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ส่วนที่ 1  
การประกอบธุรกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ  

 

       บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำย ฝำจีบ ฝำเกลียวกนัปลอม ฝำแม็กซี่ 
ฝำพลำสติก และฝำคอมโพสิต ส ำหรับปิดผนกึขวดบรรจเุคร่ืองดื่มหลำกหลำยประเภท เช่น น ำ้อดัลม นมถัว่เหลือง 
เบียร์ โซดำ เคร่ืองดื่มบ ำรุงก ำลงั  น ำ้ผลไม้  สุรำ ชำ น ำ้ดื่ม ซุปไก่สกัด รังนก และเวชภณัฑ์ รวมถึงจ ำหน่ำยเคร่ือง
ผนกึฝำจุกจีบแบบคนัโยกและเคร่ืองผนกึฝำแม็กซี่ นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมกีำรให้บริกำรรับจ้ำงพิมพ์แผ่นโลหะและ
แผ่นอลมูิเนียมตรำตำ่งๆ   
 

บริษัท ฝำจีบ จ ำกัด (มหำชน) ก่อตัง้ในปี 2511 ได้รับกำรสนับสนุนเทคโนโลยีกำรผลิตจำกบริษัท นิปปอน 
โคลสเชอร์ส จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกัด ประเทศญ่ีปุ่ น และด้วย
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพสูง รวมทัง้ก ำลังกำรผลิตท่ีมีเพียงพอ  บริษัทฯ ได้จ ำหน่ำยสินค้ำให้กับลูกค้ำชัน้น ำทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ  ปัจจุบันมียอดขำยรวมมำกกว่ำ 2,600 ล้ำนบำทต่อปี  โดยมีผู้ ถือหุ้ นหลักอยู่ในกลุ่ม
อตุสำหกรรมบรรจุภณัฑ์และเคร่ืองดื่ม ได้แก่ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ำกดั  บริษัท โตโย ไซกนั จ ำกดั  บริษัท 
บญุรอดบริวเวอร่ี จ ำกดั  บริษัท ไทยน ำ้ทิพย์ จ ำกดั  บริษัท เสริมสขุ จ ำกดั(มหำชน) และบริษัท กรีนสปอต จ ำกดั  
 

ตลอดระยะเวลำในกำรด ำเนินธุรกิจบรรจภุณัฑ์ฝำปิดผนกึ  บริษัทฯ ได้พฒันำและเสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนั
ยำวนำนกบัลกูค้ำ ด้วยกำรยึดมัน่ในกำรผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภำพ  และสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบัลกูค้ำ โดยกำร
ใช้เทคโนโลยีชัน้น ำจำกกลุม่บริษัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกดั  บริษัทฯ ยงัคงทุ่มเทและมุ่งมัน่อย่ำงเตม็ท่ี ท่ีจะ
ก้ำวไปสูค่วำมเป็นผู้น ำในธุรกิจบรรจภุณัฑ์ในอนำคต  
 
1.2  วิสัยทศัน์ และพันธกจิขององค์กร 
 

 บริษัทฯ ได้ก ำหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจขององค์กร ไว้ดงันี ้
 

 วิสัยทศัน์ (Vision) 
 

 เป็นผู้ น ำด้ำนฝำปิดผนึกส ำหรับอำหำรและเคร่ืองดื่มแบบครบวงจรในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ครอบคลมุตัง้แตก่ำรผลิต จดัหำและจ ำหน่ำย ฝำ อปุกรณ์ผนึกฝำ กำรบริกำรบ ำรุงรักษำและกำรน ำเสนอทำงเลือก
ท่ีเหมำะสมแก่ลกูค้ำ 
 

 พันธกจิ (Mission) 
 

1.  เป็นบริษัทท่ีมีต้นทนุท่ีแข่งขนัได้ ให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะสมตอ่ผู้ ถือหุ้นและเติบโตอย่ำงยัง่ยืน 
 2. พฒันำด้วยนวตักรรมใหมเ่พ่ือให้มีระบบกำรประกนัคณุภำพท่ีให้ควำมมัน่ใจในเร่ืองควำมปลอดภยัของ

อำหำรให้กบัลกูค้ำ 
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3.  มีการกํากบัดแูลกิจการที�ดีโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลและสร้างสมัพนัธภาพที�ดีกบันกัลงทนุ 

 4. มีการตอบสนองที�รวดเร็วให้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสียทั �งหมด 

5. รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม 

6. จดัให้มีสถานที�ทํางานที�ปลอดภยัและมีความสขุในการทํางาน 

7. สนบัสนนุกลุม่บริษัทฯ ในด้านการจดัการโดยการเป็นสํานกังานใหญ่ข้ามประเทศของกลุม่บริษัทฯ ใน

ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

    

1.3  การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สําคัญ 
 

 บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) (Crown Seal Public Company Limited) ได้จดทะเบียนจดัตั �งเป็นนิติบคุคล

ประเภทบริษัทจํากดั เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2511 โดยมีทนุจดทะเบียนเริ�มแรก 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น

สามญัจํานวน 10,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ จดัตั �งขึ �นโดยการร่วมทนุของบริษัทผู้ผลิต

เครื�องดื�มภายในประเทศกบับริษัท เบอร์ลี�ยคุเกอร์ จํากดั และบริษัท โตโย ไซกนั ไกชา จํากดั ซึ�งเป็นผู้ ให้ความ

ช่วยเหลือด้านวิชาการและเทคนิคในการผลิตฝาจกุจีบ ฝาอลมูิเนียมเกลียวกนัปลอม และฝาแมก็ซี�  
 

 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 30 ธันวาคม  

2520 
 

 ในวันที�  2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ทะเบียนเลขที�บมจ.288 ปัจจุบันเปลี�ยนเป็นทะเบียนเลขที� 

0107537000416 
  

ปี 2555 

 บริษัทฯ ได้เพิ�มทุนใน บริษัท เพชรแพค จํากดั จํานวน 2 ครั �ง รวม 180,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 450 บาท 

รวมเป็นเงินทั �งสิ �น 81 ล้านบาท ทําให้บริษัทฯ มีหุ้นในบริษัท เพชรแพค จํากดั เพิ�มขึ �นเป็น 260,000 หุ้น  คิด

เป็นร้อยละ 18.6 ของหุ้นทั �งหมด 
 

ปี 2556 

 บริษัท โตโย ไซกนั ไกชา จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุม่บริษัท ได้เปลี�ยนโครงสร้างและชื�อบริษัทเป็น 

บริษัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิ �งส์ จํากดั และได้โอนหุ้นของบริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) จํานวน 5,280,000 

หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นทั �งหมดให้กบับริษัท โตโย ไซกนั จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทย่อย และถือหุ้นโดย

บริษัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิ �งส์ จํากดัทั �งหมด ตั �งแตว่นัที� 1 เมษายน 2556  
 

 บริษัท เจแปน คราวน์คอร์ค จํากดั ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จํานวน 19,843,338 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย

ละ 37.58 ของหุ้นทั �งหมด ได้เปลี�ยนชื�อบริษัทเป็นบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั ตั �งแต่วนัที� 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 โฮลดิ �งส์ จํากดั ทําให้บริษัทเหลือหุ้นในบริษัท เพชรแพค จํากดั จํานวน140,000 หุ้น 

หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.0 ของทนุจดทะเบียน 
 

ปี 2557 

 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกบับริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั และ Davlyn Steel Corporation (Hong 

Kong) Co.,Ltd. ตั �งบริษัท PT. Indonesia Caps and Closures ผลิตฝาและจําหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย 

ทุนจดทะเบียน 5,750,000 ดอลล่าร์สหรัฐ โดยบริษัทฯ ถือหุ้น จํานวน 14,375 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 

