษัทฯ มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน และประธานกรรมการ  

สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ มีผูจัดการฝายบุคคลเปนเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน ทําหนาท่ีในการพิจารณาสรรหาผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหนงกรรมการและ

ผูบริหารระดับสูง รวมทั้ งพิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดตาง ๆ กอนนําเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะจัดประชุมอยางนอยปละ 2 

ครั้ง สําหรับรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  และขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทน ตามที่ไดกลาวถึงแลวในสวนที่ 2 ขอที่ 8 โครงสรางการจัดการ (8.1.2) 
 

  1.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการบริษัทและ

ผูบริหารจํานวน 5 คน มีเลขานุการบริษัทฯ ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารทํา

หนาที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท สําหรับ

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร และขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ตามที่ไดกลาวถึงแลวในสวนที่ 2   

ขอที่ 8 โครงสรางการจัดการ (8.1.3) 
  

 1.2.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปนคณะกรรมการยอยของฝายบริหาร  ประกอบดวยผูบริหารระดับ

ผูชวยอํานวยการขึ้นไปเปนกรรมการ  มีผูจัดการใหญเปนประธานกรรมการ และผูจัดการฝายวางแผนนโยบายเปน

กรรมการและเลขานุการ สําหรับบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามท่ีไดกลาวถึงแลวในสวนที่ 2 

ขอที่ 8 โครงสรางการจัดการ (8.1.4) 
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        2.   การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

  บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 6 ครั้ง โดยกําหนดวันประชุมไวเปนการลวงหนาตลอดทั้งป  

เพื่อใหกรรมการทุกทานทราบและสามารถจัดเวลาเขารวมประชุมไดทุกครั้ง และในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน 

สามารถจัดใหมีการเรียกประชุมคณะกรรมการเปนการเพิม่เติมได ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในแตละครั้ง มี

การกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่

ครบถวน  เพียงพอ และจัดสงใหคณะกรรมการบริษัทฯ ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน  เพื่อใหกรรมการบริษัทฯ มีเวลา

ศึกษาและพิจารณาลวงหนากอนการประชุม รวมทั้งใหฝายบริหารท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อนําเสนอขอมูลและ

ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอที่ประชุม 
 

              ในการประชุมฯ  กรรมการทุกทานสามารถแสดงความเห็นไดอยางอิสระ  โดยกรรมการตองคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของอยางเปนธรรม ในกรณีที่มีการตัดสินใจหรือพิจารณาในเรื่องที่กรรมการ

บางทานเปนผูมีสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญ กรรมการทานนั้นตองออกจากการประชุมในวาระนั้นๆ จนกวาจะข้ึนวาระ

ถัดไป  เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะทําหนาท่ีจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วัน และ

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารางรายงานการประชุมกอนจะดําเนินการรับรองในท่ีประชุมครั้งตอไป 

ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือประธานในท่ีประชุม และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ตองลงนามรับรองเอกสาร

ทุกครั้ง โดยจัดเก็บบันทึกการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไวพรอมสําหรับกรรมการและผูท่ีเกี่ยวของ

ตรวจสอบได 
 

               ในป 2561  มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน  6 ครั้ง  สําหรับจํานวนครั้งในการเขารวมประชุม

ของกรรมการแตละทาน ตามที่ไดแสดงถึงแลวในหมวดโครงสรางการจัดการ 
 

 3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

          การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปละ 1 ครั้ง เพื่อให

กรรมการแตละทานไดรวมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวม และประเมิน

ตนเองเปนรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในระหวางปที่ผานมา เพื่อชวยใหการทํางาน

ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

  ในป 2561 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ท้ังคณะ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเปนรายบุคคลใหกับกรรมการทุกทาน โดยกรรมการ

ทุกทานมีความเปนอิสระในการทําแบบประเมินดังกลาว และเม่ือทําแบบประเมินเรียบรอยแลวใหจัดสงคืนเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรวบรวมและสรุปผล และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ  

 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ 

บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ โดยมีเกณฑในการ

ประเมิน แบงเปน 6 ดาน ไดแก 
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1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

4. การทําหนาที่ของกรรมการ 

5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ 

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผูบริหาร 
 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล 

บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เปนรายบุคคล โดยมีเกณฑ

การประเมิน แบงเปน 4 ดาน ไดแก 

1. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ 

2. การทําหนาที่ในฐานะกรรมการ 

3. ความสัมพันธกับฝายจัดการ 

4. การพัฒนาตนเองในฐานะกรรมการ 
 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหญ 

        คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหญทุกสิ้นป โดยมีเกณฑ

การประเมิน แบงเปน  2 สวน 
 

   สวนที่ 1: ประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานขององคกร 

          สวนที่ 2: ประเมินผลดานตาง ๆ แบงเปน 10 ดาน ไดแก 

1. ความเปนผูนํา 

2. การกําหนดกลยุทธ 

3. การปฏิบัติตามกลยุทธ 

4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 

5. ความสัมพันธกับคณะกรรมการ 

6. ความสัมพันธกับภายนอก 

7. การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร 

8. การสืบทอดตําแหนง 

9. ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ 

10. คุณลักษณะสวนตัว 
 

 4. คาตอบแทน 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทําหนาที่ในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดตาง ๆ กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยจะพิจารณาจาก

หนาที่ความรับผิดชอบ และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาด
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หลักทรัพยฯ ที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกลเคียงกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดเขารวมโครงการ

สํารวจคาตอบแทนบริษัทจดทะเบียนกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปนประจําทุก 2 ป เพื่อนําไปใชเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการไดอยางเหมาะสม เพื่อนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

ทุกป  
 

สวนคาตอบแทนของผูบริหารจะเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด โดย

พิจารณาจากหนาท่ีความรับผิดชอบ  ผลการปฏิบัติงานของแตละคน ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และ

มีการพิจารณาเทียบเคียงผลตอบแทนของธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อใหเหมาะสมเพียงพอท่ีจะจูงใจ

ผูบริหารที่มีคุณภาพใหปฏิบัติงานอยูกับบริษัทฯ  
 

สําหรับคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ในป 2561 ตามท่ีไดกลาวถึงแลวในหมวดโครงสรางการจัดการ 
        
 9.3 การสรรหาและแตงต้ังกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 
 

 (1)  กรรมการอิสระ 

    บริษัทฯ ไดกําหนดนิยามความเปนอิสระของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑคุณสมบัติของ

กรรมการอิสระ ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้ 
 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมผูที่เกี่ยวของดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับ

เงินเดือนประจํา หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  ของผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ เวนแตพนจากลักษณะดังกลาวมาแลว ≥ 2 ป 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่ไดรับการ

เสนอใหเปนผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ  

ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน  รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือ

หุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผูถือหุนใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมบริษัทฯ เวนแตพนจากลักษณะดังกลาวมาแลว ≥ 2 ป โดยมีมูลคา ≤ 50 ลานบาท / ≤  

3% ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม

เปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชีซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

เวนแตพนจากลักษณะดังกลาวมาแลว ≥ 2 ป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมาย หรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอป จากบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
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อํานาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถงึการเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการ

ทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตพนจากลักษณะดังกลาวมาแลว ≥ 2 ป 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ

หุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับบริษัทฯ หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยใน

หางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบกิจการที่มี

สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับบริษัทฯ  

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได อีกทั้งไมมีลักษณะตองหามตามที่

