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ส่วนที� 1  
การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
 

       บริษัท ฝาจบี จาํกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจําหน่าย ฝาจีบ ฝาเกลียวกนัปลอม ฝาแม็กซี� 

ฝาพลาสติก และฝาคอมโพสิต สําหรับปิดผนึกขวดบรรจเุครื�องดื�มหลากหลายประเภท เชน่ นํ �าอดัลม นมถั�วเหลือง 

เบียร์ โซดา เครื�องดื�มบํารุงกําลงั  นํ �าผลไม้  สรุา ชา นํ �าดื�ม ซุปไก่สกดั รังนก และเวชภณัฑ์ รวมถึงจําหน่ายเครื�อง

ผนึกฝาจกุจีบแบบคนัโยกและเครื�องผนึกฝาแมก็ซี� นอกจากนี � บริษัทฯ ยงัมกีารให้บริการรับจ้างพิมพ์แผ่นโลหะและ

แผ่นอลมูิเนียมตราตา่งๆ   
 

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ก่อตั �งในปี 2511 ได้รับการสนบัสนนุเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท นิปปอน 

โคลสเชอร์ส จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ �งส์ จํากัด ประเทศญี�ปุ่ น และด้วย

ผลิตภณัฑ์ที�มีคณุภาพสูง รวมทั �งกําลงัการผลิตที�มีเพียงพอ  บริษัทฯ ได้จําหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าชั �นนําทั �งใน

ประเทศและต่างประเทศ  ปัจจุบันมียอดขายมากกว่า 2,800 ล้านบาทต่อปี  โดยมีผู้ ถือหุ้ นหลักอยู่ในกลุ่ม

อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์และเครื�องดื�ม ได้แก่ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั  บริษัท โตโย ไซกนั จํากดั  บริษัท 

บญุรอดบริวเวอรี� จํากดั  บริษัท ไทยนํ �าทิพย์ จํากดั  บริษัท เสริมสขุ จํากดั(มหาชน) และบริษัท กรีนสปอต จํากดั  
 

ตลอดระยะเวลาในการดําเนินธรุกิจบรรจภุณัฑ์ฝาปิดผนึก  บริษัทฯ ได้พฒันาและเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนั

ยาวนานกบัลกูค้า ด้วยการยดึมั�นในการผลิตผลิตภณัฑ์ที�มีคณุภาพ  และสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า โดยการ

ใช้เทคโนโลยีชั �นนําจากกลุม่บริษัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิ �งส์ จํากดั  บริษัทฯ ยงัคงทุม่เทและมุง่มั�นอยา่งเต็มที� ที�จะ

ก้าวไปสูค่วามเป็นผู้ นําในธุรกิจบรรจภุณัฑ์ในอนาคต  

 

1.2  วิสัยทศัน์ และพนัธกิจขององค์กร 
 

 บริษัทฯ ได้กําหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจขององค์กร ไว้ดงันี � 
 

 วิสัยทศัน์ (Vision) 
 

 เป็นผู้ นําด้านฝาปิดผนึกสําหรับอาหารและเครื�องดื�มแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ครอบคลมุตั �งแตก่ารผลติ จดัหาและจําหน่าย ฝา อปุกรณ์ผนึกฝา การบริการบาํรุงรักษาและการนําเสนอทางเลือก

ที�เหมาะสมแก่ลกูค้า 
 

 พนัธกิจ (Mission) 

1.  เป็นบริษัทที�มีต้นทนุที�แขง่ขนัได้ ให้ผลตอบแทนที�เหมาะสมตอ่ผู้ ถือหุ้นและเติบโตอยา่งยั�งยนื 

 2. พฒันาด้วยนวตักรรมใหม่เพื�อให้มีระบบการประกนัคณุภาพที�ให้ความมั�นใจในเรื�องความปลอดภยัของ

อาหารให้กบัลกูค้า 
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3.  มีการกํากบัดแูลกิจการที�ดโีดยยดึหลกัธรรมาภิบาลและสร้างสมัพนัธภาพที�ดีกบันกัลงทนุ 

 4. มีการตอบสนองที�รวดเร็วให้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทั �งหมด 

5. รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดล้อม 

6. จดัให้มสีถานที�ทํางานที�ปลอดภยัและมคีวามสขุในการทํางาน 

7. สนบัสนนุกลุม่บริษทัฯ ในด้านการจดัการโดยการเป็นสาํนกังานใหญ่ข้ามประเทศของกลุม่บริษัทฯ ใน

ภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

    

1.3  การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สาํคัญ 
 

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

ประเภทบริษัทจํากดั เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2511 โดยมีทนุจดทะเบยีนเริ�มแรก 100,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้น

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

เครื�องดื�มภายในประเทศกบับริษัท เบอร์ลี�ยคุเกอร์ จํากดั และบริษัท โตโย ไซกนั ไกชา จาํกดั ซึ�งเป็นผู้ให้ความ

ชว่ยเหลือด้านวิชาการและเทคนิคในการผลิตฝาจกุจีบ ฝาอลมิูเนียมเกลยีวกนัปลอม ฝาแมก็ซี� และฝาพลาสติก  
 

 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� 30 ธนัวาคม  

2520 
 

 ในวันที�  2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด 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 จํากัด 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) จาํนวน 5,280,000 

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

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

 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นใน บริษัท เพชรแพค จํากดั จํานวน 120,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 483.48 บาท ให้กบั

บริษัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิ �งส์ จํากดั ทําให้บริษัทเหลอืหุ้นในบริษัท เพชรแพค จํากดั จํานวน140,000 หุ้น 

หรือคดิเป็น ร้อยละ 10.0 ของทนุจดทะเบียน 
 

ปี 2557 

 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกบับริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากัด 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�มนียัสําคญัในปี 2558 
 

 ปี 2559 

 บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฎิบตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน

ไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 

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

สํารองการลดลงของมลูคา่เตม็จํานวนไว้แล้วตั �งแตปี่ 2541 บริษัทดงักล่าวได้ล้มละลาย และศาลล้มละลาย

กลางได้มีคําสั�งให้คดีสิ �นสดุแล้วในปี 2559 

 
1.4  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

  

 

 

ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ ชนิด 
ของหุ้น 

ทุนจดทะเบียน 
 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น (%) 

บริษัทร่วม     

PT. Indonesia Caps and Closures ผลติและจําหน่าย 

ฝาพลาสติก 

สามญั 5.75 ล้าน 

ดอลล่าร์สหรัฐ 

25.0 

บริษัทที�เกี�ยวข้อง     

บริษัท เพชรแพค จาํกัด ผลติภาชนะพลาสติก สามญั  140 ล้านบาท 10.0 

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ� ง 
จํากัด   

ผลติฝากระป๋อง กระป๋อง 

2 ชิ �น และกระป๋อง 3 ชิ �น 

สามญั    1,800 ล้านบาท   1.6 
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1.5  ความสมัพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 

 บริษัทฯ ได้รับการสนบัสนนุทางวิชาการ และเทคโนโลยีในการผลิตจาก บริษัท โตโย ไซกนั จํากดั และบริษัท 

นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั ประเทศญี�ปุ่ น โดยบริษัทฯ ชําระค่าสิทธิการผลิตเป็นจํานวนร้อยละของยอดขายสทุธิ

ของแต่ละผลิตภณัฑ์   และค่าใช้จ่ายอื�นสําหรับความช่วยเหลือในการส่งช่างเทคนิคมาช่วยปรับปรุงการผลิตเป็น

ครั �งคราวตามความจําเป็น 

 

 



 
   

            บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   แบบ 56-1 ประจาํปี 2559                                                                      

    

หนา้ 5          

………………………...…… 

2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

  

2.1  ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
 

ฝาจีบ (CROWN CAP) เป็นฝาปิดผนึกขวด ทํามาจากแผ่นเหล็กเคลือบอดัขึ �นรูป  ภายในบุด้วยวัสดุผนึก

ป้องกนัการรั�วซึม เมื�อปิดแน่นจะสามารถเก็บรักษาคณุภาพเครื�องดื�ม หรือผลิตภณัฑ์ภายในขวดได้ดี  ปัจจบุนัใช้

ผนึกขวดบรรจนํุ �าอดัลม เบียร์ โซดา นมถั�วเหลอืง นํ �าผลไม้ 
 

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

สินค้า ทําจากแผ่นอลูมิเนียมอดัขึ �นรูปเป็นลกัษณะถ้วยทรงกระบอก มีรอยปรุโดยรอบระหว่างตัวฝากับขอบฝา 

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

ยา  ฝาเกลียวกนัปลอมเปิดงา่ย ใช้ปิดซํ �าได้อีกเมื�อบริโภคไมห่มดในคราวเดียว แตส่ามารถเห็นได้ชดัว่าผ่านการเปิด