ของทนุจดทะเบียน 
 

 ปี 2558 

 ไมม่ีการเปลี�ยนแปลงที�มีนยัสําคญัในปี 2558 
 

 ปี 2559 

 บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน

ไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
 

 บริษัทฯ ได้ตดัจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัท เฮอริเทจ สโตนแวร์ จํากดั จํานวน 10 ล้านบาท ซึ�งได้มีการตั �ง

สํารองลดลงของมูลค่าเต็มจํานวนไว้แล้วตั �งแต่ปี 2541 บริษัทดงักล่าวได้ล้มละลาย และศาลล้มละลาย

กลางได้มีคําสั�งให้คดีสิ �นสดุแล้วในปี 2559 
 

ปี 2560 

 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นใน บริษัท เพชรแพค จํากดั ทั �งหมดจํานวน 140,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 303 บาท 

ให้กบับริษัท บางกอก กล๊าส จํากดั (มหาชน)  
 

 บริษัทฯ สละสิทธิการซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัท Indonesia Caps and Closures จํากดั (ICC) 

จํานวน 15,375 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นสามญัเพิ�มทุนทั �งหมดของ ICC ให้กับบริษัท

นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากัด จํานวน 9,225 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15 และให้กับบริษัท Davlyn Steel 

Corporation (Hong Kong) Co., Ltd. จํานวน 6,150 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที�สละสิทธิ

การซื �อหุ้นเพิ�มทนุ หลงัการเพิ�มทนุของ ICC สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน ICC เท่ากบั 14,375 หุ้น หรือ

คิดเป็นร้อยละ 12.08 ของทนุจดทะเบียนของ ICC 
 

 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 

จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต ในงาน “Thailand’s 8th National 

Conference on Collective Action Against Corruption” เมื�อวนัที� 21 พฤศจิกายน 2560 
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1.4  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

  

1.5  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 

 บริษัทฯ ได้รับการสนบัสนนุทางวิชาการ และเทคโนโลยีในการผลิตจาก บริษัท โตโย ไซกนั จํากดั และบริษัท 

นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั ประเทศญี�ปุ่ น โดยบริษัทฯ ชําระค่าสิทธิการผลิตเป็นจํานวนร้อยละของยอดขายสทุธิ

ของแต่ละผลิตภณัฑ์   และค่าใช้จ่ายอื�นสําหรับความช่วยเหลือในการส่งช่างเทคนิคมาช่วยปรับปรุงการผลิตเป็น

ครั �งคราวตามความจําเป็น 

 

 

ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ ชนิด 
ของหุ้น 

ทุนจดทะเบียน 
 

สัดส่วนการ 
ถอืหุ้น (%) 

บริษัทที�เกี�ยวข้อง     

PT. Indonesia Caps and Closures ผลติและจําหนา่ย 

ฝาพลาสติก 

สามญั 11.90 ล้าน 

ดอลลา่ร์สหรัฐ 

12.08 

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ�ง 
จาํกัด   

ผลติฝากระป๋อง กระป๋อง 

2 ชิ �น และกระป๋อง 3 ชิ �น 

สามญั    1,800 ล้านบาท   1.6 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
  
2.1  ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
 

ฝาจีบ (CROWN CAP) เป็นฝาปิดผนึกขวด ทํามาจากแผ่นเหล็กเคลือบอดัขึ �นรูป  ภายในบุด้วยวสัดุผนึก

ป้องกันการรั�วซึม เมื�อปิดแน่นจะสามารถเก็บรักษาคณุภาพเครื�องดื�ม หรือผลิตภัณฑ์ภายในขวดได้ดี  ปัจจุบนัใช้

ผนกึขวดบรรจนํุ �าอดัลม เบียร์ โซดา นมถั�วเหลือง นํ �าผลไม้ 
 

ฝาเกลียวกันปลอม (PILFER-PROOF CAP) ใช้ปิดผนึกขวดเกลียว พัฒนาขึ �นเพื�อป้องกันการปลอมปน

สินค้า ทําจากแผ่นอลูมิเนียมอดัขึ �นรูปเป็นลักษณะถ้วยทรงกระบอก มีรอยปรุโดยรอบระหว่างตวัฝากับขอบฝา 

ภายในบดุ้วยวสัดปุ้องกนัการรั�วซมึ ไมเ่ป็นสนิม เหมาะสมที�จะใช้ผนกึขวดบรรจุนํ �าอดัลม เครื�องดื�มบํารุงกําลงั สรุา 

ยา  ฝาเกลียวกนัปลอมเปิดง่าย ใช้ปิดซํ �าได้อีกเมื�อบริโภคไมห่มดในคราวเดียว แตส่ามารถเห็นได้ชดัวา่ผ่านการเปิด

มาแล้ว 
 

ฝาพลาสติก (PLASTIC CAP) เป็นฝาปิดผนึกขวดที�ผลิตโดยใช้พลาสติกเรซินขึ �นรูปเป็นฝา มีรูปแบบที�

เหมาะสมกบัการใช้งานที�แตกต่างกันหลายประเภท ลกัษณะโดยทั�วไปของฝา มีร่องกนัลื�นโดยรอบ และมีรอยปรุ

ระหวา่งตวัฝากบัขอบฝาเพื�อเป็นสญัลกัษณ์หากฝาถกูเปิดหลงัจากการบรรจ ุฝาพลาสติกถกูออกแบบให้เปิดได้ง่าย 

ใช้ปิดซํ �าได้อีกเมื�อบริโภคไม่หมดในคราวเดียว  ปัจจุบันบริษัทฯ มีฝาพลาสติกหลายชนิดเพื�อตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้า ได้แก ่

    ฝาพลาสติกชนิดมีวสัดุบุผนึกป้องกันการรั�วซึม  สําหรับใช้ปิดผนึกขวดบรรจุนํ �าอดัลม หรือผลิตภัณฑ์ที�

ผ่านกระบวนการบรรจดุ้วยอณุหภมูสิงู เช่น ชา นม เครื�องดื�มบํารุงกําลงั 

    ฝาพลาสติกชนิดไม่มีวสัดุบุผนึกป้องกันการรั�วซึม  ที�ออกแบบมาให้สามารถป้องกันการรั�วซึมได้โดยไม่

ต้องอาศยัวสัดบุผุนกึชั �นใน สําหรับใช้ผนกึขวดบรรจนํุ �าดื�ม นํ �าผลไม้   

     ฝาพลาสติกชนิดไม่มีวัสดุบุผนึกป้องกันการรั�วซึม  สําหรับผลิตภัณฑ์ที�ผ่านกระบวนการบรรจุด้วย

อณุหภมูิสงู เช่น นม ชา 

    ฝาพลาสติกชนิดไมม่ีวสัดบุผุนกึป้องกนัการรั�วซมึ  เพื�อการบรรจใุนระบบปลอดเชื �อ (Aseptic)   
 

ฝาวงแหวนแม็กซี�คราวน์ (MAXI CROWN) เป็นฝาปิดผนึกขวดที�ทําจากแผ่นเหล็กอดัขึ �นรูปและบากร่อง 

ภายในบดุ้วยวสัดปุ้องกนัการรั�วซมึ พฒันาขึ �นเพื�อให้ดงึวงแหวนเปิดได้ง่าย  ป้องกนัการนํากลบัมาใช้ใหม่และการ

ปลอมปนสินค้าได้สมบรูณ์แบบ เหมาะสมที�จะใช้ปิดผนกึผลิตภณัฑ์ไมแ่ช่เย็นตา่งๆ 
 

ฝาวงแหวนแม็กซี�แค้ป (MAXI CAP)  เป็นฝาปิดผนึกขวดที�ทําจากแผ่นอลมูิเนียมทั �งชิ �นอดัขึ �นรูปและบาก

ร่องภายในบดุ้วยวสัดผุนกึป้องกนัการรั�วซมึ นอกจากคณุสมบตัิทั�วไปที�เหมือนกบัฝาวงแหวนแมก็ซี�คราวน์แล้ว ยงัมี

