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ส่วนที่ 1  
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ  

 

       บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจําหน่าย ฝาจีบ ฝาเกลียวกนัปลอม ฝาแม็กซ่ี 
ฝาพลาสติก และฝาคอมโพสิต สําหรับปิดผนึกขวดบรรจเุคร่ืองด่ืมหลากหลายประเภท เช่น นํา้อดัลม นมถัว่เหลือง 
เบียร์ โซดา เคร่ืองด่ืมบํารุงกําลงั  นํา้ผลไม้  สรุา ชา นํา้ด่ืม ซุปไก่สกดั รังนก และเวชภณัฑ์ รวมถึงจําหน่ายเคร่ือง
ผนึกฝาจกุจีบแบบคนัโยกและเคร่ืองผนกึฝาแม็กซ่ี นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการให้บริการรับจ้างพิมพ์แผ่นโลหะและ
แผน่อลมิูเนียมตราตา่ง ๆ   
 

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ก่อตัง้ในปี 2511 ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท นิปปอน 
โคลสเชอร์ส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากัด ประเทศญ่ีปุ่ น และด้วย
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง รวมทัง้กําลงัการผลิตท่ีมีเพียงพอ  บริษัทฯ ได้จําหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าชัน้นําทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ  ปัจจุบันมียอดขายรวมมากกว่า 2,800 ล้านบาทต่อปี  โดยมีผู้ ถือหุ้นหลักอยูใ่นกลุ่ม
อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์และเคร่ืองด่ืม ได้แก่ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั  บริษัท โตโย ไซกนั จํากดั  บริษัท 
บญุรอดบริวเวอร่ี จํากดั  บริษัท ไทยนํา้ทิพย์ จํากดั  บริษัท เสริมสขุ จํากดั(มหาชน) และบริษัท กรีนสปอต จํากดั  
 

ตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจบรรจภุณัฑ์ฝาปิดผนกึ  บริษัทฯ ได้พฒันาและเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนั
ยาวนานกบัลกูค้า ด้วยการยดึมัน่ในการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ  และสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า โดยการ
ใช้เทคโนโลยีชัน้นําจากกลุม่บริษัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั  บริษัทฯ ยงัคงทุม่เทและมุ่งมัน่อยา่งเตม็ท่ี ท่ีจะ
ก้าวไปสูค่วามเป็นผู้ นําในธุรกิจบรรจภุณัฑ์ในอนาคต  
 
1.2  วสัิยทศัน์ และพันธกจิขององค์กร 
 

 บริษัทฯ ได้กําหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจขององค์กร ไว้ดงันี ้
 

 วสัิยทศัน์ (Vision) 
 

 มุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้ผลิตฝาและให้บริการครบวงจร ท่ีมีความสามารถในเชิงการแข่งขนัสงู ด้วยนวตักรรมและ
คณุภาพท่ีลํา้หน้า เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าในตลาดอาเซียนและตลาดเปา้หมาย 
 

 พันธกจิ (Mission) 
 

1. เป็นบริษัทท่ีมีต้นทนุท่ีแขง่ขนัได้ 
2. ผลติฝามีคณุภาพสงู ด้วยนวตักรรมท่ีลํา้หน้า พร้อมให้บริการครบวงจร 
3. เป็นผู้ นําในตลาดฝาโลหะ 
4. เพิ่มสว่นแบง่ตลาดฝาพลาสตกิ 
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5. รุกตลาดใหม่นอกเหนือจากตลาดเคร่ืองด่ืมและอาหาร 
6. สร้างพนกังานให้มีระเบียบวินยั มีความรู้เป็นเลิศในการผลิตและบริการ ด้วยจิตสํานึกด้านคณุภาพและ

ความต้องการของลกูค้า 
7. เป็นบริษัทท่ีพนกังานมีความสขุและความปลอดภยัในการทํางาน 
8. ยดึถือแนวปฏิบตักิารกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

    
1.3  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ 

 

 บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) (Crown Seal Public Company Limited) ได้จดทะเบียนจดัตัง้เป็นนิตบิคุคล
ประเภทบริษัทจํากดั เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2511 โดยมีทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 100,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้น
สามญัจํานวน 10,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ จดัตัง้ขึน้โดยการร่วมทนุของบริษัทผู้ผลติ
เคร่ืองด่ืมภายในประเทศกบับริษัท เบอร์ล่ียคุเกอร์ จํากดั และบริษัท โตโย ไซกนั ไกชา จํากดั ซึง่เป็นผู้ให้ความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการและเทคนิคในการผลิตฝาจกุจีบ ฝาอลมิูเนียมเกลียวกนัปลอม และฝาแม็กซ่ี  
 

 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม  
2520 
 

 ในวันท่ี  2 กุมภาพันธ์  พ .ศ .  2537 บริษัทฯ  ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ทะเบียนเลขท่ีบมจ.288 ปัจจุบันเปล่ียนเป็นทะเบียนเลขท่ี 
0107537000416 
  

ปี 2555 
 บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุใน บริษัท เพชรแพค จํากัด จํานวน 2 ครัง้ รวม 180,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 450 บาท 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 81 ล้านบาท ทําให้บริษัทฯ มีหุ้นในบริษัท เพชรแพค จํากดั เพิ่มขึน้เป็น 260,000 หุ้น  คิด
เป็นร้อยละ 18.6 ของหุ้นทัง้หมด 

 

ปี 2556 
 บริษัท โตโย ไซกนั ไกชา จํากดั ซึง่เป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่บริษัท ได้เปล่ียนโครงสร้างและช่ือบริษัทเป็น 
บริษัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั และได้โอนหุ้นของบริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) จํานวน 5,280,000 
หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นทัง้หมดให้กบับริษัท โตโย ไซกนั จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย และถือหุ้นโดย
บริษัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดัทัง้หมด ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2556  

 

 บริษัท เจแปน คราวน์คอร์ค จํากัด ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จํานวน 19,843,338 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย
ละ 37.58 ของหุ้นทัง้หมด ได้เปล่ียนช่ือบริษัทเป็นบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 
2556  
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 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นใน บริษัท เพชรแพค จํากดั จํานวน 120,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 483.48 บาท ให้กบั
บริษัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั ทําให้บริษัทเหลือหุ้นในบริษัท เพชรแพค จํากดั จํานวน 140,000 หุ้น 
หรือคดิเป็น ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 

ปี 2557 
 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากัด และ Davlyn Steel Corporation (Hong 
Kong) Co.,Ltd. ตัง้บริษัท PT. Indonesia Caps and Closures ผลิตฝาและจําหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย 
ทุนจดทะเบียน 5,750,000 ดอลล่าร์สหรัฐ โดยบริษัทฯ ถือหุ้น จํานวน 14,375 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 
ของทนุจดทะเบียน 

 

 ปี 2558 
 ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสําคญัในปี 2558 

 

 ปี 2559 
 บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
 

 บริษัทฯ ได้ตดัจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัท เฮอริเทจ สโตนแวร์ จํากดั จํานวน 10 ล้านบาท ซึง่ได้มีการตัง้
สํารองลดลงของมูลค่าเต็มจํานวนไว้แล้วตัง้แต่ปี 2541 บริษัทดงักล่าวได้ล้มละลาย และศาลล้มละลาย
กลางได้มีคําสัง่ให้คดีสิน้สดุแล้วในปี 2559 
 

ปี 2560 
 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นใน บริษัท เพชรแพค จํากัด ทัง้หมดจํานวน 140,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 303 บาท 
ให้กบับริษัท บางกอก กล๊าส จํากดั (มหาชน)  
 

 บริษัทฯ สละสิทธิการซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท Indonesia Caps and Closures จํากัด (ICC) 
จํานวน 15,375 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้ นสามัญเพิ่มทุนทัง้หมดของ ICC ให้กับบริษัท
นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากัด จํานวน 9,225 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 15 และให้กับบริษัท Davlyn Steel 
Corporation (Hong Kong) Co., Ltd. จํานวน 6,150 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีสละสิทธิ
การซือ้หุ้นเพิ่มทนุ หลงัการเพิ่มทนุของ ICC สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน ICC เท่ากบั 14,375 หุ้น หรือ
คดิเป็นร้อยละ 12.08 ของทนุจดทะเบียนของ ICC 
 

 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต (CAC) 
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต ในงาน “Thailand’s 8th National 
Conference on Collective Action Against Corruption” เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 

 

ปี 2561 
 ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสําคญัในปี 2561 
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1.4  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