มาแล้ว 
 

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

เหมาะสมกบัการใช้งานที�แตกต่างกนัหลายประเภท ลกัษณะโดยทั�วไปของฝา มีร่องกนัลื�นโดยรอบ และมรีอยปรุ

ระหวา่งตวัฝากบัขอบฝาเพื�อเป็นสญัลกัษณ์หากฝาถกูเปิดหลงัจากการบรรจ ุฝาพลาสตกิถกูออกแบบให้เปิดได้งา่ย 

ใช้ปิดซํ �าได้อีกเมื�อบริโภคไม่หมดในคราวเดียว  ปัจจุบนับริษัทฯ มีฝาพลาสติกหลายชนิดเพื�อตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้า ได้แก ่

    ฝาพลาสติกชนิดมีวัสดุบุผนึกป้องกันการรั�วซึม  สําหรับใช้ปิดผนึกขวดบรรจุนํ �าอดัลม หรือผลิตภณัฑ์ที�

ผ่านกระบวนการบรรจดุ้วยอณุหภมิูสงู เชน่ ชา นม เครื�องดื�มบํารุงกําลงั 

    ฝาพลาสติกชนิดไม่มีวัสดุบุผนึกป้องกันการรั�วซึม  ที�ออกแบบมาให้สามารถป้องกันการรั�วซึมได้โดยไม่

ต้องอาศยัวสัดบุผุนกึชั �นใน สําหรับใช้ผนึกขวดบรรจนํุ �าดื�ม นํ �าผลไม้   

     ฝาพลาสติกชนิดไม่มีวัสดุบุผนึกป้องกันการรั�วซึม  สําหรับผลิตภัณฑ์ที�ผ่านกระบวนการบรรจุด้วย

อณุหภมูิสงู เช่น นม ชา 

    ฝาพลาสติกชนิดไมม่ีวสัดบุผุนึกป้องกนัการรั�วซมึ  เพื�อการบรรจใุนระบบปลอดเชื �อ (Aseptic)   
 

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

ภายในบดุ้วยวสัดปุ้องกนัการรั�วซมึ พฒันาขึ �นเพื�อให้ดึงวงแหวนเปิดได้งา่ย  ป้องกนัการนํากลบัมาใช้ใหมแ่ละการ

ปลอมปนสินค้าได้สมบรูณ์แบบ เหมาะสมที�จะใช้ปิดผนึกผลิตภณัฑ์ไมแ่ชเ่ย็นตา่งๆ 
 

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

ร่องภายในบดุ้วยวสัดผุนึกป้องกนัการรั�วซมึ นอกจากคณุสมบตัิทั�วไปที�เหมือนกบัฝาวงแหวนแม็กซี�คราวน์แล้ว ยงัมี

คณุสมบตัเิหมาะสําหรับผลิตภณัฑ์ที�ต้องเก็บไว้ในที�ที�มคีวามชื �นสงู หรือเปียกชื �นเป็นเวลายาวนานได้โดยฝาไม่เป็น

สนิม เชน่ 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�ใช้ดึงเปิดเปลี�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 

เหมาะสําหรับผลิตภณัฑ์กลุ่มซุปไก่สกดั รังนก หรือผลิตภณัฑ์ที�มีการวางภาพลกัษณ์ทางการตลาดระดบัสงูได้เป็น

อย่างดี  
 

เครื�องผนึกฝาจุกจบีแบบคันโยก ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสามารถผนึกฝาได้แน่นสนิทกบัปากขวด จึง

ป้องกนัการรั�วไหลของผลิตภณัฑ์ที�บรรจอุยูภ่ายในได้เป็นอยา่งด ี ใช้งา่ยมีนํ �าหนกัเบาเคลื�อนย้ายได้สะดวก 
 

เครื� องผนึกฝาแม็กซี�  เป็นเครื�องผนึกฝาหวัเดียวระบบนิวเมติกกึ�งอตัโนมตัิ สามารถผนึกได้ทั �งฝาแม็กซี�

แค้ป  ฝาแม็กซี�คราวน์และฝาแม็กซี�พี  โดยผนึกกับขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที�

บรรจภุายในให้คงคณุภาพอยูไ่ด้นาน 
 

งานบริการพมิพ์แผ่นโลหะ บริษัทฯ ให้บริการเคลือบและพิมพ์สลีวดลายตา่งๆ ลงบนแผน่โลหะและแผน่