คณุสมบตัิเหมาะสําหรับผลิตภณัฑ์ที�ต้องเก็บไว้ในที�ที�มีความชื �นสงู หรือเปียกชื �นเป็นเวลายาวนานได้โดยฝาไม่เป็น

สนิม เช่น นํ �าดื�ม เบียร์ สรุา นํ �าผลไม้  
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 ฝาวงแหวนแม็กซี�พ ี (MAXI-P) เป็นฝาปิดผนึกขวดที�ทําจากแผ่นอลมูิเนียมอดัขึ �นรูปและบากร่อง ภายในบุ

ด้วยวสัดปุ้องกนัการรั�วซมึ คณุสมบตัิโดยทั�วไปเหมือนกบัฝาวงแหวนแม็กซี�แค้ป ยกเว้นวงแหวนที�ใช้ดงึเปิดเปลี�ยน

จากอลมูิเนียมเป็นพลาสติก สามารถป้องกนัการปลอมปนสินค้า และเหมาะสําหรับผลิตภณัฑ์ที�ต้องการเก็บไว้ในที�

ที�มีความชื �นสงูโดยฝาไมเ่ป็นสนิม เช่น นํ �าดื�ม เบียร์ สรุา นํ �าผลไม้  
 

 ฝาคอมโพสิต (COMPOSITE CAP) เป็นฝาปิดผนึกประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ ตัวฝาที�ขึ �นรูปด้วย

พลาสติกเรซิน  และแผ่นโลหะด้านบน  สามารถใช้งานกบักระบวนการบรรจทีุ�ต้องผ่านการฆ่าเชื �อด้วยความร้อนสงู 

เหมาะสําหรับผลิตภณัฑ์กลุม่ซุปไก่สกดั รังนก หรือผลิตภณัฑ์ที�มีการวางภาพลกัษณ์ทางการตลาดระดบัสงูได้เป็น

อย่างดี  
 

เครื�องผนึกฝาจุกจีบแบบคันโยก ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสามารถผนึกฝาได้แน่นสนิทกบัปากขวด จึง

ป้องกนัการรั�วไหลของผลิตภณัฑ์ที�บรรจอุยูภ่ายในได้เป็นอย่างด ี ใช้ง่ายมีนํ �าหนกัเบาเคลื�อนย้ายได้สะดวก 
 

เครื� องผนึกฝาแม็กซี�   เป็นเครื�องผนึกฝาหัวเดียวระบบนิวเมติกกึ�งอัตโนมตัิ สามารถผนึกได้ทั �งฝาแม็กซี�

แค้ป  ฝาแม็กซี�คราวน์และฝาแม็กซี�พี  โดยผนึกกบัขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที�

บรรจภุายในให้คงคณุภาพอยู่ได้นาน 
 

งานบริการพมิพ์แผ่นโลหะ บริษัทฯ ให้บริการเคลือบและพิมพ์สีลวดลายตา่งๆ ลงบนแผ่นโลหะและแผน่

อลมูิเนียม เพื�อให้ลกูค้านําไปขึ �นรูปเป็นสินค้า ทั �งนี � บริษัทฯ ยงัให้บริการในการออกแบบลวดลายงานพิมพ์ด้วย

ระบบการจดัทําที�ทนัสมยัทําให้งานพิมพ์มีคณุภาพ 

 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ที�ผ่านมา 

                

รายได้ 2560 2559 2558 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้สุทธิ       

1. ผลิตและขายฝาภาชนะ 2,486.05 88.29 2,710.90 89.99 2,680.65 89.28 

2. รับจ้างและขายแผ่นพิมพ์ 179.87 6.39 173.15 5.75 162.04 5.40 

3. รายได้อื�น* 149.89 5.32 128.42 4.26 159.84 5.32 

ยอดรวมรายได้ตามงบการเงนิ 2,815.81 100.00 3,012.47 100.00 3,002.53 100.00 

 

หมายเหตุ  :   *แสดงตามงบการเงินที�รวมรายไดอื้�นๆ เช่น รายไดจ้ากการขายเศษวสัด ุรายไดค้่าบริหาร และอื�น ๆ   
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 3 ปี 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
2.2 การตลาดและการแข่งขนั 
 

กลยุทธ์การตลาดของบริษัทฯ ในปี 2560 มีดังนี �:- 
 

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

บริษัทฯ มีนโยบายชดัเจนในการดําเนินธุรกิจภายใต้การรับรองคณุภาพระบบงานตา่งๆ ในระดบัสากล โดย

มีการพฒันาและรักษาระบบคุณภาพในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของระบบรับรอง

คณุภาพเหล่านั �นอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้มั�นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที�มีคณุภาพตรงตามความต้องการ มีความ

ปลอดภยั และเหมาะสมในการนําไปใช้งาน ได้แก ่

- ระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2015 

- ระบบการจดัการสิ�งแวดล้อม ISO 14001:2015 

- ระบบการจดัการด้านความปลอดภยัของอาหาร FSSC 22000:2013 (Food Safety System) 

- ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (BS OHSAS 18001:2007, มอก.18001-2554)    

- ระบบการจดัการสขุลกัษณะที�ดีในสถานประกอบการ (Good Manufacturing Practice - GMP) 

- ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที�ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and 

Critical Control Point - HACCP) 

นอกจากนี � บริษัทฯ ยงัได้มุ่งเน้นในการทําระบบการจัดการการเพิ�มผลผลิตบริษัท ฝาจีบ (CPM- Crown 

Seal Productive Management) โดยมีเป้าหมายในการลดความสูญเสีย 7 ประการ (7 wastes) การอนุรักษ์

พลงังาน พร้อมกบัการทํา 5ส และ Kaizen เป็นพื �นฐาน เพื�อสร้างความเชื�อมั�นต่อลูกค้า ในการนําผลิตภณัฑ์ของ

บริษัทฯ ไปใช้งาน 
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2. ด้านราคา  

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  การกําหนดราคาสินค้าเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล คํานงึถงึ

ปัจจยัต้นทนุการผลิตที�มีการเปลี�ยนแปลง รวมถงึขนาดการผลิต และสดัส่วนการซื �อขายของลกูค้าแต่ละราย โดยมี

การทบทวนราคาจําหน่ายกับลูกค้าอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดและการแข่งขันในปัจจุบัน 

นอกจากนี �ยงัมีการประเมินและวิเคราะห์เพื�อการบริหารต้นทนุ สําหรับกลุม่ลกูค้าที�ใช้ระบบการประมลูราคา 
 

3. ด้านบริการ  

บริษัทฯ มุง่เน้นและให้ความสําคญัในการให้บริการก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลงัการขาย ให้การ

บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และสมํ�าเสมอ เพื�อให้เป็นที�พึงพอใจอย่างสงูสุดต่อลูกค้า โดยมีทีมขายที�มีแผน

เข้าพบลกูค้าอย่างสมํ�าเสมอ และทีมบริการเทคนิคที�มีความรู้ความชํานาญในผลิตภณัฑ์ต่างๆ มีประสบการณ์ใน

การตรวจสอบสภาพการปิดบรรจภุณัฑ์ และจดัอบรมความรู้เกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์ให้กบับคุลากรของลกูค้า  
 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์  

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ฝาเกลียวขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 28 มม. ที�มีวสัดกุนัรั�วซมึชนิด

ทนความร้อน (Retort) เพื�อตอบสนองลูกค้าในกลุ่มนํ �าผลไม้ นํ �ามะพร้าว โดยมีกําหนดที�จะเริ�มทําการผลิตและ

จําหน่ายได้ในไตรมาสที� 2 ของปี 2561 นอกจากนี � บริษัทฯ ได้ติดตั �งเพิ�มเครื�องพิมพ์สําหรับกลุ่มฝาโลหะ เพื�อให้

สอดคล้องกบัการขยายกําลงัการผลิตฝาที�เพิ�มขึ �น เป็นการรองรับการเติบโตของการใช้ฝา และสามารถรองรับการ

ให้บริการงานเคลือบพิมพ์ได้ในอนาคต  

 
ยอดขายของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่และสัดส่วนการจาํหน่าย 

        ในระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา มีการขายให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ 10 รายแรกคิดเป็นร้อยละเทียบกบัยอดขายรวม

ของบริษัทฯ ดงันี � 

        หน่วย : ล้านบาท 

ปี ยอดขายรวม ยอดขายเฉพาะลูกค้า 10 รายแรก คดิเป็นร้อยละ  

2558 

2559 

2560 

2,843 

2,884 

2,666 

1,879 

1,928 

1,948 

66.1 

66.9 

73.1 

 

ลกูค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ใน 10 รายแรก มีจํานวน 3 ราย เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ คือ    

1)   บริษัท บญุรอดบริวเวอรี� จํากดั และบริษัทในเครือ      

2) บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 

3) บริษัท กรีนสปอต จํากดั 
 

บริษัทฯ ไมม่ีการขายให้กบัลกูค้ารายใดเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวมในระยะ 3 ปีที�ผ่านมา  
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สัดส่วนการจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศและต่างประเทศ  
                         หนว่ย : ล้านบาท 

ปี ยอดจาํหน่ายในประเทศ ยอดจาํหน่ายต่างประเทศ ยอดจาํหน่ายรวม 

2558 

(%) 

2,156 

75.84 

687 

24.16 

2,843 

100 

2559 

(%) 

2,150 

74.55 

734 

25.45 

2,884 

100 

2560 

(%) 

2,196 

82.37 

470 

17.63 

2,666 

100 
 

ตลาดตา่งประเทศที�สําคญั ได้แก่ อินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไต้หวนั ลาว ฟิลิปปินส์ และ

มาเลเซีย เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการแบ่งสดัส่วนการขายสินค้าให้กับบริษัทในเครือของบริษัทแม่ที�มีฐานโรงงานที�

ประเทศอินเดีย รวมถึงโรงงานที�บริษัทฯ ไปร่วมลงทุนด้วยที�ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี �มีการแข่งขันราคาจาก

คูแ่ข่งจากจีนและอินเดียในประเทศพมา่ ทําให้ปริมาณการขายตา่งประเทศลดลงจากปีที�ผ่านมา 

 

กราฟแสดงยอดการจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศและต่างประเทศ 
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ยอดจําหน่ายในประเทศ ยอดจําหน่ายตา่งประเทศ ยอดจําหน่ายรวม

รายได้ (ล้านบาท)

ปี
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ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 
 

1. ขนาดตลาดและอัตราการเติบโต 
 

 ภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวมของปี 2560 ปรับตวัดีขึน้เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา จากการสง่ออกและการ
ท่องเท่ียวท่ีขยายตวัอย่างตอ่เน่ือง รวมถงึการลงทนุของภาครัฐ อย่างไรก็ตามภาคการบริโภคมีการขยายตวัแบบ
คอ่ยเป็นคอ่ยไป ก าลงัซือ้จ ากดัอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคระดบับน สว่นผู้บริโภคระดบักลางถงึลา่งซึง่เป็นก าลงัซือ้หลกั
ยงัคงชะลอตวั สง่ผลให้ภาคการบริโภคโดยเฉพาะอตุสาหกรรมเคร่ืองดื่มเติบโตอยู่ในกรอบจ ากดั 
 

 ในปี 2560 ภาพรวมอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ฝาโลหะปิดผนกึขวดแก้ว มีการขยายตวัเพ่ิมขึน้เลก็น้อย
ประมาณร้อยละ 0.2 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา มีอตัราการเติบโตแบบชะลอตวัส าหรับเคร่ืองดื่มชกู าลงั และหดตวั
ส าหรับเคร่ืองดื่มประเภทโซดา เคร่ืองดื่มน า้อดัลม และเคร่ืองดื่มเกลือแร่ แตย่งัคงมีการเติบโตบ้างในกลุม่เคร่ืองดื่ม
เบียร์ RTD และนมถัว่เหลือง อย่างไรก็ตามในปี 2560 บริษัทฯ ยงัคงรักษาต าแหน่งผู้น าตลาดบรรจภุณัฑ์ฝาโลหะ 
ด้วยกลยทุธ์ภาพลกัษณ์สินค้าท่ีมีคณุภาพ ความหลากหลายของชนิดฝา ท่ีสามารถตอบสนองลกูค้าในทกุกลุม่
อตุสาหกรรมเคร่ืองดื่ม ท าให้บริษัทฯ สามารถรักษาสว่นแบ่งตลาดในลกูค้ารายหลกั และขยายเพ่ิมในกลุม่ลกูค้า
ใหมไ่ด้  
 

 ตลาดบรรจภุณัฑ์ฝาพลาสติกในปี 2560 มีอตัราการเติบโตเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่าน
มา มีปัจจยัสนบัสนนุจากการเติบโตของอตุสาหกรรมเคร่ืองดื่ม และภาคการท่องเท่ียวท่ีขยายตวัอย่างตอ่เน่ือง 
โดยเฉพาะผู้ผลิตเคร่ืองดื่มได้มีการท ากิจกรรมสง่เสริมการขายอย่างตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี รวมถงึกระแสการบริโภค
เคร่ืองดื่มท่ีมีคณุภาพ หรือมีประโยชน์ตอ่สขุภาพ เช่น น า้ดื่มบรรจขุวด PET เคร่ืองดื่มสมนุไพร เคร่ืองดื่มออร์แกนิค 
และเคร่ืองดื่มฟังก์ชนันลั เป็นต้น ซึง่ถือวา่เป็นสินค้าทดแทนของเคร่ืองดื่มชาเขียวท่ีอยู่ในภาวะชะลอตวัอย่าง
ตอ่เน่ือง 
 

 นอกจากนีย้งัมีอีกหนึง่ปัจจยัท่ีเอือ้ให้ตลาดบรรจภุณัฑ์ฝามีการขยายตวัอยู่บ้าง นัน่คือเศรษฐกิจและ
การค้าของกลุม่ประเทศ CLMV (กมัพชูา ลาว พมา่ เวียดนาม) มีการขยายตวัอย่างตอ่เน่ือง มีการเพ่ิมขึน้ของกลุม่
ชนชัน้กลางท่ีมีก าลงัซือ้เพ่ิมมากขึน้ สง่ผลให้มีการน าเข้าเคร่ืองดื่มท่ีไมม่ีแอลกอฮอล์จากประเทศไทยเพ่ิมมากขึน้ 
ได้แก่ เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั เคร่ืองดื่มสมนุไพร น า้ผลไม้ กาแฟ/ชาพร้อมดื่ม นมถัว่เหลือง และนมพร้อมดื่ม เป็นต้น 
รวมถงึตลาดเคร่ืองดื่มอื่นอีก เช่น เบียร์ ก็มีอตัราเติบโตดีขึน้เช่นกนั 
  

2. แนวโน้มธุรกจิในประเทศ 
 

ตลาดเคร่ืองดื่มในปี 2560 มีการเติบโตเพียงเล็กน้อยจากปี 2559 จากก าลังซือ้ของผู้บริโภคระดบักลาง    
ถึงล่างท่ีชะลอตัว  สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท่ีทรงตัว  และราคาผลผลิตภาคการเกษตร อาทิ             
ข้าว ยางพารา ตกต ่า ส่งผลกระทบต่อก าลงัซือ้ของผู้บริโภค และความถ่ีในการบริโภคลดลง ประกอบกับในปีนี ้  
ช่วงฤดูร้อน ซึ่งถือเป็น High Season ของตลาดเคร่ืองดื่มมีระยะเวลาสัน้กว่าปกติ ท าให้การท ากิจกรรมส่งเสริม  
การขายเพ่ือกระตุ้นตลาดของผู้ประกอบการดซูบเซา โดยผู้ประกอบการยงัคงใช้กลยุทธ์ในการท าโปรโมชัน่สง่เสริม
การขาย ด้วยการพิมพ์ข้อความใต้ฝา  พิมพ์รหัสใต้ฝา  เพ่ือส่ง SMS เป็นตัวกระตุ้นตลาดและรักษาส่วนตลาด        
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นอกจากนี �ในช่วงปลายไตรมาส 3 กรมสรรพสามิตได้ประกาศปรับอตัราภาษีเครื�องดื�มตามพระราชบัญญัติภาษี