  
1.5  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 

 บริษัทฯ ได้รับการสนบัสนนุทางวิชาการ และเทคโนโลยีในการผลิตจาก บริษัท โตโย ไซกนั จํากดั และบริษัท 
นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั ประเทศญ่ีปุ่ น โดยบริษัทฯ ชําระค่าสิทธิการผลิตเป็นจํานวนร้อยละของยอดขายสทุธิ
ของแต่ละผลิตภณัฑ์   และค่าใช้จ่ายอ่ืนสําหรับความช่วยเหลือในการส่งช่างเทคนิคมาช่วยปรับปรุงการผลิตเป็น
ครัง้คราวตามความจําเป็น 
 
 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ ชนิด 
ของหุ้น 

ทุนจดทะเบียน 
 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น (%) 

บริษัทที่เก่ียวข้อง     
PT. Indonesia Caps and Closures ผลติและจําหน่าย 

ฝาพลาสติก 
สามญั 11.90 ล้าน 

ดอลลา่ร์สหรัฐ 
12.08 

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง 
จาํกัด   

ผลติฝากระป๋อง กระป๋อง 
2 ชิน้ และกระป๋อง 3 ชิน้ 

สามญั    1,800 ล้านบาท   1.6 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
  

2.1  ลักษณะของผลิตภณัฑ์ 
 

ฝาจีบ (CROWN CAP) ใช้ปิดผนึกขวดแก้ว ทํามาจากแผ่นเหล็กเคลือบอัดขึน้รูป  ภายในบุด้วยวสัดผุนึก
ป้องกนัการร่ัวซมึ เม่ือปิดแน่นจะสามารถเก็บรักษาคณุภาพเคร่ืองด่ืม หรือผลิตภณัฑ์ภายในขวดได้ดี  เหมาะสมท่ี
จะใช้ผนกึขวดบรรจนํุา้อดัลม เบียร์ โซดา ชา นมถัว่เหลือง นํา้ผลไม้ 

 

ฝาเกลียวกันปลอม (PILFER-PROOF CAP) ใช้ปิดผนึกขวดแก้ว ทําจากแผ่นอลูมิเนียมอัดขึน้รูปเป็น
ลกัษณะถ้วยทรงกระบอก มีรอยปรุโดยรอบระหว่างตวัฝากับขอบฝา ภายในบุด้วยวสัดปุ้องกันการร่ัวซึม ไม่เป็น
สนิม ใช้ได้กับผลิตภณัฑ์ท่ีมีการบรรจุก๊าช บรรจุร้อนท่ีมีการฆ่าเช่ือท่ีอุณภมิูสงู ฝาเกลียวกันปลอมสะดวกต่อการ
เปิดใช้งาน เหมาะสมสําหรับผลิตภณัฑ์หลากหลายประเภทเช่น นํา้อัดลม เคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพ เคร่ืองด่ืมบํารุง
กําลงั เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ สรุา ยา นมถัว่เหลือง  
 

ฝาพลาสติก (PLASTIC CAP) ใช้ปิดผนึกขวดแก้วและขวดพลาสติก ลกัษณะของฝา มีร่องกันล่ืนโดยรอบ 
และมีรอยปรุระหว่างตวัฝากับขอบฝาสะดวกต่อการใช้งาน เหมาะสมสําหรับผลิตภณัฑ์หลากหลายประเภท เช่น 
นํา้อดัลม ชาเขียว กาแฟ นํา้ผลไม้ นํา้ด่ืม นมถัว่เหลือง เคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพ และอ่ืน ๆ 
 

ฝาวงแหวนแม็กซ่ีคราวน์ (MAXI CROWN) ใช้ปิดผนึกขวดแก้วทําจากแผ่นเหล็กอัดขึน้รูปและบากร่อง 
ภายในบุด้วยวสัดปุ้องกันการร่ัวซึม สะดวกต่อการเปิดใช้งาน เหมาะสมท่ีจะใช้ปิดผนึกผลิตภณัฑ์ไม่แช่เย็น เช่น 
สรุา 
 

ฝาวงแหวนแม็กซ่ีแค้ป (MAXI CAP) ใช้ปิดผนึกขวดแก้วทําจากแผ่นอลมิูเนียมทัง้ชิน้อดัขึน้รูปและบากร่อง 
ภายในบดุ้วยวสัดผุนึกปอ้งกนัการร่ัวซมึ ใช้ได้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีการบรรจกุ๊าซ บรรจรุ้อนท่ีมีการฆ่าเชือ้ท่ีอณุหภมิูสงู 
เหมาะสําหรับผลติภณัฑ์ท่ีแช่เย็น โดยฝาไม่เป็นสนิม เช่น นํา้ด่ืม เบียร์ สรุา นํา้ผลไม้  
 

 ฝาวงแหวนแม็กซ่ีพีจี  (MAXI-PG) ใช้ปิดผนกึขวดแก้วทําจากแผน่อลมิูเนียมอดัขึน้รูปและบากร่อง ภายในบุ
ด้วยวสัดปุ้องกันการร่ัวซึม ใช้ได้กับผลิตภณัฑ์ท่ีมีการบรรจุก๊าซ และผ่านขบวนการพลาสเจอไรซ์ วงแหวนท่ีใช้ดงึ
เป็นพลาสติก สะดวกตอ่การเปิดใช้งาน เหมาะสําหรับผลิตภณัฑ์ท่ีแช่เย็นโดยฝาไม่เป็นสนิม เช่น นํา้ด่ืม เบียร์ สรุา 
นํา้ผลไม้ เคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพ 
 

 ฝาคอมโพสิต (COMPOSITE CAP) เป็นฝาท่ีทําจากพลาสติกหลอมขึน้รูป นํามาประกอบกบัแผ่นโลหะท่ีมี
วสัดผุนกึโดยรอบ เพ่ือปอ้งกนัการร่ัวซมึของผลติภณัฑ์ ลกัษณะของฝาจะมีร่องกนัล่ืนโดยรอบและมีรอยปรุ ระหวา่ง
ตวัฝากบัขอบฝา สะดวกตอ่การเปิดใช้งาน เหมาะสมสําหรับผลิตภณัฑ์ เช่น ซุปไก่สกดั รังนก นํา้ผลไม้สกดัเข้มข้น 
เคร่ืองด่ืมบํารุงสขุภาพ  
 

เคร่ืองปิดผนึกฝาจุกจีบ ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสามารถผนึกฝาได้แน่นสนิทกับปากขวดแก้ว จึง
ปอ้งกนัการร่ัวไหลของผลติภณัฑ์ท่ีบรรจอุยูภ่ายในได้เป็นอยา่งดี  ใช้งา่ยมีนํา้หนกัเบาเคล่ือนย้ายได้สะดวก 
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เคร่ืองปิดผนึกฝาแม็กซ่ี  เป็นเคร่ืองปิดผนกึฝาหวัเดียวระบบนิวเมตกิกึ่งอตัโนมตั ิสามารถผนกึได้ทัง้ฝาแม็ก
ซ่ีแค้ป  ฝาแม็กซ่ีคราวน์และฝาแม็กซ่ีพีจี  โดยผนึกกับขวดแก้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถเก็บรักษา
ผลติภณัฑ์ท่ีบรรจภุายในให้คงคณุภาพอยูไ่ด้นาน 

 

งานบริการพมิพ์แผ่นโลหะ บริษัทฯ ให้บริการเคลือบและพิมพ์สีลวดลายตา่ง ๆ ลงบนแผน่โลหะและแผน่
อลมิูเนียม เพ่ือให้ลกูค้านําไปขึน้รูปเป็นสนิค้า ทัง้นี ้ บริษัทฯ ยงัให้บริการในการออกแบบลวดลายงานพิมพ์ด้วย
ระบบการจดัทําท่ีทนัสมยัทําให้งานพิมพ์มีคณุภาพ 

 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา  
 

รายได้ 2561 2560 2559 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้สุทธิ  
1. ผลติและขายฝาภาชนะ 2,686.40 84.18 2,486.05 88.29 2,710.90 89.99
2. รับจ้างและขายแผน่พิมพ์ 154.18 4.83 179.87 6.39 173.15 5.75
3. รายได้อ่ืน* 350.71 10.99 149.89 5.32 128.42 4.26
ยอดรวมรายได้ตามงบการเงนิ 3,191.29 100.00 2,815.81 100.00 3,012.47 100.00

 
หมายเหตุ  :   *แสดงตามงบการเงินทีร่วมรายไดอื้น่ ๆ เช่น รายไดจ้ากการขายเศษวสัด ุรายไดค่้าบริหาร และอืน่ ๆ   
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 3 ปี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

รายได้ (ล้านบาท) 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
 

กลยุทธ์การตลาดของบริษัทฯ ในปี 2561 มีดังนี:้- 
 

1. คุณภาพของผลิตภณัฑ์ 
บริษัทฯ มีนโยบายชดัเจนในการดําเนินธุรกิจ ภายใต้การรับรองระบบคณุภาพตา่ง ๆ ในระดบัสากล โดยมี