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 

 (2)  การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 
 

 วิธีการคัดเลือกกรรมการบรษิัทฯ 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ สวนหน่ึงประกอบดวยตัวแทนของผูถือหุนใหญบริษัท นิปปอน โคลสเชอรส จํากัด  

และบริษัท โตโย ไซกัน จํากัด ซึ่งเปนผูสรรหากรรมการชาวญีปุ่นเพื่อเสนอขออนุมัตติอท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 

โดยเสนอผานการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ  

สําหรับกรรมการบริษัทฯ อีกสวนหน่ึงไดมาจากการสรรหาผูทรงคุณวุฒิท้ังท่ีอยูในกลุมธุรกิจผูผลิตและจําหนาย

เครื่องดื่มซึ่งเปนลูกคาท่ีทําธุรกิจปกติกับบริษัทฯ และผูทรงคุณวุฒิในดานอื่น ๆ  โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกทานเปน

บุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณในสาขาตาง ๆ  ที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ  
  

 ทั้งนี้ ในการสรรหาและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษทัฯ บุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติตามที่

กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมท้ังนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

ดังน้ี 
 

1.  เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

2. เปนบุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ  ตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล 

3.  เปนบุคคลที่มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และกลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางและเปนอิสระ 

4.  สามารถใหเวลาอยางเพียงพอในการติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯ 

5.  เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน     

จํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ  ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย  อาทิ  

(1)   บรรลุนติิภาวะ 

(2)   ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
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(3)   ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระทําโดย

ทุจริต 

(4)   ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริต

ตอหนาที่ 

(5)   ไมเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เห็นวาไม

สมควรเปนกรรมการตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 ในกรณีตําแหนงกรรมการบริษัทฯ วางลงเพราะเหตุผลอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ

บริษัทฯ มีหนาที่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชนจํากัด เขาเปนกรรมการบริษัทฯ แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเขาเปน

กรรมการบริษัทฯ แทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลือของกรรมการที่ตนแทน 
 

 สิทธิของผูถือหุนรายยอยในการแตงต้ังกรรมการ 
 

เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเขารับการคัดเลือกเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนา บริษัทฯ ไดเผยแพรหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่อง

ดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ และแจงขาวไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบ

โดยทั่วถึงกัน อีกทั้ง บริษัทฯ ยังเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสอบถามและเสนอแนะลวงหนากอนวันประชุมฯ ได โดย

โทรศัพทสอบถามมายังเจาหนาที่สํานักเลขานุการบริษัทไดตลอดเวลาทําการ 
 

ในป 2561 บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชมุผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลเพือ่เขารบั

การเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ ในระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 แตไมมีผูเสนอแตอยาง

ใด 
 

 การแตงตั้ง การถอดถอน หรือการพนจากตําแหนงกรรมการบรษิัทฯ สรปุสาระสําคญัไดดังนี ้
 

1. ในการเสนอชื่อบุคคลใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ครบรอบออกตาม

วาระ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่คัดสรรบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

กฎหมายวาดวยบริษทัมหาชนจาํกัด เพื่อเสนอที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปและเปนสิทธิของผูถือหุนทุก

รายท่ีจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเปนกรรมการบริษัทฯ ได สวนอํานาจในการเลือกผูใดเปนกรรมการบริษัทฯ เปน

อํานาจของผูถือหุน บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญ

ประจําปเลือก ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ แตที่ผานมายังไมมีการใชสิทธินี้   

2. ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ โดยถือวาหุนหนึง่มีหนึ่งเสียง 
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(3) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงของตนท่ีมีอยูท้ังหมดออกเสียงเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเปนกรรมการก็ได 

(4) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสยีงเห็นชอบสงูสุดตามลําดับลงมา แตไมเกินจํานวนตําแหนงที่เลือกตั้งคราวนัน้ 

จะเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ 

(5) ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเทากันสําหรับลําดับสุดทาย ใหประธานของที่

ประชุมลงคะแนนเสียงชี้ขาด 

3. กรรมการยอมพนจากตําแหนงเมื่อถึงแกกรรม ลาออกจากตําแหนงกอนถึงกําหนด (มีผลตั้งแตวันที่บริษัทฯ 

ไดรับจดหมายลาออกจากกรรมการ) ศาลมีคําสั่งใหออก หรือที่ประชุมผูถือหุนลงมตใิหออกตามมาตรา 76 

แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 

68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

4. หากตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการฯ ที่เหลืออยู

เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดไวเขาเปนกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการฯ คราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน ดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู และบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนนี้ จะอยูในตําแหนงเพียง

เทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนดํารงตําแหนงแทน 
 

    การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
 

    บริษัทฯ มีการสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท ไดรับการฝกอบรม

ในระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง และเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการใหม บริษัทฯ จะจัดใหมกีารปฐมนิเทศและพาเขาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ โดยมีการบรรยาย

ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานโดยรวม  การพัฒนาองคกรและการพัฒนาธุรกิจ  นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

จรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อเปนการแนะนําใหกรรมการใหมรูจักและเขาใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
 

            อีกท้ัง บริษัทฯ ไดจัดเตรียมเอกสารขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการใหม  ตลอดจน

รวบรวมกฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ ท่ีกรรมการตองรูและปฏิบัติเพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ

และเขาใจ 
 

 นอกจากนี้เพื่อใหความรูความสามารถ และประสบการณของคณะกรรมการบริษัทฯ กอใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมิไดจํากัดจํานวนครั้งที่กรรมการแตละคนจะไดรับการเลือกกลับเขามาดํารงตําแหนงใหม 

หรือกําหนดการเกษียณอายุของแตละทาน        
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การเขารวมอบรมหลักสูตรของกรรมการตามขอเสนอแนะของ ก.ล.ต. ที่จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

     หลักสูตร 

กรรมการ 

Director 

Accreditation 
Program (DAP) 

Director 

Certification 
Program (DCP) 

Role of the 

Chairman 
Program (RCP) 

Financial 

Statements for 
Directors (FSD) 

Board Nomination 

& Compensation 
Program (BNCP) 

1.   นายเทพ                  วงษวานิช - - - - - 

2. นายพรวุฒ ิ สารสิน DAP 45 - - - - 

3.   นางพไิล   เปยมพงศสานต - DCP 9/2001 - - - 

 4. นายฮิซาช ิ นากาจิมา - - -  - 

 5. นายอิจโิอะ โอซึกะ  - - -  - 

6.   นายสาธิต                ชาญเชาวนกุล - DCP 83/2007 - - BNCP 5/2018 

 7.  นายพงษภาณุ เศวตรุนทร - - RCP 2/2008 FSD 2/2008 - 

8.  ศ.ดร. สวุิมล กีรติพบิูล DAP 97/2012 - - - - 

 9. นายฐิตวิุฒิ์            บุลสุข - DCP 78/2006 - - - 

10.  นายโยชิก ิ มิยาตาน ิ - - - - - 

11. นายทาคายูก ิ ซาโซ  - - - - - 

12. นายฮสิะโตช ิ อิสุโบะ  - - - - - 

13. นายอะคิฮโิกะ คาโต - - - - - 

14. นายพนัเทพ สุภาไชยกิจ DAP 102/2013 DCP 69/2016 - - - 
  

หมายเหตุ:  ในป  2561 นายสาธิต ชาญเชาวนกุล ไดเขาอบรมหลักสูตร Board Nomination & Compensation 

 Program (BNCP) 5/2018 ที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และไดจัดให    

 นายพั น เท พ  สุ ภ าไชย กิจ  ไป เขา รวม สั ม ม น าห ลั ก สูต ร “Food Innovation and New Business 