สรรพสามิตปี 2560 โดยนําปริมาณนํ �าตาลในเครื�องดื�มมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณฐานภาษีสรรพสามิต มีผล

บังคับใช้ตั �งแต่วันที� 16 กันยายน 2560  จึงมีส่วนที�ทําให้ตลาดเครื�องดื�มเติบโตในกรอบจํากัด ซึ�งเป็นเพียง

ระยะเวลาหนึ�ง ทั �งนี �ผู้ประกอบการสว่นใหญ่ได้มีการเตรียมตวัรับสถานการณ์อยู่บ้างแล้ว โดยปรับกลยุทธ์เน้นเรื�อง

ของนวตักรรมมากขึ �น มีการปรับสตูรหรือสว่นผสมใหม ่รวมถงึการออกสินค้าใหมเ่พื�อขยายฐานไปยงัผู้บริโภคที�หนั

มาดแูลสขุภาพ เช่น เครื�องดื�มสมนุไพร เครื�องดื�มฟังก์ชั�นนลัดริ�งค์ เครื�องดื�มออร์แกนิค เป็นต้น 
 

ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี ผู้ประกอบการเริ�มมกีารเร่งการผลิตเพื�อเตรียมสต็อคสําหรับการจําหน่ายและ

ใช้กระตุ้นตลาดในช่วงเทศกาลปีใหม่ รองรับการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆ ซึ�งน่าส่งผลให้ตลาดเครื�องดื�มมี

แนวโน้มปรับตวัเพิ�มขึ �นตอ่เนื�องไปถงึปี 2561  
 

3. ความยากง่ายของผู้ที�จะเข้ามาเป็นคู่แข่งขันรายใหม่  
 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยงัคงมีแนวโน้มขยายตวัต่อเนื�อง เมื�อเทียบกบัภูมิภาคอื�นๆ ของโลก 

ผู้ผลิตจากยโุรป อเมริกา เอเชีย เช่น เกาหลี ญี�ปุ่ น จีน อินเดีย ให้ความสนใจเข้ามาลงทุน เพื�อใช้เป็นฐานการผลิต

และส่งออกไปยังภูมิภาคอื�นๆ ประเทศไทยมีผู้ ผลิตบรรจุภัณฑ์จากต่างประเทศเข้ามาเสนอขายให้กับผู้ ผลิต

เครื�องดื�มภายในประเทศ แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จมากนัก เนื�องจากข้อจํากัดในด้านการส่งมอบสินค้า การ

จดัเก็บสตอ็กสินค้า และการบริการหลงัการขาย  
 

สําหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ที�มีบริษัทแม่ในต่างประเทศ จะใช้วิธีประกวดราคา โดยรวมปริมาณความ

ต้องการของตลาดในประเทศต่างๆ มาเป็นฐานในการเสนอราคา และมีกําหนดอายุสญัญาในการขายชัดเจน 

รูปแบบการค้าในอนาคตจะเป็นการมุง่เน้นหาพนัธมิตรทางการค้าที�มีศกัยภาพเพื�อสร้าง supply chain ที�แข็งแกร่ง  

อยู่บนพื �นฐานของความร่วมมือที�ดีต่อกนั ดงันั �น การที�บริษัทฯ มีสมัพนัธภาพที�ดีกับลูกค้า เสนอราคาที�เป็นธรรม 

และตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว  จะทําให้ผู้แข่งขนัรายใหม่ๆ  เข้ามาในอตุสาหกรรมนี �ได้ยาก 
 

บริษัทฯ ได้รับการสนบัสนุนทางเทคนิคจาก บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั (ซึ�งเป็นบริษัทในเครือของ 

บริษัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิ �งส์ จํากดั ผู้ นําด้านการผลิตบรรจุภณัฑ์ในประเทศญี�ปุ่ น) มาอย่างต่อเนื�อง มีการส่ง

ผู้ ชํานาญการเข้ามาศกึษาดงูานและให้ข้อแนะนําในการปรับปรุงอยู่เสมอ เสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมฝ่ายผลิต 

ฝ่ายประกนัคณุภาพ และทีมเทคนิค เพื�อให้ก้าวทนัไปกบัเทคโนโลยีในการผลิตที�ทนัสมยั และนวตักรรมใหม่ๆ ใน

อนาคต 

  

สิทธิหรือข้อจาํกัดในการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัทฯ ได้รับสทิธิเกี�ยวกบักรรมวิธีตลอดจนเทคนิคการผลิตฝาจีบ ฝาเกลียวกนัปลอม ฝาวงแหวนแมก็ซี� 

ฝาพลาสติก และฝาคอมโพสิต จากบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั ประเทศญี�ปุ่ น โดยปัจบุนับริษัทฯ ชําระคา่

สิทธิการผลิตเป็นจํานวนร้อยละของยอดขายสทุธิเฉพาะฝาวงแหวนแมก็ซี� ฝาพลาสติก และฝาคอมโพสิต เท่านั �น 
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กาํลังการผลิตและปริมาณการผลิต 
 

ผลิตภัณฑ์ 

ปี 2560 ปี  2559 ปี  2558 

กําลงัการ

ผลิตรวม 

(ล้านชิ �น) 

อตัราการใช้ 

กําลงัการผลิต 

(%) 

กําลงัการ

ผลิตรวม 

(ล้านชิ �น) 

อตัราการใช้ 

กําลงัการผลิต 

(%) 

กําลงัการ

ผลิตรวม 

(ล้านชิ �น) 

อตัราการใช้ 

กําลงัการผลิต 

(%) 

กลุม่ผลิตภณัฑ์ฝา 17,550 58 17,000 59 16,161 62 

 
2.3 วัตถุดบิ และผู้จาํหน่ายวัตถุดบิ  

 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ หากว่าวัตถุดิบนั �น มีคุณภาพ

มาตรฐานและราคาต้นทุนไม่สงูกว่าที�นําเข้าจากต่างประเทศ บริษัทฯ จะพิจารณาสั�งซื �อจากภายในประเทศก่อน 

โดยถือนโยบายการจัดซื �อวัตถุดิบว่า บริษัทฯ จะจัดหาผู้ ขายมากกว่า 1 ราย เพื�อให้มั�นใจว่าจะได้วัตถุดิบที�มี

คณุภาพตรงตามมาตรฐาน ราคาเหมาะสม และมีการสง่มอบตรงตามเวลา  
 

การคดัเลือกผู้ จําหน่ายวตัถดุิบ บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัคณุภาพของวตัถดุิบในการผลิต เป็นอนัดบัแรก 

โดยกําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบไว้อย่างชดัเจน และเข้าตรวจสอบผู้ จําหน่ายวตัถดุิบของบริษัทฯ อย่าง

สมํ�าเสมอ เพื�อให้มั�นใจวา่วตัถุดิบที�ใช้จะไมม่ีผลกระทบตอ่คณุภาพสินค้า  ในแตล่ะปีบริษัทฯ จะแสวงหาผู้ จําหน่าย

วตัถดุิบรายใหม่ๆ  อย่างเป็นระบบโดยการแยกกลุม่ของผู้ จําหน่ายตามชนิดของวตัถดุิบ ดําเนินการทดสอบโดยฝ่าย

ประกนัคณุภาพ และใช้มาตรฐานในการประเมินตามระบบมาตรฐานสากล เช่น ISO, GMP, HACCP, OHSAS 

และ FSSC 22000 เพื�อป้องกนัปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบในการผลิตของบริษัทฯ 
 