การพัฒนาและรักษาระบบคุณภาพในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของระบบรับรอง
คณุภาพเหล่านัน้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าลกูค้าจะได้รับสินค้าท่ีมีคณุภาพตรงตามความต้องการ มีความ
ปลอดภยั และเหมาะสมในการนําไปใช้งาน ได้แก่ 

- ระบบการบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2015 
- ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001:2015 
- ระบบการจดัการด้านความปลอดภยัของอาหาร FSSC 22000:2013 (Food Safety System) 
- ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (BS OHSAS 18001:2007, มอก.18001-2554)    
- ระบบการจดัการสขุลกัษณะท่ีดีในสถานประกอบการ (Good Manufacturing Practice - GMP) 
- ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and 

Critical Control Point - HACCP) 
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้มุ่งเน้นในการดําเนินงาน Small Group Activity  โดยมีเป้าหมายดําเนินการให้
สอดคล้องกับ Action Plan หลักของบริษัทฯ  การอนุรักษ์พลังงาน  พร้อมกับการทํา 6S ( 5S + Safety)  และ 
Kaizen เป็นพืน้ฐาน เพ่ือให้พนกังานได้ตระหนกัและมีสว่นร่วมในการพฒันาปรับปรุงงานอย่างตอ่เน่ือง  เพ่ือสร้าง
ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า ในการนําผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปใช้งานเพ่ือให้สินค้ามีความสมบูรณ์พร้อมส่งมอบต่อ
ผู้บริโภคตอ่ไป 

 

2. ด้านราคา  
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรม  การกําหนดราคาสนิค้าเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล คํานงึถึง

ปัจจยัต้นทนุการผลิตท่ีมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงขนาดการผลิต และสดัสว่นการซือ้ขายของลกูค้าแตล่ะราย โดยมี
การทบทวนราคาจําหน่ายกับลกูค้าอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพตลาดและการแข่งขนัในปัจจุบนั  
นอกจากนีย้งัมีการประเมินและวิเคราะห์เพ่ือการบริหารต้นทนุ สําหรับกลุ่มลกูค้าท่ีใช้ระบบการประมลูราคาซึ่งมี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ทัง้ลกูค้าภายในประเทศและตา่งประเทศ 

 

3. ด้านบริการ  
บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสําคญัย่ิงในการนําเสนอผลิตภณัฑ์ให้กับลกูค้า  ตัง้แต่ขัน้ตอนการเสนอขาย 

การขอทราบข้อมลูในการใช้งานโดยละเอียด  เพ่ือให้ลกูค้าได้ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีถกูต้อง เหมาะสมในการนําไปใช้งาน  
บริษัทฯ มีทีมงานขายและทีมบริการเทคนิค ท่ีจะให้บริการก่อนการขาย ระหวา่งการขาย และหลงัการขาย ด้วยการ
บริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง และสม่ําเสมอ เพ่ือให้เป็นท่ีพึงพอใจอย่างสงูสดุต่อลกูค้า  โดยมีทีมขายท่ีเข้าพบลกูค้า
อย่างสม่ําเสมอ  พร้อมทีมบริการเทคนิคท่ีมีความรู้ความชํานาญในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และมีประสบการณ์ในการ
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ตรวจสอบสภาพการปิดบรรจุภณัฑ์   โดยพร้อมท่ีจะจดัทีมอบรมให้ความรู้เก่ียวกับผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ให้กับ
บคุลากรของลกูค้า อยา่งตอ่เน่ือง 

 

4. การพัฒนาผลิตภณัฑ์  
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีความร่วมมือกบัลกูค้าในการพฒันาผลติภณัฑ์ทัง้กลุม่ผลิตภณัฑ์ฝาโลหะ และกลุม่

ผลติภณัฑ์ฝาพลาสตกิ 
 

สําหรับกลุ่มผลิตภณัฑ์ฝาโลหะ  บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบัลกูค้าตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา เพ่ือพฒันา
ฝาเกลียวอลมิูเนียมให้สามารถใช้กบัผลิตภณัฑ์บรรจรุ้อนท่ีอณุหภมิูสงูถึง 121-124 องศา (Retort) ซึ่งสามารถเร่ิม
การขายได้ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 เป็นต้นมา   อันเป็นผลให้บริษัทฯ มีผลผลิตและยอดขายในกลุ่มฝา
เกลียวสงูขึน้มากตลอดทัง้ปี และดําเนินการขยายกําลงัการผลติ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทนัท่วงที   
นอกจากนี ้บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการลงทนุในสายการผลิตฝาจีบไลน์ใหม่ท่ีมีเทคโนโลยีอนัทนัสมยั มีอตัราการ
ผลิตสงู  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและความคลอ่งตวัในการพฒันาผลิตภณัฑ์ อนัมีข้อจํากดัจากสายการผลิตเดิมท่ีไม่
สามารถรองรับได้ รวมถึงการบริหารจดัการเพ่ือนําระบบมาใช้งานแทนการใช้แรงงานคน 

 

บริษัทฯ ได้เพิ่มสายการผลิตสําหรับงานเคลือบ-พิมพ์  เพ่ือรองรับการเติบโตของงานกลุม่ฝาโลหะ และงาน
บริการแผ่นพิมพ์ รวมถึงการหาพันธมิตรเพิ่มเติม เพ่ือเป็น back up source สําหรับงานเคลือบ-พิมพ์  เพ่ือการ
ปอ้งกนัความเสี่ยงกรณีเคร่ืองจกัรต้องมีการหยดุบํารุงรักษาเป็นเวลานาน 

 

บริษัทฯ มีโครงการพฒันาผลิตภณัฑ์ฝาพลาสติกสําหรับปิดผนึกเคร่ืองด่ืมบรรจกุ๊าซชนิด Light Weight ซึง่
เป็นฝาท่ีมีนํา้หนกัเบาและช่วยลดปริมาณการใช้วตัถดุิบลง  โดยมีกําหนดท่ีจะเร่ิมทําการผลิตและจําหน่ายได้ใน
ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562  มีการพฒันาฝาพลาสติกสําหรับระบบบรรจุแบบปลอดเชือ้ ( Aseptic filling process) 
ให้กบัลกูค้าท่ีมีความต้องการใช้ให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ของตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี ้บริษัทฯ ลงทนุ mold 
ฝาพลาสติกสําหรับนํา้ด่ืมเพิ่มเติม เพ่ือขยายฐานไปยงัลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งตลาดนํา้ด่ืมยงัคงมีความเติบโต
ตอ่เน่ืองทัง้ตลาดภายในประเทศ และตลาดตา่งประเทศ 

 

ในปี 2561 นี ้บริษัทฯ ได้มีแผนธุรกิจท่ีจะพฒันาผลิตภณัฑ์ เพ่ือตลาดกลุ่มใหม่ ๆ ทัง้ทางด้านอาหาร  นม  
ยา  healthcare สนิค้าอปุโภคอ่ืน ๆ สําหรับแผนระยะสัน้ และระยะยาวในอนาคต 

 

ยอดขายของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่และสัดส่วนการจาํหน่าย 

        ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา มีการขายให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ 10 รายแรกคิดเป็นร้อยละเทียบกบัยอดขายรวม
ของบริษัทฯ ดงันี ้

        หน่วย : ล้านบาท 
ปี ยอดขายรวม ยอดขายเฉพาะลูกค้า 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละ  

2559 

2560 

2561 

2,884 

2,666 

2,841 

1,928 

1,948 

2,013 

66.9 

73.1 

70.8 
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ลกูค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ใน 10 รายแรก มีจํานวน 3 ราย เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ คือ    
1)   บริษัท บญุรอดบริวเวอร่ี จํากดั และบริษัทในเครือ      
2) บริษัท กรีนสปอต จํากดั 
3) บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 

 

บริษัทฯ ไมมี่การขายให้กบัลกูค้ารายใดเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวมในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา  
 
สัดส่วนการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในประเทศและต่างประเทศ  

                         หน่วย : ล้านบาท 
ปี ยอดจาํหน่ายในประเทศ ยอดจาํหน่ายต่างประเทศ ยอดจาํหน่ายรวม 

2559 
(%) 

2,150 
74.55 

734 
25.45 

2,884 
100 

2560 
(%) 

2,196 
82.37 

470 
17.63 

2,666 
100 

2561 
(%) 

2,335 
82.19 

506 
17.81 

2,841 
100 

 