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

ระบบการจดัทําที�ทนัสมยัทําให้งานพิมพ์มีคณุภาพ 

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ที�ผ่านมา 

                

รายได้ 2559 2558 2557 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้สุทธ ิ       

1. ผลิตและขายฝาภาชนะ 2,710.90 89.99 2,680.65 89.28 2,623.78 87.92 

2. รับจ้างและขายแผ่นพิมพ์ 173.15 5.75 162.04 5.40 157.12 5.26 

3. รายได้อื�น* 128.42 4.26 159.84 5.32 203.48 6.82 

ยอดรวมรายได้ตามงบการเงนิ 3,012.47 100.00 3,002.53 100.00 2,984.38 100.00 

 

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

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน  
 

กลยุทธ์การตลาดของบริษัทฯ ในปี 2559 มีดงันี �:- 
 

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

บริษัทฯ มนีโยบายชดัเจนในการดําเนินธุรกิจภายใต้การรับรองคณุภาพระบบงานตา่งๆ ในระดบัสากล โดย

บริษัทฯ มกีารพฒันาและรักษาระบบคณุภาพในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ได้แก่ ระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001 

: 2015 ซึ�งเป็นข้อกําหนดล่าสุด ระบบการจดัการด้านสิ�งแวดล้อม ISO14001 : 2004 ระบบรับรองความปลอดภยั

ของอาหาร ISO FSSC 22000 : 2013 (Food Safety System) ระบบบริหารความปลอดภยัอาหาร ISO 22000 : 

2005 และโปรแกรมพื �นฐานของ PRPs สําหรับโรงงานผลิตบรรจภุณัฑ์ที�ใช้กบัอาหาร PAS 223 : 2011 (Public 

Availability Specification) ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั TIS 18001 และระบบการจดัการ

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั (BS OHSAS 18001:2007, มอก. 18001-2554) เพื�อให้มั�นใจได้วา่ลกูค้าจะได้รับ

สินค้าที�มคีณุภาพตรงตามความต้องการ มีความปลอดภยั และเหมาะสมในการนําไปใช้งาน      
 

นอกจากนี � บริษัทฯ ยงัดําเนินการผลิตภายใต้ระบบการจดัการสขุลกัษณะที�ดีในสถานประกอบการ (Good 

Manufacturing Practice - GMP) ระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจดุวิกฤตที�ต้องควบคมุ (Hazard Analysis and 

Critical Control Point - HACCP) ซึ�งเป็นระบบที�ใช้กบัสถานประกอบการผู้ผลิตอาหารและเครื�องดื�ม และในปี 

2559 บริษัทฯ ได้มุง่เน้นในการทําระบบการจดัการการเพิ�มผลผลิตบริษัท ฝาจีบ (CPM- Crown Seal Productive 

Management) โดยมีเป้าหมายในการลดความสญูเสีย 7 ประการ (7 wastes) การอนุรักษ์พลงังาน  พร้อมกบัการ

ทํา 5ส และ Kaizen เป็นพื �นฐาน เพื�อสร้างความเชื�อมั�นตอ่ลกูค้า ในการนําผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ไปใช้งาน 
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203.48 159.84 128.42

2,984.38 3,002.53 3,012.47

ผลิตและขายฝาภาชนะ รับจ้างและขายแผ่นพิมพ์ รายได้อื�น ยอดรวมรายได้ตามงบการเงิน
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2. ด้านราคา  

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  การกําหนดราคาสินค้าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล  

สอดคล้องกบักลไกของตลาด และสามารถแข่งขนัได้  รวมทั �งคํานึงถึงขนาดการผลิต และสดัส่วนการซื �อขายของ

ลกูค้าแตล่ะราย  โดยมกีารปรับราคาจําหน่ายสินค้าอย่างเหมาะสมตามสภาวะการเปลี�ยนแปลงราคาของวตัถดุิบ  

ในปี 2559 บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการเข้าร่วมประมูลเพื�อเสนอราคาสินค้าต่อลูกค้ารายใหญ่ทั �ง

ภายในประเทศและตา่งประเทศ 
 

3. ด้านบริการ  

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่การตอบสนองความต้องการของลกูค้า ตั �งแตก่่อนการขาย ระหว่างการขาย และ

หลงัการขาย ให้การบริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง  โดยมีทีมขายและทีมบริการเทคนิคที�มีความรู้ความชํานาญ