 Opportunity” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  

 9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 

 ปจจุบันบริษัทฯ ไมมีบริษัทยอยหรือบริษัทรวม 
 

 9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน  
 

             คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นําขอมูลภายใน

อันเปนความลับของบริษัทฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใช เพื่อประโยชนของตนเอง  

รวมท้ังผูท่ีมีหนาท่ีนําขอมูลไปใชตองมินําขอมูลไปเปดเผยกับผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของ และตองระมัดระวังไมใหบุคคล

ใกลชิดนําขอมูลไปเปดเผยตอผูอ่ืน  
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 ในการซื้อขายหลักทรัพย กรรมการ ผูบริหาร รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่

เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว จะตองรายงานการถือหลักทรพัยและการเปลีย่นแปลงการถือหลักทรัพยทุกครั้ง ภายใน 3 

วัน นับแตวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย  และแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา รวมทั้งกรณีมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใด ๆ 

ที่บริษัทฯ ทําขึ้นระหวางรอบปบัญชี ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ  

ทั้งนี้ ผูบริหารตระหนักถึงโทษที่มีการนําขอมูลภายในไปใชประโยชนสวนตน 
 

 9.6 การถือครองหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการและผูบริหาร  
  

 บริษัทฯ มีการเปดเผยการถือหุนและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุนบริษัทฯ ระหวางปของกรรมการและ

ผูบริหารทั้งทางตรงและทางออมไวในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) ตาม

รายละเอียดหัวขอ “รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร” ในหัวขอ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

9.7 นโยบายรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ  
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร

ของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่  ทจ.2/2552 เพื่อใหบริษัทฯ มีขอมูล

ประกอบการดําเนินการตามขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเปนรายการที่อาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชน และอาจนําไปสูการถายเทผลประโยชนของบริษัทฯ และเพื่อเปนประโยชนตอการติดตามดูแล

ใหกรรมการและผูบริหารทําหนาที่ดวยความระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริต โดยใหกรรมการและผูบริหารตองรายงาน 

ดังน้ี 

1. การรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ กรรมการและผูบริหาร

จะตองรายงานตามแบบรายงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด และนําสงใหเลขานุการบริษัท 

2. สําหรับกรรมการและผูบริหารที่ไดรับแตงตั้งใหมใหรายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลที่มีความ

เกี่ยวของ โดยสงไปที่เลขานุการบริษัท ภายใน 30 วัน นับแตที่ไดรับการแตงตั้ง 

3. กรรมการ และผูบริหาร จะตองรายงานขอมูลการมีสวนไดเสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ณ 

สิ้นเดือนธันวาคมของทุกป ไปที่เลขานุการบริษัท จนกวาจะพนจากการเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  
 

โดยในป 2561 กรรมการบริษัทฯ และผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัด นอกจากนี้ในการประชุม

คณะกรรมการ กรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจในวาระสําคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลการ

มีสวนไดเสียของกรรมการบริษัทฯ ดังกลาวในจดหมายแจงมติที่ประชุมตอระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 
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9.8 คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี 
 

          1.)   คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)  

คาตอบแทนจากการสอบบญัช ีจายใหแกสาํนักงานสอบบัญช ี  ดังนี้  

- ในรอบป 2559 ของบริษทัฯ เปนจํานวนเงนิ 890,000  บาท  

- ในรอบป 2560 ของบริษทัฯ เปนจํานวนเงนิ 890,000  บาท  

- ในรอบป 2561 ของบริษทัฯ                      เปนจํานวนเงนิ           1,050,000  บาท   
  

2.)   คาบริการอื่น (non audit fee)  

คาตอบแทนจากการใหบริการตรวจสอบและรับรองการทําลายสินคาจดทะเบียนไมไดคณุภาพ จาย

ใหแกสาํนักงานสอบบญัชี ดังนี้  

- ในรอบป 2559 ของบริษทัฯ                        เปนจํานวนเงนิ             20,000  บาท 

- ในรอบป 2560 ของบริษัทฯ                        เปนจํานวนเงนิ             60,000  บาท 

- ในรอบป 2561 ของบริษทัฯ                       เปนจํานวนเงนิ             60,000  บาท 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

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

 

1.  การดาํเนินธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่คูค้่าตามกรอบการแขง่ขนัทางการค้าท่ีสจุริตและเท่าเทียมกนั โดยยดึถือปฏิบตัติามสญัญาและ
เง่ือนไขทางการค้า รวมทัง้ให้ความเสมอภาคและความยตุธิรรมแก่คูค้่าทกุราย เคารพในทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืน 

 

 การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม : มีการปฏิบตัิอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขและข้อตกทางการค้า
กับลกูค้า และผู้ขายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนแข่งขนัทางการค้าอย่างยตุิธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบ
การค้า ไม่บิดเบือนข้อมลู หลอกลวงหรือใช้วิธีอ่ืนใดท่ีไม่ถกูต้อง 

 การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน : ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบตัิตามสิทธิในทรัพย์สิน และเคารพในทรัพย์สินทาง
ปัญญา สทิธิบตัร ลขิสทิธ์ิ อยา่งเคร่งครัด 

 สง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมในคูค้่า: สง่เสริมและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมของลกูค้า ผู้ขาย รวมทัง้ตรวจสอบให้มีตามกฎหมายการปฏิบตัิตามกฎหายแรงงานของผู้ รับจ้างซึง่เป็นคูค้่า
ของบริษัทฯ  
 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่เคยถกูดําเนินคดีจากการละเมิดกฎหมาย และข้อบงัคบัใด ๆ ตลอดระยะเวลาในการดําเนินงานท่ี
ผา่นมา 

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 

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

 

วนัท่ี 3 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Collective  Action Coalition: CAC) และเพ่ือให้การดําเนินงานในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน  
บริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการโครงการ CAC คณะอนุกรรมการกลัน่กรองแนวปฏิบตัิและมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และคณะอนุกรรมการกําหนดแนวปฏิบัติและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และกําหนด
นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ สามารถ Download ได้ท่ี www.crownseal.co.th หน้านกัลงทนุสมัพนัธ์ หวัข้อ
การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยให้ทกุหน่วยงานได้มีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทัง้กําหนดแนวปฏิบตัิและมาตรการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัภิายในบริษัทฯ  
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วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ท่ีให้การรับรองว่า
บริษัทฯ ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง ว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบตัิ รวมถึงมาตรการตา่ง ๆ เพ่ือปอ้งกนัการทจุริต
คอร์รัปชัน่ภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี CAC กําหนด โดยนายพนัเทพ สภุาไชยกิจ ผู้จดัการใหญ่ เป็นตวัแทน  
บริษัทฯ เข้ารับมอบในงาน Thailand’s 8th National Conference on Collective Action Against Corruption เม่ือ
วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บริษัทฯ กําหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจากการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ซึ่ง
รวมถึงพนักงาน ผู้ บริหาร  และผู้ มีส่วนได้เสีย  ผ่านระบบรับขอร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblower) 
นอกเหนือจากการแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรผ่านทาง e-mail จดหมาย หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น หากพบเห็นการ
ฝ่าฝืนการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ ข้อบงัคบัท่ีกฎหมายกําหนด การกระทําผิดในเร่ืองการกํากบัดแูลท่ีดี การกระทําทจุริต
คอร์รัปชัน่ หรือพบเห็นการกระทําท่ีผิดจรรณยาบรรณ และนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 

 