ลูกค้าตลาดต่างประเทศท่ีสําคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย  ลาว  พม่า เวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  ไต้หวัน  
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และกมัพชูา เป็นต้น  ซึ่งการเติบโตของตลาดในแต่ละประเทศ ก็มีความแตกต่างกนั ถึงแม้ว่า
ตลาดจะมีความแข่งขันสูง  แต่บริษัทฯ  ยังคงรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้เป็นส่วนใหญ่  ยกเว้นลูกค้าบางรายใน
ประเทศพม่า  และประเทศลาว ท่ีต้องเข้าแขง่ขนักบัคูแ่ข่งท่ีมาจากประเทศจีน สําหรับฝาพลาสตกิในปี 2561 ลกูค้า
จากประเทศอินโดนีเซีย ยงัคงมียอดซือ้เข้ามาอย่างสม่ําเสมอ ถึงแม้ว่าทาง ICC ได้เร่ิมทําการผลิตสง่มอบได้แล้วก็
ตาม  สําหรับลกูค้าไต้หวนั  บริษัทฯ ได้เร่ิมขยายการขายไปยงักลุม่เบียร์  ซึง่คาดว่าจะมีโอกาสเพิ่มสดัสว่นการขาย
ได้มากขึน้อยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 

 

กราฟแสดงยอดการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในประเทศและต่างประเทศ 
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ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 
 

1. ขนาดตลาดและอัตราการเตบิโต 
  

 ในปี 2561 ภาพรวมอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ฝาโลหะปิดผนกึขวดแก้ว มีการหดตวัลดลงประมาณร้อยละ 2 
เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ในเคร่ืองด่ืมประเภทเบียร์ โซดา สรุา และนมถัว่เหลือง แตย่งัคงมีการเตบิโตบ้างในกลุม่
เคร่ืองด่ืมนํา้อดัลม เคร่ืองด่ืมชกํูาลงั และเกลือแร่ อยา่งไรก็ตามในปี 2561 บริษัทฯ ยงัคงรักษาความเป็นผู้ นําของ
ตลาดบรรจภุณัฑ์ฝาโลหะ ด้วยกลยทุธ์ภาพลกัษณ์สนิค้าท่ีมีคณุภาพ ความหลากหลายของชนิดฝา ท่ีสามารถ
ตอบสนองลกูค้าในทกุกลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืม ทําให้บริษัทฯ สามารถรักษาสว่นแบง่ตลาดในลกูค้ารายหลกั 
และขยายเพิ่มในกลุม่ลกูค้าใหม่ได้อยา่งตอ่เน่ือง 
 

 ตลาดบรรจภุณัฑ์ฝาพลาสตกิในปี 2561 มีอตัราการเตบิโตเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่น
มา มีปัจจยัสนบัสนนุจากการเตบิโตของการสง่ออกเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ไปยงักลุม่ประเทศ CLMV (กมัพชูา 
ลาว พม่า เวียดนาม) ซึง่เป็นคูค้่าหลกัของไทย ได้แก่ เคร่ืองด่ืมชกํูาลงั เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ กาแฟ/ชาพร้อมด่ืม เป็นต้น 
และภาคการทอ่งเท่ียวท่ีขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง รวมถึงผู้ผลติเคร่ืองด่ืมได้มีการทํากิจกรรมสง่เสริมการขายอยา่ง
ตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี และการเตบิโตของเคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพ เช่น นํา้ด่ืมบรรจขุวด PET เคร่ืองด่ืมสมนุไพร เคร่ืองด่ืม
ออร์แกนิค และเคร่ืองด่ืมฟังก์ชนันลั เป็นต้น ซึง่ถือวา่เป็นสนิค้าทดแทนของเคร่ืองด่ืมชาเขียวท่ีอยูใ่นภาวะหดตวัลง 
 

2. แนวโน้มธุรกจิในประเทศ 
 

ภาพรวมตลาดเคร่ืองด่ืมในปี 2561 มีการหดตวัลดลงเล็กน้อยจากปี 2560 เน่ืองจากกําลงัซือ้ของผู้บริโภค
ยงัคงชะลอ ตวัจากภาวะเศรษฐกิจท่ียงัไม่ฟืน้ตวั รวมถึงปัญหาหนีส้ินภาคครัวเรือนยงัคงอยู่ในระดบัสงู ส่งผลให้
ผู้ บริโภคระมัดระวังในการใช้จ่าย รวมถึงมีการปรับราคาขึน้ของเคร่ืองด่ืมบางประเภทหลังจากการปรับภาษี
สรรพสามิต โดยนําปริมาณนํา้ตาลในเคร่ืองด่ืมมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณฐานภาษีตัง้แตว่นัท่ี 16 กนัยายน 2560 
เป็นต้นมา ซึ่งมีส่วนท่ีทําให้ตลาดเคร่ืองด่ืมเติบโตลดลง โดยเฉพาะเคร่ืองด่ืมชาเขียวพร้อมด่ืม นํา้ผลไม้ เป็นต้น 
ผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมจึงมีการปรับขนาดบรรจุภัณฑ์และราคาให้เหมาะสมกับตลาดและกลุ่มผู้บริโภค รวมถึงการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือขยายฐานไปยังผู้ บริโภคท่ีหันมาดูแลสุขภาพ เช่น เคร่ืองด่ืมสมุนไพร เคร่ืองด่ืมฟังก์ชั่น
นลัดร๊ิงค์ เคร่ืองด่ืมออร์แกนิค เป็นต้น 

 

ในช่วงปลายปี ผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมได้เพิ่มการผลิตเพ่ือเตรียมสต็อคสําหรับการจําหน่ายและใช้กระตุ้นตลาด
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ รองรับการจดักิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆ ส่งผลให้ตลาดเคร่ืองด่ืมเร่ิมมีสญัญานการปรับตวัดี
ขึน้ และคาดวา่จะตอ่เน่ืองไปถึงปี 2562 จากกําหนดการเลือกตัง้ท่ีจะมีขึน้ในเดือนมีนาคม 2562  ซึง่เช่ือวา่จะทําให้
ผู้บริโภคและภาคธุรกิจตา่ง ๆ จะมีความเช่ือมัน่ในการใช้จ่ายมากขึน้ สภาวะเศรษฐกิจอาจจะฟืน้ตวัในระยะสัน้ ๆ 

 

3. ความยากง่ายของผู้ที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งขันรายใหม่  
 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยงัคงมีแนวโน้มขยายตวัต่อเน่ือง เม่ือเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก 
ผู้ผลิตจากยโุรป อเมริกา เอเชีย เช่น เกาหลี ญ่ีปุ่ น จีน อินเดีย ให้ความสนใจเข้ามาลงทนุ เพ่ือใช้เป็นฐานการผลิต
และส่งออกไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ ประเทศไทยมีผู้ ผลิตบรรจุภัณฑ์จากต่างประเทศเข้ามาเสนอขายให้กับผู้ ผลิต
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เคร่ืองด่ืมภายในประเทศ แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จมากนัก เน่ืองจากข้อจํากัดในด้านการส่งมอบสินค้า การ
จดัเก็บสตอ็กสนิค้า และการบริการหลงัการขาย  

 

สําหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีมีบริษัทแม่ในต่างประเทศ จะใช้วิธีประกวดราคา โดยรวมปริมาณความ
ต้องการของตลาดในประเทศต่าง ๆ มาเป็นฐานในการเสนอราคา และมีกําหนดอายุสญัญาในการขายชัดเจน 
รูปแบบการค้าในอนาคตจะเป็นการมุ่งเน้นหาพนัธมิตรทางการค้าท่ีมีศกัยภาพเพ่ือสร้าง supply chain ท่ีแข็งแกร่ง  
อยู่บนพืน้ฐานของความร่วมมือท่ีดีต่อกัน ดงันัน้ การท่ีบริษัทฯ มีสมัพนัธภาพท่ีดีกับลกูค้า เสนอราคาท่ีเป็นธรรม 
และตอบสนองความต้องการได้อยา่งรวดเร็ว  จะทําให้ผู้แขง่ขนัรายใหม่ๆ เข้ามาในอตุสาหกรรมนีไ้ด้ยาก 

 

บริษัทฯ ได้รับการสนบัสนนุทางเทคนิคจาก บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั (ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ 
บริษัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั ผู้ นําด้านการผลิตบรรจภุณัฑ์ในประเทศญ่ีปุ่ น) มาอย่างต่อเน่ือง มีการส่ง
ผู้ ชํานาญการเข้ามาศกึษาดงูานและให้ข้อแนะนําในการปรับปรุงอยู่เสมอ เสริมความแข็งแกร่งให้กบัทีมฝ่ายผลิต 
ฝ่ายประกนัคณุภาพ และทีมเทคนิค เพ่ือให้ก้าวทนัไปกบัเทคโนโลยีในการผลิตท่ีทนัสมยั และนวตักรรมใหม่ๆ ใน
อนาคต 
  