ในผลิตภณัฑ์ตา่งๆ พร้อมให้บริการตรวจสอบสภาพการปิดบรรจภุณัฑ์  และจดัอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์

ให้กบัลูกค้า  พร้อมทั �งจดัทําฐานข้อมลูเพื�อใช้อ้างอิงในการตรวจเช็คสภาพการปิดอย่างต่อเนื�อง เพื�อให้ลกูค้ามี

ความมั�นใจในการใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ 
 

4. การพฒันาผลิตภัณฑ์  

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เริ�มทําการผลิตและจําหน่ายฝาเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มม. ที�มีวสัดกุัน

รั�วซึมชนิดติดผนึกกับฝา ซึ�งเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่  เพื�อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการนําไปใช้งาน สําหรับกลุ่ม

เครื�องดื�มชกํูาลงัและเกลือแร่  นอกจากนี � บริษัทฯ ได้มีการลงทนุในเครื�องจกัรเพื�อผลิตสินค้าใหมเ่พิ�มขึ �น เพื�อใช้กบั

กลุ่มบรรจภุณัฑ์ขวดพลาสติก และกลุ่มบรรจภุณัฑ์ที�เป็น Flexible Packaging ซึ�งมีบทบาทในตลาดมากขึ �น โดย

ได้รับความร่วมมือจากบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี   และลงทนุเพิ�มเติมในเครื�อง

ยิง Laser สําหรับจดัทําโปรโมชั�นใต้ฝา เพื�อให้ครอบคลมุความต้องการใช้งานในทกุผลิตภณัฑ์ รวมทั �งติดตั �งกล้อง 

Video Inspecting Device (VID) รุ่นใหม่ที�มปีระสิทธิภาพสงู เพื�อตรวจจบัผลิตภณัฑ์ที�ไม่สอดคล้องกบัข้อกําหนด

ของลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ�งขึ �น เพื�อเสริมสร้างความมั�นใจว่าสินค้าที�ส่งมอบจะสามารถใช้งานได้อยา่งดี 

 
ยอดขายของกลุ่มลกูค้ารายใหญ่และสัดส่วนการจาํหน่าย 

        ในระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา มีการขายให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ 10 รายแรกคิดเป็นร้อยละเทียบกบัยอดขายรวม

ของบริษัทฯ ดงันี � 

        หน่วย : ล้านบาท 

ปี ยอดขายรวม ยอดขายเฉพาะลูกค้า 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละ  

2557 

2558 

2559 

2,781 

2,843 

2,884 

1,863 

1,879 

1,928 

67.0 

66.1 

66.9 
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ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ใน 10 รายแรก มีจํานวน 1 ราย เป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ คือ บริษัท              

บญุรอดบริวเวอรี� จํากดั และบริษัทในเครือ   
    

บริษัทฯ ไมม่ีการขายให้กบัลกูค้ารายใดเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวมในระยะ 3 ปีที�ผ่านมา 
 

สัดส่วนการจาํหน่ายผลติภณัฑ์ในประเทศและต่างประเทศ  
                         หน่วย : ล้านบาท 

ปี ยอดจาํหน่ายในประเทศ ยอดจาํหน่ายต่างประเทศ ยอดจาํหน่ายรวม 

2557 

(%) 

2,079 

74.76 

702 

25.24 

2,781 

100 

2558 

(%) 

2,156 

75.84 

687 

24.16 

2,843 

100 

2559 

(%) 

2,150 

74.55 

734 

25.45 

2,884 

100 
 

ตลาดต่างประเทศที�สําคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไต้หวัน ลาว ฟิลิปปินส์ 

มาเลเซีย  อินเดีย และจีน เป็นต้น 

 

กราฟแสดงยอดการจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศและต่างประเทศ 
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ยอดจําหน่ายในประเทศ ยอดจําหน่ายต่างประเทศ ยอดจําหน่ายรวม

ปี

รายได้ (ล้านบาท)



 
   

            บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                   แบบ 56-1 ประจาํปี 2559                                                                      

    

หนา้ 10          

………………………...…… 

ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนั 
 

1. ขนาดตลาดและอตัราการเติบโต 

ภาวะอุตสาหกรรม ในปี 2559 ขนาดตลาดของบรรจุภณัฑ์ฝาโลหะปิดผนึกขวดแก้ว มีอตัราการเติบโต   