ผลิตภัณฑ์ วัตถุดบิหลักที�ใช้ % การสั� งซื �อในประเทศ 

กลุม่ผลิตภณัฑ์ฝาโลหะ แผ่นเหลก็ / แผน่อลมูิเนียม แผ่นเหลก็ 90 / แผ่นอลมูิเนียม 80 

กลุม่ผลิตภณัฑ์ฝาพลาสติก Polypropylene 95 

 

ทั �งนี � บริษัทฯ มิได้พึ�งพาการซื �อวตัถดุิบจากผู้ จําหน่ายรายใดเกินกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่การซื �อวตัถดุิบ

ทั �งหมด 
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ขั �นตอนและเทคโนโลยีการผลิต มีดังนี � 
 

ฝาประเภทโลหะ                      ฝาประเภทพลาสติก                       แผน่พิมพ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

           

                                               

MATERIAL 

แผน่เหลก็/ อลูมิเนียม 

MATERIAL 

พลาสติกเมด็ 

MATERIAL 

แผน่เหลก็/ อลูมิเนียม 

COATING 

เคลือบป้องกนัสนิม 

COATING 

เคลือบป้องกนัสนิม 

LINER 

บุพลาสติกดา้นในฝา 

PRINTING 

พิมพต์ราเครื�องหมาย 

PRINTING 

พิมพต์ราเครื�องหมาย 

PRINTING 

พิมพต์ราเครื�องหมาย 

PACKING 

นบัและบรรจุ 

LINER 

บุพลาสติกดา้นในฝา 

PACKING 

 นบัและบรรจุ 

SLITTING 

ตดัตามมาตรฐานที�กาํหนด 

PRESS  

ขึ�นรูปฝา 

PRESS 

ปั�มขึ�นรูปฝา 
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3.  ปัจจัยความเสี�ยง 
 

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจมีเหตุการณ์ที�ไม่แน่นอนเกิดขึ �น ส่งผลกระทบในด้านลบต่อการบรรลุ

เป้าหมายของบริษัทฯ  โดยมีโอกาสเกิดขึ �นได้จากทั �งปัจจยัภายในและภายนอกโดยที�บริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุได้  

ดงันั �นการเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตกุารณ์ที�อาจเกิดขึ �นเพื�อลดความเสี�ยงที�จะทําให้เกิดความเสียหาย

และกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทฯ จึงเป็นสิ�งจําเป็นอย่างยิ�งต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการ

แตง่ตั �งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ�งประกอบด้วยผู้บริหารระดบัผู้ช่วยผู้อํานวยการขึ �นไปเป็นกรรมการ โดยมี

ผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และผู้ จัดการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื�อทําหน้าที�ในการ

ประเมินและวิเคราะห์ความเสี�ยง รวมทั �งแนวโน้มหรือเหตกุารณ์ที�อาจเกิดขึ �นและเป็นอปุสรรคต่อการดําเนินธุรกิจ

อนัมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ  โดยมีรายละเอียดของความเสี�ยงและมาตรการในการจดัการของบริษัทฯ ดงันี � 
 

1.  ความเสี�ยงจากยอดขายของบริษัทฯ ตํ�ากว่าประมาณการ 
 

      ปัจจุบันการแข่งขนัทางการค้ามีความรุนแรงมากยิ�งขึ �นจากจํานวนคู่แข่งที�มาจากต่างประเทศ การที�มีผู้ผลิต

สินค้าเครื�องดื�มที�ขายในหลายประเทศใช้วิธีการประมูลราคาสินค้าจากบริษัทแม่และส่งไปโรงงานผลิต รวมถึง

เศรษฐกิจในประเทศตา่งๆ เช่นอินโดนีเซียเติบโตไมด่ี ทําให้อตุสาหกรรมเครื�องดื�มลดลงจากที�คาดการณ์ไว้มาก ใน

ประเทศไทยเองเศรษฐกิจภาคประชาชนไม่ได้เติบโตเช่นเดียวกับมหภาค สินค้าภาคเกษตรมีราคาตกตํ�า มี

ผลกระทบกบักําลงัซื �อของประชากรสว่นใหญ่ของประเทศ สง่ผลให้ตลาดเครื�องดื�มมีอตัราการเติบโตลดลง บริษัทฯ 

จึงได้มีมาตรการต่างๆ เพื�อลดความเสี�ยงดังกล่าวเช่น การหาลูกค้ารายใหม่เพิ�มเติมทั �งในและต่างประเทศ          

หาสินค้าใหม่เพื�อทําการซื �อมาขายไปในกรณีที�ปริมาณความต้องการยังไม่สูง ติดตามข่าวสารความเคลื�อนไหว   

ของผู้ผลิตเครื�องดื�มทั �งในและตา่งประเทศรวมถงึขยายฐานการส่งออกให้กว้างขึ �น การปรับปรุงคณุภาพผลิตภณัฑ์

และควบคุมกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิดเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน การจัดส่งสินค้าตรงเวลา มี

ความพร้อมที�จะร่วมมือกบัลกูค้าที�มีการลงทุนตั �งหรือซื �อโรงงานผลิตเครื�องดื�มในกลุ่มประเทศอาเซียน จากเหตุที�

ปริมาณจากทั �งในประเทศและต่างประเทศลดลงซึ�งบริษัทฯ ไม่สามารถแข่งขันราคาได้ในบางตลาด ผลกระทบ

ดงักลา่วทําให้ในปี 2560 บริษัทฯ มีความเสี�ยงที�ยอดขายตํ�ากวา่ประมาณการ  
 

2.   ความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยน 
 

บริษัทฯ มีการนําเข้าวตัถดุิบ เครื�องจกัรอปุกรณ์จากตา่งประเทศ และมีการขายสินค้าส่งออกไปยงัต่างประเทศ

โดยมีเครดิตเทอมประมาณ 30-90 วนั ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนจึงอาจกระทบต่อผลการดําเนินการได้ 

บริษัทฯ มีรายได้และการซื �อวัตถุดิบที�เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ�งบริษัทฯ สามารถลดความเสี�ยงได้ โดยจัดให้

รายจ่ายเป็นเงินสกุลเดียวกบัรายได้และการทําสญัญาซื �อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื�อช่วยลดผลกระทบ

ดงักลา่วในจงัหวะเวลาที�เหมาะสม และให้มีการติดตามเรื�องอตัราแลกเปลี�ยนอย่างใกล้ชิด ทําให้บริษัทฯ สามารถ

ลดความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนได้เป็นอย่างด ี
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3.  ความเสี�ยงจากวัตถุดบิสําคัญขาดแคลนและมีราคาผันผวนไปตามราคาซื �อขายของตลาดโลก 
 

วตัถดุิบหลกัที�บริษัทฯ ใช้ในการผลิต ได้แก่ แผ่นเหลก็ แผ่นอลมูิเนียม และเม็ดพลาสติก จะมีการเปลี�ยนแปลง

ของราคาตามภาวะราคาในตลาดโลกที�ขึ �นอยู่กบัตามความต้องการของตลาดในขณะนั �น ซึ�งเป็นปัจจยัที�บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคมุได้  เพื�อลดความเสี�ยงด้านราคาและการขาดแคลนวตัถุดิบที�อาจเกิดขึ �นในอนาคต บริษัทฯ จึงมี

การติดตามความเคลื�อนไหวของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดทั �งตลาดต่างประเทศและในประเทศ  เพื�อใช้เป็น

แนวทางประกอบการวางแผนการสั�งซื �อให้สอดคล้องกบัปริมาณความต้องการสินค้าจากลกูค้าของบริษัทฯ รวมถึง

การประสานงานกบัผู้ผลิตวตัถุดิบให้ผลิตและส่งวตัถุดิบตามกําหนดเวลา  ตลอดจนการจดัการประมาณการขาย

สินค้าของบริษัทฯ ล่วงหน้าให้แม่นยํามากขึ �นเพื�อทําการสั�งซื �อวัตถุดิบได้ทันความต้องการ การบริหารสินค้า