สิทธิหรือข้อจาํกัดในการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัทฯ ได้รับสทิธิเก่ียวกบักรรมวิธีตลอดจนเทคนิคการผลิตฝาจีบ ฝาเกลียวกนัปลอม ฝาวงแหวนแม็กซ่ี ฝา
พลาสตกิ และฝาคอมโพสติ จากบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั ประเทศญ่ีปุ่ น โดยปัจบุนับริษัทฯ ชําระคา่สทิธิ
การผลติเป็นจํานวนร้อยละของยอดขายสทุธิเฉพาะฝาวงแหวนแม็กซ่ี ฝาพลาสตกิ และฝาคอมโพสติ เทา่นัน้ 
 
กาํลังการผลิตและปริมาณการผลิต 

 

ผลิตภณัฑ์ 

ปี 2561 ปี  2560 ปี  2559 
กําลงัการ
ผลติรวม 
(ล้านชิน้) 

อตัราการใช้ 
กําลงัการผลติ 

(%) 

กําลงัการ
ผลติรวม 
(ล้านชิน้) 

อตัราการใช้ 
กําลงัการผลติ 

(%) 

กําลงัการ
ผลติรวม 
(ล้านชิน้) 

อตัราการใช้ 
กําลงัการผลติ 

(%) 
กลุม่ผลติภณัฑ์ฝา 18,200 57 17,550 58 17,000 59 

 
2.3 วัตถุดบิ และผู้จาํหน่ายวัตถุดบิ  

 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ หากว่าวัตถุดิบนัน้ มีคุณภาพ
มาตรฐานและราคาต้นทนุไม่สงูกว่าท่ีนําเข้าจากต่างประเทศ บริษัทฯ จะพิจารณาสัง่ซือ้จากภายในประเทศก่อน 
โดยถือนโยบายการจัดซือ้วัตถุดิบว่า บริษัทฯ จะจัดหาผู้ ขายมากกว่า 1 ราย เพ่ือให้มั่นใจว่าจะได้วัตถุดิบท่ีมี
คณุภาพตรงตามมาตรฐาน ราคาเหมาะสม และมีการสง่มอบตรงตามเวลา  

 

การคดัเลือกผู้ จําหน่ายวตัถดุบิ บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัคณุภาพของวตัถดุบิในการผลติ เป็นอนัดบัแรก 
โดยกําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบไว้อยา่งชดัเจน และเข้าตรวจสอบผู้ จําหน่ายวตัถดุบิของบริษัทฯ อยา่ง
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สม่ําเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจวา่วตัถดุบิท่ีใช้จะไมมี่ผลกระทบตอ่คณุภาพสนิค้า  ในแตล่ะปีบริษัทฯ จะแสวงหาผู้ จําหน่าย
วตัถดุบิรายใหม่ ๆ อยา่งเป็นระบบโดยการแยกกลุม่ของผู้ จําหน่ายตามชนิดของวตัถดุบิ ดําเนินการทดสอบโดยฝ่าย
ประกนัคณุภาพ และใช้มาตรฐานในการประเมินตามระบบมาตรฐานสากล เช่น ISO, GMP, HACCP, OHSAS และ 
FSSC 22000 เพ่ือปอ้งกนัปัญหาขาดแคลนวตัถดุบิในการผลติของบริษัทฯ 
 

ผลิตภณัฑ์ วัตถุดบิหลักที่ใช้ % การส่ังซือ้ในประเทศ 
กลุม่ผลติภณัฑ์ฝาโลหะ แผน่เหลก็ / แผน่อลมิูเนียม แผน่เหลก็ 90 / แผน่อลมิูเนียม 75 

กลุม่ผลติภณัฑ์ฝาพลาสตกิ Polypropylene 95 
 
ทัง้นี ้ บริษัทฯ มิได้พึง่พาการซือ้วตัถดุบิจากผู้ จําหน่ายรายใดเกินกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่การซือ้วตัถดุบิ

ทัง้หมด 
 

ขัน้ตอนและเทคโนโลยีการผลิต มีดังนี ้
 

ฝาโลหะ                      ฝาพลาสตกิ                        แผน่พิมพ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
           

                                               

MATERIAL 
แผน่เหลก็/ อลูมิเนียม 

MATERIAL 
พลาสติกเมด็ 

MATERIAL 
แผน่เหลก็/ อลูมิเนียม 

COATING 
เคลือบป้องกนัสนิม 

COATING 
เคลือบป้องกนัสนิม 

LINER 
บุพลาสติกดา้นในฝา

PRINTING 
พิมพต์ราเคร่ืองหมาย

PRINTING 
พิมพต์ราเคร่ืองหมาย 

PRINTING 
พิมพต์ราเคร่ืองหมาย

PACKING 
นบัและบรรจุ 

LINER 
บุพลาสติกดา้นในฝา 

PACKING 
 นบัและบรรจุ 

SLITTING 
ตดัตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

PRESS  
ข้ึนรูปฝา 

PRESS 
ป๊ัมข้ึนรูปฝา 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจมีเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนเกิดขึน้ ส่งผลกระทบในด้านลบต่อการบรรลุ
เปา้หมายของบริษัทฯ  โดยมีโอกาสเกิดขึน้ได้จากทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกโดยท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุได้  
ดงันัน้การเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะทําให้เกิดความเสียหาย
และกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทฯ จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการ
แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึง่ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัผู้ช่วยผู้ อํานวยการขึน้ไปเป็นกรรมการ โดยมี
ผู้จดัการใหญ่เป็นประธาน และผู้จดัการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็นกรรมการและเลขานกุาร เพ่ือทําหน้าท่ีกํากบัดแูล
และสนบัสนนุให้มีการดําเนินการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกําหนดการประชมุเพ่ือพิจารณารายงานการปฏิบตัิงาน
ลดความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ติดตามสถานะและความคืบหน้าของการจดัการความเสี่ยง รวมถึงจดัประชมุ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้เพ่ือสรุปความเส่ียงของบริษัทฯ รวมทัง้แนวโน้มหรือ
เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้และเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจอันมีผลกระทบต่อบริษัทฯ พร้อมแผนลดและแก้ไข
ความเสี่ยงนัน้ ๆ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยมีสํานกัตรวจสอบภายในร่วม
เป็นผู้สอบทานประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงประเภทของความ
เส่ียงใหม่โดยจัดหมวดหมู่ให้ครอบคลมุและชัดเจนยิ่งขึน้สะดวกในการทําความเข้าใจในการนําไปประเมินและ
วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยมีการแบ่งความเส่ียงออกเป็น 8 ประเภทคือ (1) ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
(2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (3) ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน (4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบงัคบั (5) ความเสี่ยงด้านความปลอดภยั สขุภาพอนามยัและสิ่งแวดล้อม (6) ความเสี่ยงจากเหตกุารณ์รุนแรง 
(7) ความเสี่ยงด้านช่ือเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา (8) ความเสี่ยงด้านต้นทนุการผลิต บริษัทฯ มีการส่ือสารกับ
หวัหน้าหน่วยงานและพนกังานให้ทราบถึงการจดัการความเส่ียงของบริษัทฯ ผา่นการประชมุหวัหน้าหน่วยงานและ
พนักงานเป็นระยะเพ่ือให้การปฏิบัติงานลดความเส่ียงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สําหรับปี 2561 บริษัทฯ มี
รายละเอียดของความเสี่ยงและมาตรการในการจดัการของบริษัทฯ ดงันี ้
 

1.  ความเส่ียงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ 
 

      ปัจจุบันการแข่งขันทางการค้ามีความรุนแรงมากยิ่งขึน้จากทัง้จากคู่แข่งในประเทศและคู่แข่งท่ีมาจาก
ตา่งประเทศของประเทศท่ีบริษัทฯ เข้าไปขาย การท่ีมีผู้ผลิตสินค้าเคร่ืองด่ืมท่ีขายในหลายประเทศใช้วิธีการประมลู
ราคาสินค้าจากบริษัทแม่และสง่ไปโรงงานผลิตในท่ีตา่ง ๆ ซึง่ปริมาณการขายเป็นจํานวนท่ีมากจงึทําให้การแข่งขนั
ด้านราคามีมากย่ิงขึน้รวมถึงในบางรายคู่แข่งมีการเสนอบรรจภุณัฑ์ฝาปิดในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไปซึ่งบริษัทฯ 
ยงัไม่สามารถพฒันาขึน้มาแขง่ขนัได้ทนัจงึเป็นความเสี่ยงมาก 
 