ร้อยละ 2 เมื�อเทียบกบัปีที�ผ่านมา โดยกลุม่ที�มีการเติบโต ได้แก่ เครื�องดื�มนมถั�วเหลือง  เครื�องดื�มชกํูาลงั เครื�องดื�ม

เกลือแร่  เครื�องดื�มรังนกและซุปไก่  เบียร์ และสุรา ในปี 2559 บริษัทฯ ยงัคงเป็นผู้นําในตลาดของบรรจุภณัฑ์      

ฝาโลหะ สว่นเครื�องดื�มอดัก๊าซบรรจภุณัฑ์ขวดแก้วมีการเติบโตแบบชะลอตวั ขณะที�ผลิตภณัฑ์ที�บรรจุในขวด PET 

มีการเติบโตและมีการนําเสนอขนาดบรรจทีุ�หลากหลาย เพื�อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื �อตามความเหมาะสม และมีการ

กําหนดราคาจําหน่ายสําหรับบางขนาดบรรจใุกล้เคียงกบัเครื�องดื�มที�บรรจขุวดแก้ว  จึงทําให้บรรจภุณัฑ์พลาสติก

ได้รับความนิยมเพิ�มขึ �นตลอดมา การเข้าสู่ตลาดของผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ จึงจะเห็นในบรรจุภณัฑ์ขวดพลาสติกเป็น

หลกัและกลุ่มบรรจภุณัฑ์ที�เป็น Flexible Packaging ได้เริ�มเข้ามามีบทบาทในตลาดเครื�องดื�มมากขึ �น เนื�องจาก

สามารถตอบสนองตลาดทั �งด้านต้นทุนการผลิต ความคลอ่งตวัในการขนส่งเคลื�อนย้าย และการกระจายสินค้าได้

อย่างสะดวก มีข้อจํากดัน้อยกว่าบรรจภุณัฑ์ขวดแก้ว  ดงันั �นบริษัทฯ จึงมีนโยบายพฒันาผลิตภณัฑ์และลงทนุใน

เครื�องจกัรเพื�อเตรียมพร้อมเข้าสูต่ลาดดงักลา่ว 
 

จากสภาพเศษฐกิจที�ยงัคงชะลอตวั  ประกอบกบัราคาผลผลิตภาคการเกษตรตกตํ�า และเกิดภยัพิบตัินํ �า

ท่วมในบางพื �นที�ของประเทศ  ทําให้กําลังซื �อของผู้ บริโภคหดตัว และได้ส่งผลถึงภาคการบริโภคโดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมเครื�องดื�มไม่เติบโตเท่าที�ควร  แม้แต่เครื�องดื�มที�มีการเติบโตต่อเนื�อง เช่น นํ �าดื�มบรรจุขวด ก็ได้รับ

ผลกระทบเชน่กนั    
 

เครื�องดื�มแอลกอฮอล์ทั �งเบียร์และสรุา  ในปี 2559 ตลาดมีการหดตวัจากสภาพเศรษฐกิจที�ซบเซา แต่ยงัมี

การแข่งขันอย่างต่อเนื�อง ผู้ ผลิตมีการปรับเปลี�ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั �งออกผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื�อเพิ�ม

ทางเลือกให้กบัผู้บริโภค โดยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าในการเลือกใช้งาน  ทําให้บริษัทฯ มียอดขาย

เพิ�มขึ �นสําหรับการออกสินค้าใหมข่องลกูค้า  
 

เครื�องดื�มกลุ่มซุปไก่และรังนก ซึ�งมีฐานลูกค้าที�มีกําลงัซื �อ มีการเติบโตไม่สงูตามที�คาดการณ์ ซึ�งในตลาด

กลุ่มนี � จะมีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื�องในช่วงเทศกาลสําคญัๆ  เพื�อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์และ

ตอกยํ �าการเป็นผลิตภณัฑ์ที�เหมาะสมที�จะเลือกซื �อให้กับคนที�สําคญั  ซึ�งในช่วงปลายปี 2559 ผลิตภณัฑ์กลุ่มนี �

สามารถสร้างความเติบโตได้  โดยบริษัทฯ มีสดัสว่นการขายในผลิตภณัฑ์กลุม่นี �เพิ�มขึ �นจากปีก่อนเชน่เดียวกนั 
 

ตลาดบรรจภุณัฑ์ฝาพลาสติกในปี 2559   มีอตัราการขยายตวัประมาณร้อยละ 5  เติบโตลดลงเมื�อเทียบ