ทัง้นีเ้พ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัพนกังานและผู้ มีส่วนได้เสียว่าการรายงาน หรือให้ข้อมลูหรือให้เบาะแสนัน้จะ
ไม่ทําให้ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมลูได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงได้กําหนดกลไกสําหรับคุ้มครองและบรรเทาความ
เดือดร้อนเสียหายให้กบัผู้ ท่ีได้รายงานหรือให้ข้อมลูท่ีถกูกระทําโดยไม่เป็นธรรม และให้ความสําคญักบัการเก็บข้อมลู
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ข้อร้องเรียนเป็นความลบั เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ ร้องเรียน รวมทัง้กําหนดขัน้ตอนการดําเนินงานเม่ือได้รับข้อ
ร้องเรียนไว้อย่างชดัเจน ตัง้แต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทําเป็นความลบั การตัง้คณะทํางานสอบข้อเท็จจริง การตัง้
คณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนมุตักิารลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน 
 

 ตลอดปี 2561 บริษัทฯ มีการส่ือสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความเข้าใจกบัพนกังานทัว่ทัง้องค์กร มีการจดั
อบรมชีแ้จงเร่ือง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่าง
ถกูต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อกําหนดของกฎหมายอยา่งสม่ําเสมอ พนกังานผู้กระทําการคอร์รัปชัน่
หรือกระทําผิดจากนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่รวมทัง้การทําผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยัตาม
ระเบียบท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ผิดกฎหมาย  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
นอกจากนีสํ้านกังานตรวจสอบภายในจะมีการประเมิน ติดตามการกํากับดแูลท่ีดี การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และ
นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 

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

 

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียน อนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัท่ีิไม่ถกูต้อง หรือไม่เป็นธรรมแตอ่ยา่งใด 
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4.  การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 

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

 

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

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า ด้วยการพฒันาคณุภาพสนิค้าและบริการ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง ตลอดจนผลติสนิค้าท่ีมีความปลอดภยั และรับผิดชอบตอ่ลกูค้าและผู้บริโภค 

 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัและคํานึงถึงสขุภาพความปลอดภยัของผู้บริโภค จึงได้นําระบบความปลอดภยั
บรรจภุณัฑ์อาหาร (FSSC22000) เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตตัง้แต่ปี 2557 และมีการปฏิบตัิมาอย่างต่อเน่ือง โดย
ในปี 2561 ผลการตรวจติดตามการรักษาระบบมาตรฐานดงักล่าวของบริษัทฯ ยงัคงความสอดคล้องกับข้อกําหนด 
แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยรวม ไม่เฉพาะแตพ่นกังานเทา่นัน้ แตย่งัรวมถึงผู้บริโภคโดยทัว่ไป 

 

6.  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
 

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

 

การดาํเนินงานในปี 2561 
 

เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชมุชนโดยรอบ
บริษัทฯ ดงันี ้

1) ควบคมุคณุภาพนํา้ทิง้ให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนด มีระบบบําบดันํา้เสีย ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก เพ่ือ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน มีการตรวจสอบคณุภาพนํา้ทิง้อยู่เป็นประจําทุก 2 เดือน โดยห้องปฏิบตัิการเอกชนท่ี
ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
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2) ของเสียทุกชนิดของบริษัทฯ ได้ถูกคดัแยกและไปส่งกําจัดหรือบําบดัโดยบริษัทฯ ท่ีได้รับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ทัง้นี ้การดําเนินงานทุกขัน้ตอนได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการควบคมุและ
ตรวจสอบการปฏิบตัใิห้สอดคล้องกบัการอนญุาตโดยหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกอยา่งสม่ําเสมอ 

3) จัดอุปกรณ์ลดเสียงให้กับพนักงานเพ่ือสวมเคร่ืองป้องกันเสียงขณะปฏิบัติงาน รวมทัง้ป้องกันและลด
ผลกระทบจากแหลง่กําเนิดเสียง โดยการทําฝาครอบลดเสียงจากเคร่ืองจกัรสูภ่ายนอก 

4) ตรวจวดัเสียง แสง ความร้อน ฝุ่ น สารเคมี และไอระเหยในบริเวณท่ีทํางานและสถานท่ีจดัเก็บ ตามประกาศ
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับสภาพแวดล้อมช่วยให้
พนกังานอยู่ในสภาพการทํางานท่ีปลอดภยั ปลอดมลพิษ ขณะเดียวกนัได้จดัให้มีโปรแกรมการตรวจสขุภาพประจําปี 
ช่วยยืนยนัความเหมาะสมของมาตรการในการดแูลและปอ้งกนัผลกระทบจากการทํางาน 

5) ร่วมจดักิจกรรม รณรงค์ สง่เสริม การรักษาสิง่แวดล้อมกบัหน่วยงานราชการ เทศบาลนครรังสติในทกุ ๆ ปี 
 

7.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

บริษัทฯ จะดําเนินการทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและตระหนกัถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อชมุชนและสงัคม
โดยรวม ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสงัคม
บริษัทฯ มีกิจกรรมร่วมกบัชมุชนโดยรอบอยา่งสม่ําเสมอ 

 

การดําเนินงานปี 2561 
 ร่วมกบัศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพฯ ในการรับบริจาคโลหิต จํานวน 4 ครัง้ 
 ร่วมกบัสมาคมคนตาบอดแหง่ประเทศไทยในการให้วงดนตรีคนตาบอดเข้ามารับบริจาคเงิน และขาย

สลากกินแบง่รัฐบาล 
 กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหวัใจ” 
 กิจกรรม “สร้างป่า รักษ์นํา้” 
 ร่วมกบัสหกรณ์ฯ ในการนําสนิค้าอปุโภค บริโภคเข้ามาจําหน่ายให้กบัพนกังาน 
 ร่วมกบัเทศบาลนครรังสติในการจดักิจกรรมวนัสิง่แวดล้อมโลก 
 กิจกรรม “จิตอาสาพฒันาเพ่ือน้อง”  
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8.  การวจิัยและพัฒนาจากการดาํเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

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

 

ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในเว็บไซต์บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) www.crownseal.co.th  หน้า
สิง่แวดล้อมและสงัคม หวัข้อความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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11.  การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

11.1  การควบคุมภายใน   
คณะกรรมการของบริษัทฯมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองโดย
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทําหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล เพ่ือให้มัน่ใจวา่ 

 บริษัทฯ มีระบบข้อมลูและการรายงานทางการเงินท่ีถกูต้องและเช่ือถือได้  
 บริษัทฯปฏิบตัิตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทํางานของบริษัทฯ กฎหมายและข้อบงัคบัท่ี
เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ  

 ทรัพย์สนิของบริษัทฯ มีอยูจ่ริงและการใช้ทรัพย์สนิมีการควบคมุ ดแูล เก็บรักษาเป็นอยา่งดี  
 การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่  
 การปฏิบตังิานได้ดําเนินการตามแผนงาน สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเปา้หมายของบริษัทฯ 

 
โดยมีสํานักตรวจสอบภายในทําหน้าท่ีประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  

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

 

ในการประชุมคณะกรรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ และผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุมครบ  คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาผล
ประเมินทกุข้อ โดยซกัถามข้อมลูเพิ่มเตมิจากผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นวา่ ระบบการ
ควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสทิธิผล  มีสาระสําคญั ดงันี ้ 

 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

 มีการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ แผนงาน รวมถึงเป้าหมาย และตวัชีว้ดัผลการดําเนินงานอย่าง
ชดัเจน 

 มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการจดัทําใบพรรณนาหน้าท่ีงาน เพ่ือกําหนดรายละเอียดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและคณุสมบตัขิองผู้ปฏิบตังิานในแตล่ะตําแหน่งอยา่งครบถ้วน                                                             

 มีการจดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือ
ใช้เป็นแนวปฏิบตัท่ีิดีในการดําเนินธุรกิจ 

 มีการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยูเ่สมอ   
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2. การประเมินความเส่ียง 

 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่มีผู้จดัการใหญ่เป็นประธาน และ
ผู้บริหารระดบัสงูของฝ่ายตา่ง ๆ เป็นกรรมการ และกําหนดบทบาทหน้าท่ีอยา่งชดัเจน   

 จดัทําคู่มือการบริหารความเส่ียง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิไว้อย่างชดัเจน และได้กําหนดหลกัเกณฑ์
ในการประเมินความเส่ียงแตล่ะระดบัไว้อยา่งเหมาะสม โดยพิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบทัง้ท่ีเป็น
ตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน  

 ทกุหน่วยงานมีหน้าท่ีระบุ ประเมินความเส่ียง รวมทัง้จดัทําแผนและมาตรการจดัการความเส่ียงอย่าง
เหมาะสม และทบทวนมาตรการ ให้สอดคล้องกับปัจจัยความเส่ียงทัง้ภายในและภายนอกท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง  

 

3. กจิกรรมควบคุม 

 มีการกําหนดนโยบาย ไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  มีการจัดทําแผนงาน ตัวชีว้ัดผลงาน และ
งบประมาณประจําปี สําหรับหน่วยงานตา่ง ๆ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การปฏิบตังิานเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
และบรรลตุามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้    

 มีระเบียบปฏิบตัิงาน  อํานาจการอนมุัติกําหนดไว้อย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยทบทวน
และปรับปรุงให้สอดคล้องกบัสภาวะการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง รวมถึงการสอบทาน การกระทบยอดและการ
แบ่งแยกหน้าท่ี เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส มีความคล่องตวั  และภายใต้การ
ควบคมุภายในท่ีดี เพียงพอ       

 การทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ อนัอาจนํามาซึง่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ธุรกรรม
ท่ีเกิดขึน้จะต้องผ่านขัน้ตอนการปฏิบตัิตามระเบียบ และข้อกําหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างถกูต้องตาม
กฎหมายเสมือนกระทํากบับคุคลภายนอก  

 

4. ด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

 จัดให้มีระบบข้อมูลและช่องทางการส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง
สามารถรับข้อมูลสารสนเทศได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอ  สําหรับใช้ในการ
ปฏิบตังิาน และประกอบการตดัสนิใจ   

 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  และประชุมฝ่ายบริหาร เพ่ือถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางในการ
บริหารงานและข้อมลูท่ีจําเป็นในการปฏิบตังิานแก่ผู้ มีหน้าท่ีเก่ียวข้องอยา่งสม่ําเสมอ      

 บริษัทฯ มีการนําระบบงาน SAP เข้ามาใช้ในการบนัทกึข้อมลู ประมวลผลการปฏิบตังิาน จดัทํารายงาน
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงิน ซึง่ทําให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนผู้บริหารมี
ข้อมลูประกอบการตดัสนิใจท่ีเพียงพอและมีประสทิธิภาพ  
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 มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูล  ท่ีเหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนมีการ
กําหนดแผนสํารองฉกุเฉินด้านสารสนเทศ เพ่ือลดผลกระทบจากเหตกุารณ์ท่ีทําให้ระบบหยดุชะงกัหรือ
เกิดความเสียหายตอ่ระบบ  และได้มีการซกัซ้อมแผนสํารองฉกุเฉินเป็นประจําทกุปี 

 พนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Intranet ส่วนบุคคลภายนอกสามารถรับรู้ข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน จาก
หน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือรับผิดชอบข้อมลูในสว่นนัน้ ๆ แล้ว 

 

5. การตดิตามและประเมินผล 

 จดัให้มีการประชุมฝ่ายบริหารเป็นประจําทุกเดือน และได้นําดชันีชีว้ดัผลงาน มาใช้ในการติดตามผล
การบริหารงานและปฏิบตัิงานของพนกังานทกุระดบั เพ่ือให้มัน่ใจว่าได้ดําเนินงานเป็นไปตามเปา้หมาย
และแผนงานท่ีกําหนดไว้ โดยรายงานให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ําเสมอ หากผล
การดําเนินงานแตกต่างไปจากเป้าหมาย ท่ีประชุมฯ จะซักถามและมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไป
ดําเนินการแก้ไขและนํามารายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ  ในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

 จัดตัง้สํานักตรวจสอบภายในขึน้ เพ่ือทําหน้าท่ีสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการกํากับดูแล
ระบบการควบคมุภายใน 
 

11.2  การตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบกํากบัดแูลให้การปฏิบตัิงานของสํานกัตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เท่ียง

ธรรม และมีความเช่ียวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  โดยมีกฎบตัรการตรวจสอบภายในซึง่ได้
กําหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนแนวทางการดําเนินการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน  และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 
สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี   จึงกําหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารงานต่อผู้ จัดการใหญ่  และมีหน้าท่ีในการให้คําปรึกษา  
ตรวจสอบ  ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายใน และการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้หาแนวทางปรับปรุง
แก้ไข โดยประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวัในการปรับปรุงระบบงาน และติดตามการปฏิบตัิ
นัน้ให้มีประสทิธิผลตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้  

 

การจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี ได้พิจารณาตามปัจจัยเส่ียง (Risk Based Approach) ซึ่งเน้นให้
ความสําคัญกับการควบคุมภายใน  การบริหารความเส่ียงท่ีสําคัญ  การปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือนําข้อมูลมาพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบประจําปีและติดตามผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบตัิงานของสํานักตรวจสอบภายในเป็นรายไตร
มาส 

 

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

 

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

 
11.3  การบริหารจัดการความเส่ียง 

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

 

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทําหน้าท่ีติดตามการดําเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง
เป็นระยะ รวมถึงตดิตามผลประเมินของระดบัความเสี่ยงหลงัการจดัการ แล้วนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น ก่อนรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบเป็นประจําทกุไตรมาส 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2561   

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
 

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

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างมีอิสระ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  ตลอดจนได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ  เป็นไปตาม
หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี ผู้บริหารระดบัสงูและผู้ตรวจสอบภายใน รวม 4 ครัง้ และ
รายงานผลการปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจําทกุไตรมาส  ซึง่สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

 

1.  สอบทานรายงานทางการเงินประจําไตรมาสและประจําปี 2561 รวมทัง้เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ (Key 
Audit matters) ในรายงานของผู้สอบบญัชี พร้อมรับฟังคําชีแ้จง  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทาง 
การเงินของบริษัทฯ ถกูต้อง ครบถ้วนตามท่ีควรในสาระสําคญั เป็นท่ีเช่ือถือได้ จดัทําตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน รวมทัง้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้งบการเงิน ทัง้นีง้บการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว          
ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข 

 

 นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีเพ่ือหารือกันเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีฝ่าย
บริหารเข้าร่วม 1 ครัง้และได้รับรายงานว่ามีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงานตรวจสอบและได้รับความร่วมมือจาก    
ทกุหน่วยงานเป็นอยา่งดี   
 