 ในขณะท่ีประเทศไทยเองต้นทุนด้านพลงังาน ต้นทุนเชือ้เพลิงมีการปรับตวัเพิ่มขึน้ตามปริมาณการใช้และ
ต้นทุนวัตถุดิบหลกัของบริษัทฯ ทัง้ราคาเหล็ก อลูมิเนียม และเม็ดพลาสติกปรับตวัสูงขึน้กว่าปีท่ีผ่านมา ทําให้  
บริษัทฯ ต้องพยายามบริหารต้นทุนให้สามารถท่ีจะแข่งขันได้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังต้องแข่งขันกับคู่แข่งจาก
ต่างประเทศท่ีส่งบรรจภุณัฑ์รูปแบบใหม่เข้ามาเสนอให้ลกูค้า ในขณะท่ีการบริโภคของประชากรในประเทศมีการ
ระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึน้อันมาจากผลของกําลังซือ้ท่ีมีจํากัดและหนีส้ินภาคครัวเรือนท่ีอยู่ในระดับสูง    
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บริษัทฯ จึงได้มีมาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงดงักล่าว โดยการจดัทําแผนในการให้บริการลกูค้าอย่างใกล้ชิด
และหาลกูค้ารายใหม่เพิ่มเติมทัง้ในและตา่งประเทศ การทําโครงการศกึษาสินค้าใหม่รวมถึงการหาคูค้่าเพ่ือทําการ
ซือ้มาขายไปสําหรับสินค้าใหม่ ๆ ในกรณีท่ีปริมาณความต้องการยงัไม่สูงก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุนผลิตเอง การ
ติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวของผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมทัง้ในและตา่งประเทศรวมถึงขยายฐานการสง่ออกให้กว้างขึน้ 
การปรับปรุงคณุภาพผลิตภณัฑ์และควบคมุกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิดเพิ่มประสิทธิภาพการผลติและลดต้นทนุ 
การจดัส่งสินค้าตรงเวลา มีความพร้อมท่ีจะร่วมมือกบัลกูค้าท่ีมีการลงทนุตัง้หรือซือ้โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืมในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน การเร่งการทดสอบสินค้าของบริษัทฯ กบัผลิตภณัฑ์ของลกูค้าให้เป็นไปตามแผนงานเพ่ือเร่ิมการ
ขาย จากเหตกุารดําเนินการตามแผนดงักล่าวทําให้บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มสงูขึน้กว่าปีท่ีผ่านมาแม้ว่าจะน้อยกว่า
เปา้หมาย 
 

 สําหรับความเสี่ยงในเร่ืองการเปล่ียนแปลงการใช้ผลิตภณัฑ์ของลกูค้าบริษัทฯ มีการตัง้ทีมงานศกึษาโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองต่อลูกค้าโดยประสานงานร่วมกันกับลูกค้าทําให้ลูกค้าสามารถเปล่ียนการใช้
ผลิตภณัฑ์จากฝาประเภทหนึ่งเป็นอีกประเภทหนึง่ได้อยา่งดี และเร่ิมการเปล่ียนแปลงการใช้ในปีนี ้ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงั
มีอีกหลายโครงการท่ีจะพฒันาร่วมกนักบัลกูค้าซึง่จะสง่ผลดีตอ่การขายสนิค้าของบริษัทฯ ในอนาคต 
 

2.   ความเส่ียงด้านการเงนิ  
 

บริษัทฯ มีการนําเข้าวตัถดุบิ เคร่ืองจกัรอปุกรณ์จากตา่งประเทศ และมีการขายสินค้าสง่ออกไปยงัตา่งประเทศ
โดยมีเครดิตเทอมประมาณ 30-90 วนั ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจึงอาจกระทบต่อผลการดําเนินการได้ 
บริษัทฯ มีรายได้และการซือ้วตัถุดิบท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ สามารถลดความเส่ียงได้ โดยจับคู่ให้
รายจ่ายเป็นเงินสกลุเดียวกบัรายได้และการทําสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพ่ือช่วยลดผลกระทบ
ดงักลา่วในจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม และให้มีการติดตามเร่ืองอตัราแลกเปล่ียนอย่างใกล้ชิด ทําให้บริษัทฯ สามารถ
ลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนได้เป็นอย่างดี ความเสี่ยงด้านสินเช่ือคือความเสี่ยงท่ีลกูค้า
หรือคู่สญัญาชําระหนีใ้ห้กับบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้เม่ือครบกําหนด บริษัทฯ มีการวิคราะห์อายุ
ลกูหนีเ้พ่ือการบริหารสินเช่ือและมีการประชมุรายงานสินเช่ือคงค้างทกุเดือน รวมถึงมีการเร่งรัดติดตามหนีท้นัทีท่ี
พบวา่มีโอกาสท่ีการชําระหนีอ้าจไม่เป็นไปตามเง่ือนไข ซึง่ช่วยลดความเสี่ยงด้านสนิเช่ือได้เช่นกนั 

 

ในส่วนของความเสี่ยงของการใช้งบประมาณต่าง ๆ ท่ีไม่เป็นไปตามกําหนดเวลา บริษัทฯ มีการติดตาม
รายงานการใช้งบประมาณเป็นประจําทกุเดือนและพฒันาระบบเพ่ือควบคมุและติดตามให้ดียิ่งขึน้ ความเสี่ยงใน
เร่ืองนีจ้งึลดลงและจะดียิ่งขึน้ในปีตอ่ไปเม่ือระบบตดิตามเสร็จสมบรูณ์ 

 

3.  ความเส่ียงจากการดาํเนินงาน 
 

       ความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการดําเนินงานของโรงงานมีความเส่ียงปกติท่ีเกิดจากการหยุดชะงักของ
เคร่ืองจกัรอนัเน่ืองมาจากมีงานซ่อมบํารุงตามแผนงาน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการปรับปรุงและติดตามผลการ
ซอ่มบํารุงเคร่ืองจกัรให้มีประสทิธิภาพมากขึน้รวมถึงการจดัอบรมให้ความรู้และทกัษะตา่ง ๆ แก่พนกังานซอ่มบํารุง
รวมถึงการบริหารจดัการอะไหล่ต่าง ๆ ให้พร้อมต่องานซ่อมบํารุง อย่างไรก็ตามในปีนีก้ารดําเนินงานท่ีบริษัทฯ ให้
ความสนใจและมีแผนงานท่ีต้องปรับปรุงวิธีการดําเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงอยา่งตอ่เน่ืองมีดงันี ้ 
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การควบคุมคุณภาพสินค้า 
 

การผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขัน้ตอน โดยมีการตรวจสอบตัง้แต่การรับวัตถุดิบ 
กระบวนการผลติ การบรรจแุละการสง่มอบสินค้า อยา่งไรก็ตาม ยงัพบวา่บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการถกูร้องเรียน
เร่ืองคณุภาพจากลกูค้า ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ชดัเจนในข้อกําหนดระดบัคณุภาพท่ียอมรับได้ระหว่างบริษัทฯ 
กบัลกูค้า และการใช้ระบบการตรวจสอบคดัแยกสินค้าด้วยสายตา ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยง
นีด้้วยการจดัทําข้อกําหนดระดบัคณุภาพท่ียอมรับได้ระหว่างบริษัทฯ กับลกูค้าแต่ละราย การติดตัง้อุปกรณ์ และ
ปรับปรุงระบบตรวจสอบคุณภาพฝาด้วยกล้องคุณภาพสูงในสายการผลิตให้มีความแม่นยํามากขึน้ จัดการ
ฝึกอบรมการใช้งานให้กับพนกังานในสายการผลิต ฝึกอบรมความรู้ในการผลิตสินค้าและแนวคิดในการปรับปรุง
คณุภาพ ซึง่มาตรการดงักลา่วช่วยลดความเสี่ยงลงได้มาก นอกจากนีใ้นสว่นของการทดสอบสินค้าของบริษัทฯ กบั
สายการผลิตของลูกค้าได้มีการกําหนดขนาดการทดลองร่วมกันให้ชัดเจนย่ิงขึน้เพ่ือให้ผลสรุปจากการทดลอง
ยืนยันได้เช่นเดียวกันกับเม่ือมีการนําสินค้าของบริษัทฯ ไปใช้ในกระบวนการผลิตจริง บริษัทฯยังคงมีแผนการ
ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือลดความเส่ียงนีล้งอีกโดยมีเป้าหมายท่ีจะไม่ให้มีการร้องเรียนในเร่ืองคณุภาพสินค้า
จากลกูค้า 

 