คงเหลือให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสมไม่ให้เกิดภาวะเสี�ยงต่อการจดัส่งล่าช้า และการสร้างสมัพนัธภาพที�ดีกับผู้ ขาย

เหล็ก อลมูิเนียม และเม็ดพลาสติก รวมถึงพยายามจัดหาผู้ จําหน่ายวตัถุดิบเพิ�มขึ �น และหาวตัถุดิบที�สามารถใช้

ทดแทนได้ในราคาที�ตํ�าลง 
  

นอกจากนี � การกําหนดราคาขายโดยอ้างอิงจากราคาวตัถุดิบในขณะนั �น ก็ช่วยลดความเสี�ยงจากผลของการ

เปลี�ยนแปลงราคาวตัถุดิบได้ สําหรับเรื�องคุณภาพของวตัถุดิบก็เป็นสิ�งสําคญั   วตัถุดิบที�บริษัทฯ ได้รับมาจาก

ผู้ขายต้องผ่านการตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐานก่อนนําไปใช้ในกระบวนการผลิตทุกครั �ง ทั �งนี � เพื�อลดความ

เสี�ยงจากการสญูเสียในการผลิตสินค้าที�ไมไ่ด้คณุภาพอนัเนื�องมาจากวตัถดุิบ ทําให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี�ยง

จากวตัถดุิบขาดแคลนได้เป็นอย่างด ี
 

4. ความเสี�ยงจากการควบคุมคุณภาพสินค้า 
 

การผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีการควบคุมในทุกขั �นตอน โดยมีการตรวจสอบคุณภาพตั �งแต่การรับวัตถุดิบ 

กระบวนการผลิต การบรรจแุละการสง่มอบสินค้า อย่างไรก็ตาม ยงัพบวา่บริษัทฯ มีความเสี�ยงจากการถูกร้องเรียน

เรื�องคณุภาพจากลกูค้าในบางครั �ง ซึ�งเป็นผลมาจากความไมช่ดัเจนในข้อกําหนดระดบัคณุภาพที�ยอมรับได้ระหวา่ง

บริษัทฯ กบัลกูค้า และการใช้ระบบการตรวจสอบคดัแยกสินค้าด้วยสายตา ดงันั �น บริษัทฯ จึงมีมาตรการเพื�อลด

ความเสี�ยงนี �ด้วยการจัดทําข้อกําหนดระดบัคุณภาพที�ยอมรับได้ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าแต่ละราย การติดตั �ง

อปุกรณ์ และปรับปรุงระบบตรวจสอบคณุภาพฝาด้วยกล้องคณุภาพสูงในสายการผลิตให้มีความแม่นยํามากขึ �น 

จัดการฝึกอบรมการใช้งานให้กับพนักงานในสายการผลิต ฝึกอบรมความรู้ในการผลิตสินค้าและแนวคิดในการ

ปรับปรุงคณุภาพ ซึ�งมาตรการดงักลา่วช่วยลดความเสี�ยงลงได้มาก แตย่งัคงมีแผนการดําเนินการอย่างตอ่เนื�องเพื�อ

ลดความเสี�ยงนี �ลงอีกโดยมีเป้าหมายที�จะไมใ่ห้มีการร้องเรียนในเรื�องคณุภาพสินค้าจากลกูค้า 
 

5. ความเสี�ยงจากความพงึพอใจของลูกค้า 
 

บริษัทฯ มีการสํารวจและวดัความพงึพอใจของลกูค้าที�มีต่อบริษัทฯ ในเรื�องคณุภาพสินค้า การจดัส่ง และการ

ให้บริการ ซึ�งบริษัทฯ มีการสํารวจทกุปี ด้วยการสง่แบบสอบถามให้ลกูค้าแตล่ะรายเพื�อให้ความเห็น โดยในปี 2560 

พบวา่ลกูค้า โดยรวมมีความพึงพอใจเพิ�มมากขึ �นจากปี 2559 ทั �งในเรื�องคณุภาพ การจดัส่ง และการให้บริการ ใน

เรื�องการจัดส่ง บริษัทฯ มีการวางแผนการส่งสินค้าล่วงหน้าและประสานงานในการจัดหารถสํารองเพื�อให้
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ดําเนินการจดัสง่สินค้าได้ทนัที ในเรื�องคณุภาพสินค้ามีการควบคมุและการใช้ระบบการตรวจสอบคณุภาพฝาด้วย

กล้องตรวจสอบความเร็วสูงเพื�อคัดกรองสินค้าที�ไม่ได้คุณภาพออกจากสายการผลิต รวมถึงมีการตรวจสอบ

คณุภาพสินค้าทุกครั �งตามคาบเวลาทําให้สินค้าที�จดัส่งตรงตามความต้องการ ส่วนการให้บริการ บริษัทฯ ถือเป็น

สว่นสําคญัมาก การตอบสนองลกูค้าอย่างทนัท่วงทีช่วยเพิ�มความพึงพอใจของลกูค้า การติดตามเข้าไปช่วยแก้ไข

ปัญหาตา่งๆ และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ลกูค้าในเรื�องบรรจภุณัฑ์ ทําให้ลกูค้าเกิดความประทบัใจและพึงพอใจที�

จะใช้สินค้าของบริษัทฯ อย่างตอ่เนื�อง จงึทําให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี�ยงนี �ได้เป็นอย่างด ี
 

6. ความเสี�ยงจากการมีสินค้าคงคลังจาํนวนมาก 
 

การผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีทั �งการผลิตสินค้าให้มีระดบัสินค้าคงคลงัตามที�กําหนดเพื�อให้มั�นใจว่ามีสินค้า

เพียงพอที�จะส่งให้ลูกค้าได้ทันทีเมื�อมีการสั�งซื �อ ซึ�งการกําหนดระดบัสินค้าดงักล่าวมีการพิจารณาความถี�ในการ

สั�งซื �อสินค้าของลกูค้าและความสามารถในการผลิตของบริษัทฯ การผลิตสินค้าอีกรูปแบบคือการผลิตตามปริมาณ

การสั�งซื �อเท่านั �น อย่างไรก็ตามพบว่าบริษัทฯ ยงัมีสินค้าคงคลงัจํานวนมากจึงอาจมีความเสี�ยงที�สินค้าเกินความ

ต้องการของลกูค้า รวมถึงอาจสิ �นสภาพการใช้งานกรณีที�ลกูค้ามีการเปลี�ยนรูปแบบของตราสินค้า ดงันั �นเพื�อเป็น

การป้องกันและลดความเสี�ยงในการสูญเสียดงักล่าว บริษัทฯ จึงมีการกําหนดให้มีคณะกรรมการประกอบด้วย

บคุคลจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ร่วมกนัพิจารณาแนวทางในการลดปริมาณสินค้าคงคลงัของบริษัทฯ มีการประชุม

จดัทําแผนการดําเนินการและติดตามการดําเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย มาตรการต่างๆ ที�กําหนดขึ �นได้แก่ การ

เพิ�มความแม่นยําในการประมาณการความต้องการสินค้าจากลูกค้า การปรับปรุงระบบการรายงานให้สามารถ

ติดตามรายละเอียดของสินค้าคงคลงั  การควบคมุปริมาณผลิต การจดัการสินค้ารอตรวจสอบ เป็นต้น ในปี 2560 

บริษัทฯ มีการตรวจสอบสินค้าคงคลงัและขอทําลายสินค้าที�เกินความต้องการของลกูค้ารวมถึงสินค้าที�สิ �นสภาพ

เพื�อที�จะจดัการสินค้าคงคลงัใหม่ จึงทําให้ในปี 2560 บริษัทฯ มีความเสี�ยงจากสินค้าคงคลงัที�ต้องทําลายอย่างมี

นยัสําคญั ซึ�งหลงัจากนี �บริษัทฯ จะควบคมุระดบัสินค้าคงคลงัให้อยู่ในเกณฑ์เพื�อลดความเสี�ยงนี �ลง 
 