กบัปี 2558   ผู้ผลิตเครื�องดื�มได้ทํากิจกรรมสง่เสริมการตลาดอยา่งตอ่เนื�องตลอดปี ทั �งลด แลก แจก แถม รวมถึงการ

หาพนัธมติรทําการผลิต OEM สําหรับผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  การขยายฐานการผลิต และการสร้างศนูย์กระจายสินค้าไปยงั

ภาคต่างๆ ของประเทศ เพื�อลดภาระต้นทนุด้านการขนส่งและเพิ�มศกัยภาพในการจดัจําหน่ายให้เข้าถึงผู้บริโภคได้

สะดวกยิ�งขึ �น 
 

ตลาดเครื�องดื�มในภมูิภาคอาเซี�ยน  มีการเติบโตเป็นไปในทิศทางเดียวกันกบัภายในประเทศ  ซึ�งในช่วงปี 

2559 ที�ผ่านมาในหลายประเทศ มีสภาพเศษฐกิจที�ทรงตวั และมีความผนัผวนของค่าเงิน  อย่างไรก็ดีประเทศใน
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ภมูิภาคนี � เชน่ พมา่ เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย  ก็เป็นกลุ่มประเทศที�เป็นที�สนใจของนกัลงทุนที�จะย้ายฐานการผลิต 

หรือเข้ามาเป็นพนัธมิตรในการค้าการลงทนุ     
   

2. แนวโน้มธุรกิจ 

ตลาดเครื�องดื�มในปี 2559 ในช่วงครึ�งปีแรก มีความเคลื�อนไหวที�ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรม คือ มีแนวโน้ม

เติบโตในทกุผลิตภณัฑ์ มีการเร่งการผลิตเพื�อเตรียมสต๊อกสําหรับการจําหน่ายในช่วงหน้าร้อน  ทําให้ตลาดมีการ

ตื�นตวัในระยะเวลาสั �นๆ แต่ในช่วงครึ�งปีหลงัภาคการบริโภคมีการหดตวัเกือบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ จากสภาพ

เศรษฐกิจซบเซา  ภาคการบริโภค การจดักิจกรรมต่างๆ ได้ถกูยกเลิก จึงทําให้ตลาดเครื�องดื�มโดยรวมมีการเติบโต

ตํ�ากว่าที�คาดการณ์ โดยเฉพาะในกลุ่มสุรา เบียร์ และโซดา รวมทั �งเครื�องดื�มนมถั�วเหลือง เครื�องดื�มนํ �าอดัลม 

เครื�องดื�มเกลือแร่ เครื�องดื�มชูกําลงั  เครื�องดื�มเพื�อสุขภาพ เครื�องดื�มนํ �าผลไม้ นํ �าสมนุไพร หรือฟังก์ชั�นนัลดริงค์      

ก็ได้รับผลกระทบเชน่กนั  สําหรับกลยทุธ์ในการทําโปรโมชั�นสง่เสริมการขาย ด้วยการพิมพ์ข้อความใต้ฝา พิมพ์รหสั

ใต้ฝา เพื�อส่ง SMS ยงัคงได้รับความนิยมเพื�อกระตุ้นตลาด และเป็นเครื�องมือให้ผู้ประกอบการรักษาส่วนครอง

ตลาดเอาไว้ ขณะเดียวกนัผู้ประกอบการก็ให้ความสําคญัในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  นําเสนอออกสู่ตลาดเป็น

ทางเลือกให้กบัผู้บริโภค เพื�อรักษาฐานลกูค้าเอาไว้  
 

เครื�องดื�มแอลกอฮอล์ และสรุา ได้มีการควบคมุจากภาครัฐในเรื�องกฎระเบียบ การจํากดัเขตการขาย และ

การมีกฎระเบียบในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึงการรณรงค์ให้ลดการบริโภค เป็นไปอย่างเข้มข้น

ผู้ประกอบการจึงพยายามออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาดเพื�อตอกยํ �าให้ผู้ บริโภคได้เลือกหาเบียร์ยี�ห้อใหม่ๆ มา

บริโภค  
 

3. ความยากง่ายของผู้ที�จะเข้ามาเป็นคู่แข่งขนัรายใหม่  

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  เป็นตลาดที�มีศกัยภาพและยงัมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื�องเมื�อเทียบ