การควบคุมแผนการผลิต 
 

การจดัแผนการผลิตของบริษัทฯ จะมีผลต่อการเตรียมวตัถดุิบ ค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีอาจเกิดขึน้จากการผลิตเช่น 
ค่าใช้จ่ายในการทํางานล่วงเวลา ปริมาณวตัถุดิบและปริมาณสินค้าสําเร็จรูปในคลงั รวมถึงการกําหนดส่งมอบ
สินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ดังนัน้เพ่ือลดความเสี่ยงให้แผนการผลิตมีความสอดคล้องกับ
กําหนดการสง่มอบสนิค้า บริษัทฯ จงึมีการพฒันาระบบ software “Production to plan” ท่ีสามารถช่วยให้แผนการ
ผลิตมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ซึ่งส่งผลดีต่อการควบคมุค่าใช้จ่ายในการทํางานล่วงเวลา ฝ่ายผลิตสามารถจดัเตรียม
สว่นสนบัสนนุตา่ง ๆ ได้ลว่งหน้า บริษัทฯ ยงัคงตดิตามประสทิธิภาพของการใช้ software นีอ้ยา่งตอ่เน่ือง  

 

การมีสินค้าคงคลังจาํนวนมาก 
 

การผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีทัง้การผลิตสินค้าให้มีระดบัสินค้าคงคลงัตามท่ีกําหนดเพ่ือให้มั่นใจว่ามีสินค้า
เพียงพอท่ีจะส่งให้ลกูค้าได้ทนัทีเม่ือมีการสัง่ซือ้ ซึ่งการกําหนดระดบัสินค้าดงักล่าวมีการพิจารณาความถ่ีในการ
สัง่ซือ้สินค้าของลกูค้าและความสามารถในการผลิตของบริษัทฯ การผลิตสินค้าอีกรูปแบบคือการผลิตตามปริมาณ
การสัง่ซือ้เท่านัน้ อย่างไรก็ตามพบว่าบริษัทฯ ยงัมีสินค้าคงคลงัเกิน 1 ปี จํานวนมาก จึงอาจมีความเส่ียงท่ีสินค้า
เกินความต้องการของลกูค้า รวมถึงความล้าสมยักรณีท่ีลกูค้ามีการเปล่ียนรูปแบบของตราสินค้า ดงันัน้เพ่ือเป็น
การป้องกันและลดความเสี่ยงในการสญูเสียดงักล่าว บริษัทฯ จึงมีการกําหนดให้มีคณะกรรมการประกอบด้วย
บคุคลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกนัพิจารณาแนวทางในการลดปริมาณสินค้าคงคลงัของบริษัทฯ มีการประชมุ
จดัทําแผนการดําเนินการและติดตามการดําเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย มาตรการต่าง ๆ ท่ีกําหนดขึน้ได้แก่ การ
เพิ่มความแม่นยําในการประมาณการความต้องการสินค้าจากลกูค้า การปรับปรุงระบบการรายงานให้สามารถ
ติดตามรายละเอียดของสินค้าคงคลงั  การควบคมุปริมาณผลิต การจดัการสินค้ารอตรวจสอบ เป็นต้น ในปี 2561 
บริษัทฯ สามารถลดจํานวนสินค้าคงคลงัได้ต่ํากว่าปี 2560 ถึง 15 ล้านบาท ซึ่งหลงัจากนีบ้ริษัทฯ จะควบคมุระดบั
สนิค้าคงคลงัให้อยูใ่นระดบัคา่ควบคมุเพ่ือลดความเสี่ยงนีล้ง 
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ความพงึพอใจของลูกค้าไม่ได้เป้าหมาย 
 

บริษัทฯ มีการสํารวจและวดัความพึงพอใจของลกูค้าท่ีมีตอ่บริษัทฯ ในเร่ืองคณุภาพสินค้า การจดัสง่ และการ
ให้บริการ ซึง่บริษัทฯ มีการสํารวจทกุปี ด้วยการสง่แบบสอบถามให้ลกูค้าแตล่ะรายเพ่ือให้ความเห็น โดยในปี 2561 
พบว่าโดยรวมเปอร์เซนต์ความพึงพอใจไม่ถึงเป้าหมายท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ปี 2561 ทัง้ในเร่ืองคณุภาพ การจดัส่ง 
และการให้บริการ ดงันัน้บริษัทฯ ได้กําหนดแผนงานปรับปรุงในปี 2562 และจะมีการติดตามวดัผลของแผนงาน
เป็นระยะ ในเร่ืองการจดัส่ง บริษัทฯ มีการวางแผนการส่งสินค้าล่วงหน้าและประสานงานในการจดัหารถสํารอง
เพ่ือให้ดําเนินการจดัส่งสินค้าได้ทนัที ในเร่ืองคณุภาพสินค้ามีการควบคมุและการใช้ระบบการตรวจสอบคณุภาพ
ฝาด้วยกล้องตรวจสอบความเร็วสงูเพ่ือคดักรองสนิค้าท่ีไม่ได้คณุภาพออกจากสายการผลิต รวมถึงมีการตรวจสอบ
คณุภาพสินค้าทกุครัง้ตามคาบเวลาทําให้สินค้าท่ีจดัส่งตรงตามความต้องการ ส่วนการให้บริการ บริษัทฯ ถือเป็น
ส่วนสําคญัมาก การตอบสนองลกูค้าอย่างทนัท่วงทีช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลกูค้า การติดตามเข้าไปช่วยแก้ไข
ปัญหาตา่ง ๆ และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ลกูค้าในเร่ืองบรรจภุณัฑ์ ทําให้ลกูค้าเกิดความประทบัใจและพงึพอใจ
ท่ีจะใช้สนิค้าของบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง 

   

4. ความเส่ียงด้านการปฏบิัตติามกฎระเบียบข้อบังคับ 
 

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบตัติามกฎระเบียบข้อบงัคบั โดยบริษัทฯ มีจรรยาบรรณธุรกิจเป็น
หลกัในการปฏิบตัิงาน มีข้อบงัคบัท่ีชดัเจนวา่สิ่งใดท่ีไม่ควรปฏิบตัิ การเคารพในสิทธิของผู้ ค้าและลกูค้าของบริษัทฯ 
ซึง่ช่วยลดความเส่ียงในเร่ืองนีไ้ด้ อย่างไรก็ตามในปี 2561 พบว่ายงัมีเหตกุารณ์ท่ีพนกังานบางคนปฏิบตัิผิดไปจาก
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีการบงัคบัใช้มาตรการตามลําดบัชัน้ให้พนักงานได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจโดยเคร่งครัด 

 

5. ความเส่ียงด้านความปลอดภยั สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 

ในการผลติสนิค้า  บริษัทฯ มีการใช้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในกระบวนการผลติ การขนถ่ายวตัถดุบิและสนิค้าอยู่
ตลอดเวลา ดงันัน้ ความปลอดภยัในการทํางานจงึนบัเป็นสิง่สําคญัตอ่ทัง้พนกังานและบริษัทฯ อบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้ใน
ระหว่างการทํางานอาจนํามาซึ่งความสูญเสียต่อร่างกายของพนักงานและทรัพย์สินของบริษัทฯ  เพ่ือเป็นการ
ปอ้งกนัและลดความเสี่ยงในการสญูเสียดงักลา่ว บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  และนําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18000 เข้ามา
บริหารจดัการ กําหนดให้มีการบง่ชีอ้นัตรายและประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลติ ขัน้ตอนการปฏิบตังิานและ
พืน้ท่ีมีความเสี่ยง เพ่ือกําหนดมาตรการในการปอ้งกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทัง้รณรงค์ให้พนกังานมีจิตสํานึก
เร่ืองความปลอดภยัโดยการวิเคราะห์เพ่ือลดหรือขจดัแหลง่กําเนิดอนัตรายตา่ง ๆ  ในงานของตนเองและให้เผยแพร่
กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกัน อีกทัง้ให้มีการตรวจสอบเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมใน
พืน้ท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือหามาตรการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ ในการป้องกันอัคคีภัยบริษัทฯ มีแผนป้องกันการเกิด
อคัคีภยั มีการกําหนดพืน้ท่ีเส่ียงอนัตรายท่ีอาจก่อให้เกิดอคัคีภยั รวมทัง้กําหนดมาตรการควบคมุและตรวจสอบ
ตามแผนงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟเป็นประจําทุกปี  
เพ่ือให้พนักงานเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการทําประกันภัยความเส่ียงภัย
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ทรัพย์สินและธุรกิจหยดุชะงกัด้วย ซึ่งในปี 2561 จํานวนการเกิดอุบตัิเหตลุดลงจากปี 2560 ทัง้ในแง่ปริมาณและ
ความร้ายแรง 

 

6. ความเส่ียงจากเหตุการณ์รุนแรง 
 

 บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบตัิทางธรรมชาติ เช่นเหตกุารณ์นํา้ท่วม ซึ่งบริษัทฯ มีแผนรองรับ
เหตกุารณ์ดงักลา่วแล้ว ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงจากเหตกุารณ์อนัเป็นภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิ

 

7. ความเส่ียงด้านช่ือเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา 
 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัความปลอดภยัของข้อมลูทัง้ของบริษัทฯ และลกูค้าเป็นอย่างมาก บริษัทฯ มีระบบ
ปอ้งกนัการร่ัวไหลของข้อมลูสําคญัออกสูภ่ายนอกรวมถึงมีการปอ้งกนัการเข้าถึงระบบสารสนเทศของบริษัทฯ จาก
ภายนอก รวมถึงมีการกําหนดแหล่งเก็บข้อมลูสํารองไว้ เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองกรณี
แหล่งเก็บข้อมลูหลกัเสียหายและบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการจดัทํานโยบายสารสนเทศเพ่ือควบคมุการใช้งาน ในปี 
2561 บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงด้านช่ือเสียงและทรัพย์สนิทางปัญญา 

 

8. ความเส่ียงด้านต้นทุนการผลิต 
 

วตัถดุิบหลกัท่ีบริษัทฯ ใช้ในการผลิต ได้แก่ แผ่นเหล็ก แผ่นอลมิูเนียม และเม็ดพลาสติก จะมีการเปล่ียนแปลง
ของราคาตามภาวะราคาในตลาดโลกท่ีขึน้อยูก่บัตามความต้องการของตลาดในขณะนัน้ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีบริษัทฯ ไม่
สามารถควบคมุได้  เพ่ือลดความเสี่ยงด้านราคาและการขาดแคลนวตัถุดิบท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทฯ จึงมี
การติดตามความเคล่ือนไหวของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดทัง้ตลาดต่างประเทศและในประเทศ  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางประกอบการวางแผนการสัง่ซือ้ให้สอดคล้องกบัปริมาณความต้องการสินค้าจากลกูค้าของบริษัทฯ รวมถึง
การประสานงานกบัผู้ผลิตวตัถดุิบให้ผลิตและส่งวตัถดุิบตามกําหนดเวลา  ตลอดจนการจดัการประมาณการขาย
สินค้าของบริษัทฯ ล่วงหน้าให้แม่นยํามากขึน้เพ่ือทําการสั่งซือ้วัตถุดิบได้ทันความต้องการ การบริหารสินค้า
คงเหลือให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมไม่ให้เกิดภาวะเส่ียงต่อการจดัส่งล่าช้า และการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกับผู้ขาย
เหล็ก อลมิูเนียม และเม็ดพลาสติก รวมถึงบริษัทฯ ได้กําหนดแนวปฏิบตัิตามแผนงานในการกําหนดและพฒันา
ผู้ผลิตรายท่ี 2 และรายท่ี 3 สําหรับวตัถดุิบหลกัตามท่ีกําหนดของบริษัทฯ และหาวตัถดุิบท่ีสามารถใช้ทดแทนได้ใน
ราคาท่ีต่ําลง 

  

นอกจากนี ้การกําหนดราคาขายโดยอ้างอิงจากราคาวตัถดุิบในขณะนัน้ ก็ช่วยลดความเส่ียงจากผลของการ
เปล่ียนแปลงราคาวตัถดุบิได้ สําหรับเร่ืองคณุภาพของวตัถดุบิก็เป็นสิง่สําคญั   วตัถดุบิท่ีบริษัทฯ ได้รับมาจากผู้ขาย
ต้องผ่านการตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐานก่อนนําไปใช้ในกระบวนการผลิตทกุครัง้ ทัง้นี ้เพ่ือลดความเสี่ยงจาก
การสูญเสียในการผลิตสินค้าท่ีไม่ได้คุณภาพอันเน่ืองมาจากวัตถุดิบ ทําให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจาก
วตัถดุบิขาด 
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4.   ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯ 
 

บริษัทฯ มีทรัพย์สินสําหรับผลิตสินค้าเพ่ือจําหน่าย  ประกอบด้วย ท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โรงงาน 
อาคารและสิง่ปลกูสร้าง รวมถึงเคร่ืองตกแตง่ และอปุกรณ์สํานกังานท่ีสําคญั ณ งวดสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2561ดงันี ้
               

รายการ ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชี  
(ล้านบาท) 

1. ท่ีดนิ เป็นเจ้าของ 142.80 
2. อาคารและสิง่ปลกูสร้าง เป็นเจ้าของ 124.70 
3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในโรงงาน เป็นเจ้าของ 897.70 
4. เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์
สํานกังาน 

เป็นเจ้าของ 19.89 

5. ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 0.27 
6. สนิทรัพย์ระหวา่งตดิตัง้ เป็นเจ้าของ 209.21 

รวม  1,394.57 
 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ประกอบด้วย ท่ีดินให้เช่า คลอง 2 จํานวน 31 ไร่  
มลูค่าทางบญัชี 240.10  ล้านบาท ท่ีดินเปล่า ท่ีดินจดัสรร และสิ่งก่อสร้าง จํานวน 164 ไร่  ท่ีคลอง 8 ตําบลลําผกั
กดู  อําเภอธัญบรีุ  จงัหวดัปทมุธานี เป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทัง้หมด ไม่มีภาระผกูพนัตอ่ธนาคารหรือเจ้าหนีใ้ดๆ 
ทัง้สิน้ มลูคา่ทางบญัชี 426.20 ล้านบาท  

 
4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม 

 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลงทนุในบริษัทร่วมท่ีไม่มีสว่นเก่ียวข้องหรือสนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย  
 

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งเป็นคดีท่ีมีผลกระทบด้านลบต่อทรัพย์สิน มากกว่าร้อยละ 5 ของ      
สว่นของผู้ ถือหุ้น 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน  
 

ช่ือบริษัท บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) (CSC) 
ประเภทธุรกจิ ผลติและจําหน่ายฝาสําหรับปิดภาชนะประเภทขวด อาทิ ฝาจีบ ฝาอลมิูเนียมเกลียว

กนัปลอม ฝาแม็กซ่ี  ฝาพลาสตกิ และฝาคอมโพสติ  
 

เลขทะเบียนบริษัท ทะเบียนเลขท่ี 0107537000416 (เดมิเลขท่ี บมจ. 288) 

ทุนจดทะเบียน 528,000,000 บาท  
ทุนชาํระแล้ว 528,000,000  บาท 
มูลค่าต่อหุ้น 10 บาท 
โดยแยกออกเป็น หุ้นสามญั   52,000,742  หุ้น 
 หุ้นบริุมสทิธิ        799,258  หุ้น 
 

ที่ตัง้สาํนักงานและโรงงาน   เลขท่ี 5  ซอยรังสติ-นครนายก 46 ตําบลประชาธิปัตย์  อําเภอธญับรีุ   
  จงัหวดัปทมุธานี  12130 
โทรศัพท์ 0-2533-0450-9  
โทรสาร    0-2974-1118 
เวบ็ไซต์ www.crownseal.co.th 
 

เลขานุการบริษัท นางสาวราตรี  จนัทํา 
 โทร : 0-2533-0450-9 ตอ่ 638 
 อีเมล : ratree@crownseal.co.th 
 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดนิแดง  เขตดนิแดง  กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศพัท์ : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9991 

 

ผู้สอบบัญชี นางสาวสิรินชุ  วิมลสถิต และ/หรือ นางสาวนารีวรรณ  ชยับนัทดั และ/หรือ นางสาว
 สาวิตรี องค์สริิมีมงคล บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั  
 ชัน้ 50 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ อาคาร 1 ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา เขตสาทร
 กรุงเทพฯ 10120 โทรศพัท์ : 0-2677-2000  โทรสาร : 0-2677-2222 
 

ที่ปรึกษากฎหมาย          บริษัท กฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จํากดั  
 444 อาคารโอลมิเปียไทย ทาวเวอร์ ชัน้ 4 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 โทรศพัท์ : 0-2541-4214-6  โทรสาร : 0-2541-4200 
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นิตบุิคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป มีดงันี ้
 

PT. Indonesia Caps and Closures             
               สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่  :  Kawasan Industri MM2100. 
                                                         Jl. Madura I block LIO,Kel. Cikedokan    
      Cikarang Indonesia 
 ประเภทธุรกิจ :  ผลติและจําหน่ายภาชนะพลาสตกิ                                                                  
 โทรศพัท์   :  (62) 021-3860888 
 โทรสาร   :  (62) 021-3520908 
 จํานวนหุ้น   :  14,375 หุ้น (คดิเป็นร้อยละ 12.08 ของทนุจดทะเบียน) 
 ชนิดของหุ้น   :  หุ้นสามญั 
 
 ............................................................................. 
 