7. ความเสี�ยงจากอุบัตเิหตุและอัคคีภัย 
 

ในการผลิตสินค้า  บริษัทฯ มีการใช้เครื�องจกัรและอปุกรณ์ในกระบวนการผลิต การขนถ่ายวตัถุดิบและสินค้า

อยู่ตลอดเวลา ดังนั �น ความปลอดภัยในการทํางานจึงนับเป็นสิ�งสําคัญต่อทั �งพนักงานและบริษัทฯ อุบัติเหตุที�

เกิดขึ �นในระหวา่งการทํางานอาจนํามาซึ�งความสญูเสียตอ่ร่างกายของพนกังานและทรัพย์สินของบริษัทฯ  เพื�อเป็น

การป้องกนัและลดความเสี�ยงในการสญูเสียดงักลา่ว บริษัทฯ ได้แตง่ตั �งคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยั

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  และนําระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS18000 เข้า

มาบริหารจดัการ กําหนดให้มีการบ่งชี �อนัตรายและประเมินความเสี�ยงในกระบวนการผลิต ขั �นตอนการปฏิบตัิงาน

และพื �นที�มีความเสี�ยง เพื�อกําหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายที�อาจเกิดขึ �น รวมทั �งรณรงค์ให้พนักงานมี

จิตสํานกึเรื�องความปลอดภยัและช่วยกนัลดหรือขจดัแหลง่กําเนิดอนัตรายต่างๆ  โดยให้มีการตรวจสอบเครื�องจกัร 

เครื�องมือ อปุกรณ์ และสภาพแวดล้อมในพื �นที�ปฏิบตัิงาน เพื�อหามาตรการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ ในการป้องกัน

อคัคีภัยบริษัทฯ มีแผนป้องกันการเกิดอคัคีภยั มีการกําหนดพื �นที�เสี�ยงอนัตรายที�อาจก่อให้เกิดอคัคีภัย รวมทั �ง

กําหนดมาตรการควบคมุและตรวจสอบตามแผนงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจดัให้มีการซ้อมป้องกนัระงบัอคัคีภยั
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และอพยพหนีไฟเป็นประจําทุกปี  เพื�อให้พนกังานเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง นอกจากนี � บริษัทฯ ยงัมี

การทําประกนัภยัความเสี�ยงภยัทรัพย์สินและธุรกิจหยดุชะงกัด้วย ซึ�งในปี 2560 จํานวนการเกิดอบุตัิเหตลุดลงจาก

ปี 2559 แตบ่ริษัทฯ ยงัมีความเสี�ยงในเรื�องอคัคีภยัเล็กน้อยซึ�งต้องกําหนดมาตรการในการลดพื �นที�ที�เสี�ยงอนัตราย

ตอ่การเกิดอคัคีภยัตอ่ไป 
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4.   ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯ 
 

บริษัทฯ มีทรัพย์สินสําหรับผลติสินค้าเพื�อจําหน่าย  ประกอบด้วย ที�ดิน เครื�องจกัรและอปุกรณ์ โรงงาน 

อาคารและสิ�งปลกูสร้าง รวมถงึเครื�องตกแตง่ และอปุกรณ์สํานกังานที�สําคญั ณ งวดสิ �นสดุ 31 ธนัวาคม 2560 

ดงันี � 

               

รายการ ลักษณะ

กรรมสิทธิ� 

มูลค่าทางบัญชี  

(ล้านบาท) 

1. ที�ดนิ เป็นเจ้าของ 99.00 

2. อาคารและสิ�งปลกูสร้าง เป็นเจ้าของ 132.77 

3. เครื�องจกัรและอปุกรณ์ในโรงงาน เป็นเจ้าของ 729.37 

4. เครื�องตกแตง่และอปุกรณ์

สํานกังาน 

เป็นเจ้าของ 21.83 

5. ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 0.38 

6. สนิทรัพย์ระหวา่งติดตั �ง เป็นเจ้าของ 224.15 

รวม  1,207.50 

 

นอกจากนี �  บริษัทฯ มีอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน ประกอบด้วย ที�ดินให้เช่า คลอง 2 จํานวน 31 ไร่  

มลูคา่ทางบญัชี 172  ล้านบาท ที�ดินเปล่า ที�ดินจดัสรร และสิ�งก่อสร้าง จํานวน 164 ไร่  ที�คลอง 8 ตําบลลําผกักูด  

อําเภอธัญบุรี  จังหวดัปทุมธานี เป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั �งหมด ไม่มีภาระผูกพันต่อธนาคารหรือเจ้าหนี �ใดๆ 

ทั �งสิ �น มลูคา่ทางบญัชี 301.30 ล้านบาท  

 
4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม 

 

บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายลงทนุในบริษัทร่วมที�ไมม่ีสว่นเกี�ยวข้องหรือสนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย  
 

บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายซึ�งเป็นคดีที�มีผลกระทบด้านลบตอ่ทรัพย์สิน มากกวา่ร้อยละ 5 ของสว่น

ของผู้ ถือหุ้น 
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ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคัญอื�น  
 

ชื�อบริษัท บริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) (CSC) 

ประเภทธุรกจิ ผลิตและจําหน่ายฝาสําหรับปิดภาชนะประเภทขวด อาทิ ฝาจีบ ฝาอลมูิเนียมเกลียว

กนัปลอม ฝาแมก็ซี�  ฝาพลาสตกิ และฝาคอมโพสิต  
 

เลขทะเบียนบริษัท ทะเบียนเลขที� 0107537000416 (เดิมเลขที� บมจ. 288) 

ทุนจดทะเบียน 528,000,000 บาท  

ทุนชาํระแล้ว 528,000,000  บาท 

มูลค่าต่อหุ้น 10 บาท 

โดยแยกออกเป็น หุ้นสามญั   52,000,012  หุ้น 

 หุ้นบริุมสทิธิ        799,988  หุ้น 
 

ที�ตั �งสํานักงานและโรงงาน   เลขที� 5  ซอยรังสิต-นครนายก 46  ตําบลประชาธิปัตย์  อําเภอธญับรีุ   

  จงัหวดัปทมุธานี  12130 

โทรศัพท์ 0-2533-0450-9  

โทรสาร    0-2974-1118 

เว็บไซต์ www.crownseal.co.th 
 

เลขานุการบริษัท นางสาวนภาพร  เตมีศรีสขุ 

 โทร : 0-2533-0450-9 ตอ่ 638 

 อีเมล : napaporn@crownseal.co.th 
 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศพัท์ : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9991 

 

ผู้สอบบัญชี นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และ/หรือ  

 นางสาวรสพร เดชอาคม บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (เปลี�ยนจากบริษัท สํานกังาน 

 เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เดิม) 

 ชั �น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

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

ที�ปรึกษากฎหมาย          บริษัท เอส.เอ.ที.แอสโซซิเอท กฎหมายและภาษี จํากดั  

 444  ชั �น 4 อาคารโอลิมเปียไทย ทาวเวอร์ 

 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

 โทรศพัท์ : 0-2541-4214-6  โทรสาร : 0-2541-4200 

http://www.crownseal.co.th/
mailto:napaporn@crownseal.co.th
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นิตบุิคคลที�บริษัทฯ ถือหุ้นตั �งแต่ร้อยละ 10 ขึ �นไป มีดังนี � 
 

PT. Indonesia Caps and Closures             

               สถานที�ตั �งสํานกังานใหญ่  :  Kawasan Industri MM2100. 

                                                         Jl. Madura I block LIO,Kel. Cikedokan    

      Cikarang Indonesia 

 ประเภทธุรกิจ :  ผลิตและจําหน่ายภาชนะพลาสติก                                                                   

 โทรศพัท์   :  (62) 021-3860888 

 โทรสาร   :  (62) 021-3520908 

 จํานวนหุ้น   :  14,375 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 12.08 ของทนุจดทะเบียน) 

 ชนิดของหุ้น   :  หุ้นสามญั 
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