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

 3. สอบทานรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจ  รวมถึงการกําหนด
มาตรการต่างๆในการจดัการความเส่ียงของบริษัทฯ และรับทราบรายงานเหตกุารณ์ความเสียหายด้านปฏิบตัิการท่ีมี
นัยสําคัญ   ประเมินสาเหตุและความเหมาะสมของแนวทางป้องกันเพ่ือมิให้เกิดเหตุการณ์ซํา้อีกในอนาคต  มี
ความเห็นว่าเหมาะสมตามสมควร และขอให้ฝ่ายจัดการติดตามผลดําเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงอย่าง
ตอ่เน่ืองเพ่ือประเมินและปรับแผนให้มีประสทิธิภาพ อนัเป็นการช่วยลดความเสี่ยงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
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 4. สอบทานการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง มีความเห็นว่าบริษัทฯปฏิบตัิสอดคล้องกับกฏหมาย ระเบียบและ
ข้อกําหนดตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วยดีอยา่งตอ่เน่ือง   
 

 5. พิจารณาความสมเหตสุมผลของการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้มีความถกูต้อง เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ และสอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยพิจารณาเหตผุลและความจําเป็น  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความ
สมเหตสุมผล เป็นธรรม และมีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศอยา่งครบถ้วน เพียงพอ 
 

 6. พิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี
จากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์และค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม สอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณา
และมีมติให้เสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี2562 แต่งตัง้ นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3972 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4807 หรือ
นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5872 แห่งบริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และอนมุตัคิา่สอบบญัชีประจําปี 2562  
 

 7. พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 2562 ซึ่งกําหนดให้มีความสอดคล้องกบัลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยเน้นประสิทธิผลของการปฏิบตังิาน การควบคมุภายในระบบงาน และการบริหารความ
เส่ียง  พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบและวิธีปฏิบตังิานให้รัดกมุยิ่งขึน้ 
 

 8. บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดถือความซ่ือสตัย์สจุริต ความถกูต้อง ยตุิธรรม
และมีจริยธรรมเป็นหลกัในการดําเนินงาน  บริษัทฯ ได้จดัทําคูมื่อ มาตรการและขัน้ตอนการปฏิบตัิในการตอ่ต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชั่นให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพ่ือนํามาใช้ในการกํากับดแูลและยึดถือปฏิบตัิได้อย่างถกูต้องเป็น
มาตรฐานเดียวกนั  โดยบริษัทฯ ได้รับใบรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ต้านการทจุริตในปี 2560  และมีการตดิตามให้ปฏิบตัติามมาตรการดงักลา่วอยา่งตอ่เน่ือง 
 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
  
(นางพิไล เป่ียมพงศ์สานต์) 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 22 กมุภาพนัธ์ 2562 
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      รายการระหว่างกัน 
  

1. สรุปรายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  
 

 

รายการ คู่สัญญา ความสัมพันธ์ ระยะเวลา 
มูลค่า (ล้านบาท)  

เกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน 2561 2560 
 

1.  รายการธุรกิจปกติ       

1.1  การขายฝาจุกจีบ   ฝาอลูมิเนียม    
       เกลียวกันปลอม  ฝาแม็กซี่  และ 
      ฝาพลาสติก 

บริษัท  บุญรอดบริวเวอรี่  จ ากัด และบริษัทในเครือ1 

บริษัท  ไทยน  าทิพย์  จ ากัด2 
บริษัท  เสริมสุข  จ ากัด (มหาชน)3 
บริษัท  โตโย  ไซกัน (ประเทศไทย) จ ากัด4 

 
บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จ ากัด (NCC)5 

 

เป็นผู้ถือหุ้น 
เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกัน
บางส่วน 
มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมี
ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผูบ้ริหาร
ร่วมกันบางส่วน 

- 686.42 637.20 ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคา
ตลาด ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกบับคุคลภายนอก 

1.2  การขายอุปกรณ์ อะไหล่ และวัตถดุิบ บริษัท  บุญรอดบริวเวอรี่  จ ากัด และบริษัทในเครือ 

บริษัท  เสริมสุข  จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จ ากัด (NCC)  

 

เป็นผู้ถือหุ้น 
เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหาร
ร่วมกันบางส่วน 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผูบ้ริหาร
ร่วมกันบางส่วน 

- 0.20 1.18 ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคา
ตลาด ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกบับคุคลภายนอก 

 

2.  รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ       

2.1 การรับจ้างผลติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พิมพ์ 

-   การรับจ้างพิมพ์และเคลือบแผ่นโลหะ 
-   การรับจ้างท าอาร์ตเวิร์ค 
-   การรับจ้างท าแผ่นพิมพ์ตัวอย่าง  

2.2 การได้รับความช่วยเหลือด้านวิชาการ 
และเทคนคิในการผลิตฝา 

 
 
 
 

บริษัท  บางกอกแคน  แมนนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด6 

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จ ากัด7 
 
 
 
บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จ ากัด (NCC) 

 
 
 
 
 
 
 
 

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมี
ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 
 
 
 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผูบ้ริหาร
ร่วมกันบางส่วน 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

5 ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 

151.31 
 
 
 
 

15.02 

176.88 
 
 
 
 

17.91 

ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคา
ตลาด ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกบับคุคลภายนอก 
 
 
 
ช าระเงินทุก 6 เดือน โดยก าหนดเป็นอัตรา
ร้อยละของยอดขายฝา โดยที่ NCC เรียก
เก็บในอัตราที่ไม่สูงกว่าผู้รับความช่วยเหลือ
รายอื่น 
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รายการ คู่สัญญา ความสัมพันธ์ ระยะเวลา 
มูลค่า (ล้านบาท) 

เกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน 
2561 2560 

2.3 การซื ออะไหล่ และวัตถดุิบ 
 

บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จ ากัด (NCC) 

 

บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จ ากดั8 

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผูบ้ริหาร
ร่วมกันบางส่วน 
มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและ
มีผู้บริหารร่วมกันบางสว่น 
 

- 
 

 

38.59 30.74 ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคา
ตลาด ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกบับคุคลภายนอก 

 

3.  รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
     ไม่เกิน  3  ปี 

3.1 การให้เช่าที่ดิน 3,626 ตรม.  
          (ที่ตั งอาคารสรรพสามิต และที่จอดรถ) 

 
 
บริษัท  บางกอกแคน  แมนนูแฟคเจอริ่ง  จ ากัด 
 

 
 
มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมี
ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 

 
 

1 ปี 
(1 ก.ย. 60 - 31 ส.ค. 61) 

 
 

0.41 

 
 

0.41 
 

 
 
ช าระเงินเป็นรายปี ตามราคาประเมินของผู้
ประเมินอิสระ 

3.2 การให้เช่าส านักงานพื นที่ 360 ตรม. 
 

บริษัท  โตโย  ไซกัน (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมี
ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 
 
 
 
 

6 เดือน 
(1 ม.ค. 60 - 30 มิ.ย. 60) 

- 0.43 
 

ช าระเงินเป็นรายปี ตามราคาประเมินของผู้
ประเมินอิสระ 
 

 
 
 
 
 

 

4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ       

4.1 การให้บริการด้านการบริหารจัดการ 
ซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ SAP และระบบงาน
บุคคล 

 

บริษัท  บางกอกแคน  แมนนูแฟคเจอริ่ง  จ ากัด 
 
 
บริษัท  โตโย  ไซกัน (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 
บริษัท  โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด9 
 
 
บริษัท  เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จ ากัด 
 

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมี
ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 
 
มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมี
ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 
 
มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน 
 
 
มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมี
ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 
 
 

1 ปี  
(1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61) 
 

1 ปี 
(1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61) 

 
1 ปี 

(1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61) 
 

1 ปี 
(1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61) 
 

2.99 
 

  
3.97 

 
 

1.12 
 
 

1.28 

2.83 
 
 

3.75 
 
 

1.02 
 
 

1.21 

ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปัน
ส่วนคา่ใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณงาน 
บวกก าไรร้อยละ 4 
ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปัน
ส่วนคา่ใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณงาน 
บวกก าไรร้อยละ 4 
ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปัน
ส่วนคา่ใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณงาน 
บวกก าไรร้อยละ 4 
ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปัน
ส่วนคา่ใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณงาน 
บวกก าไรร้อยละ 4  
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รายการ คู่สัญญา ความสัมพันธ์ ระยะเวลา 

มูลค่า (ล้านบาท) มูลค่า (ล้านบาท) 

2561 2560 
4.2 การให้บริการโครงสร้างพื นฐานระบบ

สารสนเทศ 
 
 
 
 

4.3  การให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 การให้บริการพื นที่สว่นกลาง 
 
 
4.5 การให้เช่าที่ดิน 20-1-87 ไร่ 
     (ที่ตั งส านักงานและโรงงานกระป๋อง  

2 ชิ น) 
 
 

 
 

บริษัท บางกอกแคน  แมนนแูฟคเจอริ่ง  จ ากัด 
 
 

บริษัท  เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จ ากัด 
 
 

บริษัท  บางกอกแคน  แมนนูแฟคเจอริ่ง  จ ากัด 
 
 

บริษัท  โตโย  ไซกัน (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 
บริษัท  โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
 
 
บริษัท  เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จ ากัด 
 
 

บริษัท  โตโย  ไซกัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

 
 

บริษัท  บางกอกแคน  แมนนูแฟคเจอริ่ง  จ ากัด 
 
 

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมี
ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 
 

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมี
ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 

 

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมี
ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 
 
มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมี
ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 
 
มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน  
 
 
มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมี
ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 
 

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน และมี
ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 
 

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน และมี
ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 
 
 

1 ปี 
(1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61) 
 

1 ปี 
(1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61) 
 

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) 

 
6 เดือน  

(1 ม.ค. 60 - 30 มิ.ย. 60) 
 

30 ปี 
(2  ก.ค. 44  - 1 ก.ค. 74) 

 
  

0.97 
 
 

0.52 
 
 

0.27 
 
 
0.36 
 
 
0.10 
 
 
0.12 
 
 

- 
 
 

0.50 

0.96 
 
 

0.52 
 
 

0.28 
 
 

0.38 
 
 

0.10 
 
 

0.12 
 
 

0.16 
 
 

0.50 

ช าระเงินเม่ือถึงก าหนด โดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาดทีผู่้ให้บริการเรียกเก็บ 
 

ช าระเงินเม่ือถึงก าหนด โดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาดทีผู่้ให้บริการเรียกเก็บ 

 

ช าระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลักการปันส่วน
ค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณผู้ใช้งาน 
บวกก าไรร้อยละ 4 
ช าระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลักการปันส่วน
ค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณผู้ใช้งาน 
บวกก าไรร้อยละ 4 
ช าระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลักการปันส่วน
ค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณผู้ใช้งาน 
บวกก าไรร้อยละ 4 
ช าระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลักการปันส่วน
ค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณผู้ใช้งาน 
บวกก าไรร้อยละ 4  
ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปัน
ส่วนคา่ใช้จ่าย ตามสัดส่วนการใช้พื นที่และ
จ านวนพนักงาน บวกก าไรร้อยละ 4 
ช าระเงินครั งเดียวในวันท าสัญญาจ านวน 
15 ล้านบาท ราคาทีด่ินใช้ราคาที่บริษทัฯซื อ
จาก BCM เป็นฐานและคิดคา่เช่าร้อยละ 
1.5  ต่อปีของราคาที่ดินตามมูลคา่ปัจจุบัน 
โดยคิดอัตราคิดลดร้อยละ 8 
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               หมายเหตุ 

1. บริษัท บุญรอดบรวิเวอรี่ จ ากัด และบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายเครื่องดื่ม 
2. บริษัท ไทยน  าทิพย์ จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยเครื่องดื่ม 
3. บริษัท เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยเครื่องดื่ม 
4. บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบธุรกิจผลติและขายภาชนะพลาสติก 
5. บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยบรรจุภัณฑ์ 
6. บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายฝากระป๋อง  กระป๋อง 2 ชิ น และกระป๋อง 3 ชิ น 
7. บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จ ากัด   ประกอบธุรกิจผลิตและขายกระป๋อง 2-Piece 
8. บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบธุรกิจรับจ้างผลติแม่พิมพ์ส าหรับฉีดและเป่าพลาสติก 
9. บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ประกอบธุรกิจผลติ และจ าหน่ายกระป๋องสเปรย์ส าหรับผลติภัณฑ์ดูแลร่างกายและเส้นผ

รายการ คู่สัญญา ความสัมพันธ์ ระยะเวลา 
มูลค่า (ล้านบาท) 

เกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน 
2561 2560 

4.6 การให้เช่าที่ดิน 8-3-80 ไร่  
     (ที่ตั งอาคาร 3,4 ที่อัดเศษวัสดุและที่

ขนถ่ายสินค้า) 

บริษัท  บางกอกแคน  แมนนูแฟคเจอริ่ง  จ ากัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน และมี
ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 
 

30 ปี 
(2  ก.ค. 44  - 1 ก.ค. 74) 

0.49 0.49 
 

ช าระเงินครั งเดียวในวันท าสัญญา จ านวน 
14.78 ล้านบาท  ราคา Fair Value ที่ดิน 
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คิดค่าเช่าร้อย
ละ 1.5 ต่อปี ของราคาที่ดินตามมูลค่า
ปัจจุบัน โดยคิดอัตราคดิลดร้อยละ 8 



  

               
            บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                          แบบ 56-1 ประจาํปี 2561                             
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12.2  รายการระหว่างกันที่เกดิขึน้เป็นไปตามลักษณะการดาํเนินงานปกตกัิบกจิการที่เก่ียวข้องกัน  
บริษัทฯ มียอดบญัชีคงเหลือระหวา่งบริษัทฯ กบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัตอ่ไปนี ้

1. ลูกหนีก้ารค้ากจิการที่เก่ียวข้องกัน ประกอบด้วย 
             หน่วย :ล้านบาท                
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2561  2560             2559  
ลกูหนีก้ารค้า 
 กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 121.31 84.48 97.53 

ลกูหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ประกอบด้วย 

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

อย่างไรก็ตาม รายการค้ากับลกูหนีก้ารค้ากับกิจการเก่ียวข้องกันนัน้ ถือเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ของการก่อตัง้บริษัทฯ ในการผลิตและจําหน่ายสินค้าให้กบัลกูค้าท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ
เป็นคูแ่ขง่ทางการค้าระหวา่งกนัเอง 
 

2. ลูกหนีก้จิการที่เก่ียวข้องกัน ประกอบด้วย 
                  หน่วย: ล้านบาท  
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
  2561             2560            2559  
              กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 เงินทดรอง  - - - 
 รายได้ค้างรับ  6.63 6.28 7.62 
 รวม  6.63 6.28 7.62 
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3. เจ้าหนีก้จิการที่เก่ียวข้องกัน ประกอบด้วย 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
   31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  
     2561       2560        2559  
 กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั    
 คา่สทิธิการผลิตค้างจ่าย 6.75 8.13 9.04 
 อ่ืนๆ 6.85 5.97 10.88 

รวม 13.60 14.10 19.92 
 
เจ้าหนีก้จิการที่เก่ียวข้องกัน ประกอบด้วย 
 

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

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

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

 
4. ค่าเช่ารับล่วงหน้า ประกอบด้วย  

  หน่วย : ล้านบาท 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560 2559 

                บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
 คา่เช่ารับลว่งหน้า     12.41 13.40 14.39 
 หกั สว่นท่ีครบกําหนดภายในหนึง่ปี  (0.99)  (0.99)  (0.99) 
          สทุธิ 11.42 12.41 13.40 
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5. รายการบญัชีที่มีสาระสาํคัญระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและกจิการที่เก่ียวข้องกัน   

             สําหรับระยะเวลา 12 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ    
2559 มีดงันี ้
 
                                   หน่วย : ล้านบาท 
     สาํหรับงวดสิบสองเดือน สิน้สุดวันที่ 
 31 ธันวาคม   31 ธันวาคม   31 ธันวาคม 
 2561  2560     2559  
 กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
               รายได้จากการขาย – ฝาภาชนะ 686.42 637.21 686.70   
              รายได้จากการให้บริการพิมพ์แผน่                         151.31 176.89 170.02   
              รายได้คา่เช่า 2.26 2.92 3.13   
            ขายอปุกรณ์ อะไหลแ่ละวตัถดุบิ 0.20 1.18 1.03   
           รายได้คา่บริหาร 11.08 10.52 13.05   
           ซือ้วตัถดุบิ 1.84 1.13 1.76   
           ซือ้อะไหล ่และเคร่ืองจกัร 36.74 29.60 21.52   
          คา่สทิธิการผลิตจ่าย 15.03 17.91 21.68   
          คา่ชดเชยสนิค้าเสียหายจ่าย 7.31 0.94 0.25   
               โอนมลูคา่เคร่ืองจกัรท่ีถือกรรมสทิธ์ิร่วมกนั 1.02 3.06 0.62   
               เงินปันผลจ่าย 51.98 85.87 60.46   
               คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 22.04 21.13 19.62   
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ข้อมูลลักษณะความสัมพันธ์ มูลค่าความจาํเป็น ความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกันที่เกดิขึน้  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้
1. ลูกหนีก้ารค้ากจิการที่เก่ียวข้องกัน 
      หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ลักษณะความสัมพันธ์ จาํนวนเงนิ เหตุผลและความจาํเป็น 
       
 - บริษัท ไทยนํา้ทิพย์ จํากดั  ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 25.38  รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ 
  ร่วมกนับางสว่น    
 - บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 28.55  รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ 
  ร่วมกนับางสว่น    
 - บริษัท สามเสนบริวเวอร่ี จํากดั  ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 6.40  รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ 
  ร่วมกนับางสว่น    
 - บริษัท วงัน้อย เบเวอเรช จํากดั  ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 4.75  รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ 
  ร่วมกนับางสว่น    
 - บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จํากดั  ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 1.32  รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ 
  ร่วมกนับางสว่น    
 - บริษัท สรุาษฎร์ธานี เบเวอเรช จํากดั  ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 1.97  รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ 
  ร่วมกนับางสว่น    
 - บริษัท ปทมุธานี บริวเวอร่ี จํากดั  ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 12.87  รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ 
  ร่วมกนับางสว่น    
 - บริษัท ขอนแก่นบริวเวอร่ี จํากดั  ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 11.32  รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ 
 ร่วมกนับางสว่น   
 - บริษัท สงิห์ เบเวอเรช จํากดั  ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 6.42  รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ 
 ร่วมกนับางสว่น   
 - บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จํากดั ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 3.23 รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ
 ร่วมกนับางสว่น   
 - บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอร่ิง  ผู้ ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกนั 12.02  รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ 
    จํากดั  และผู้บริหารร่วมกนั   
 บางสว่น   
 - บริษัท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั  ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 6.96  รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ 
 ร่วมกนับางสว่น   
- บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชัน่ จํากดั         ผู้ ถือหุ้นและผู้บริหาร 0.12 รายการค้าทางธุรกิจปกต ิ
 ร่วมกนับางสว่น   
 รวม 121.31  
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2.  ลูกหนีก้จิการที่เก่ียวข้องกัน                                                                                                               
                    หน่วย : ล้านบาท  

รายการ จาํนวนเงนิ เหตุผลและความ
จาํเป็น 

บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 6.28 ทดรองจ่ายคา่ใช้จ่าย
ร่วมกนั  รับชําระเม่ือถึง
กําหนดตามท่ีตกลงไว้ 

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชัน่ จํากดั                   0.35  
  รวม 6.63  

 

3. เจ้าหนีก้จิการที่เก่ียวข้องกัน                                                                                       
                  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ จาํนวนเงนิ เหตุผลและความจาํเป็น
- บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จํากดั  12.31 คา่สทิธิบตัรชําระเงินเม่ือ

ถึงกําหนด และรายการซือ้
วตัถดุบิ อะไหลท่างธุรกิจ
ปกต ิ   

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

0.69 
 

0.02 

คา่ชดเชยสนิค้าเสียหาย
ทางธุรกิจปกต ิ
คา่ชดเชยสนิค้าเสียหาย
ทางธุรกิจปกต ิ

- บริษัท โทเคน็ เทรดดิง้ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 0.43 รายการซือ้อะไหลท่าง
ธุรกิจปกต ิ

- บริษัทคานากาตะ(ประเทศไทย)จํากดั  0.16 ทดรองจ่ายคา่ใช้จ่าย 
  รวม  13.61  

 

4. ค่าเช่ารับล่วงหน้าจากกจิการที่เก่ียวข้องกัน 
 

รายการ   จาํนวนเงนิ  เหตุผลและความจาํเป็น  

- บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอร่ิง จํากดั           12.41 ตอ่เน่ืองจากดําเนินตาม 

ธุรกิจใหมใ่นปี 2544    
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12.3 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทาํรายการระหว่างกัน 
 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั แบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ดงัรายละเอียดท่ีได้กลา่วแล้วใน
ข้อ 12.1) ได้แก่  
 1. รายการธุรกิจปกต ิ 
 2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกต ิ 
 3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี  
 4. รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ  
 

ในการตกลงเข้าทํารายการดงักลา่วข้างต้น  บริษัทฯ จะพิจารณาถึงเหตผุลและความจําเป็น  เง่ือนไข และราคาท่ีเป็น
ธรรม  โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็นสําคญั  กรณีเข้าทํารายการธุรกิจปกต ิ และรายการสนบัสนนุธุรกิจ
ปกต ิบริษัทฯ จะดําเนินการตามเง่ือนไขทางการค้าของธุรกิจปกตเิช่นเดียวกบับคุคลภายนอก สว่นรายการเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการท่ีเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ บริษัทฯ จะพจิารณากําหนดอตัราคา่เช่าและ
คา่บริการ โดยใช้ Fair Value ของผู้ประเมินอิสระ และใช้หลกัการปันสว่นคา่ใช้จา่ยตามสดัสว่นปริมาณงานบวกด้วยกําไร 
ซึง่ได้เปรียบเทียบกบัราคาตลาดแล้ว    

 

ทัง้นี ้ การตกลงเข้าทํารายการ/สญัญาใดๆ กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะพิจารณาถึง
ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลในการเข้าทํารายการ ตลอดจนเง่ือนไขและราคาท่ีเป็นธรรม เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์  อนัเป็นการรักษาผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  
 
 
 