กบัภมูิภาคอื�นๆ ของโลก ผู้ผลิตจากยโุรป อเมริกา เอเซีย เช่น เกาหลี ญี�ปุ่ น จีน อินเดีย จงึให้ความสนใจและเข้ามา

ลงทุน  เพื�อใช้เป็นฐานการผลิตและส่งออกไปยงัภูมิภาคอื�นๆ     สถานการณ์ปัจจุบนัประเทศไทยมีผู้ ผลิตบรรจุ

ภัณฑ์จากต่างประเทศเข้ามาเสนอขายให้กับผู้ ผลิตเครื�องดื�มภายในประเทศ   ประกอบกับผู้ ผลิตเครื�องดื�มมี

นโยบายในการบริหารความเสี�ยงด้วยการมีผู้ ขายมากราย เพื�อแก้ปัญหาขาดแคลนสินค้าในการผลิต   และเพิ�ม

อํานาจการตอ่รอง 
 

สําหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ที�มีบริษัทแม่ในตา่งประเทศ จะใช้วิธีประกวดราคา โดยรวมปริมาณความ

ต้องการของตลาดในประเทศต่างๆ มาเป็นฐานในการเสนอราคา และมีกําหนดอายุสัญญาในการขายชัดเจน    

รูปแบบการค้าในอนาคต จะเป็นการมุง่เน้นหาพนัธมิตรทางการค้าที�มีศกัยภาพเพื�อสร้าง supply chain ที�แข็งแกร่ง  

อยู่บนพื �นฐานของความร่วมมือที�ดีต่อกัน ดงันั �น การที�บริษัทฯ มีสมัพนัธภาพที�ดีกบัลูกค้า เสนอราคาที�เป็นธรรม  

และตอบสนองความต้องการได้อยา่งรวดเร็ว   จะทําให้ผู้แขง่ขนัรายใหม่ๆ  เข้ามาในอตุสาหกรรมนี �ได้ยาก 
 

บริษัทฯ ได้รับการสนบัสนุนทางเทคนิคจาก บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั (ซึ�งเป็นบริษัทในเครือของ 

บริษัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิ �งส์ จํากดั ผู้ นําด้านการผลิตบรรจภุณัฑ์ในประเทศญี�ปุ่ น) มาอย่างต่อเนื�อง มีการส่ง
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ผู้ชํานาญการเข้ามาศกึษาดงูานและให้ข้อแนะนําในการปรับปรุงอยู่เสมอ  เสริมความแข็งแกร่งให้กบัทีมฝ่ายผลิต 

ฝ่ายประกนัคณุภาพ และทีมเทคนิค เพื�อให้ก้าวทนัไปกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ  ในอนาคต 
  

สิทธิหรือข้อจาํกดัในการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทฯ ได้รับสิทธิเกี�ยวกบักรรมวิธีตลอดจนเทคนิคการผลิตฝาจีบ ฝาเกลียวกนัปลอม ฝาวงแหวนแม็กซี� 

ฝาพลาสติก และฝาคอมโพสิต จากบริษทั นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั ประเทศญี�ปุ่ น โดยบริษัทฯ ชําระคา่สิทธิการ

ผลิตเป็นจาํนวนร้อยละของยอดขายสทุธิของแตล่ะผลติภณัฑ์  
 

กาํลังการผลิตและปริมาณการผลติ 
 

ผลติภัณฑ์ 

ปี 2559 ปี  2558 ปี  2557 

กําลงัการ

ผลิตรวม 

(ล้านชิ �น) 

อตัราการใช้ 

กําลงัการผลิต 

(%) 

กําลงัการ

ผลิตรวม 

(ล้านชิ �น) 

อตัราการใช้ 

กําลงัการผลิต 

(%) 

กําลงัการ

ผลิตรวม 

(ล้านชิ �น) 

อตัราการใช้ 

กําลงัการผลิต 

(%) 

กลุม่ผลิตภณัฑ์ฝา 17,000 59 16,161 62 14,500 53 

 

2.3 วัตถุดิบ และผู้จาํหน่ายวตัถุดิบ  
 

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  
 

การคดัเลือกผู้จาํหน่ายวตัถดุิบ บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัคณุภาพของวตัถดุิบในการผลิต เป็นอนัดบัแรก 

โดยกําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบไว้อยา่งชดัเจน และเข้าตรวจสอบผู้จาํหนา่ยวตัถดุิบของบริษัทฯ อยา่ง

สมํ�าเสมอ เพื�อให้มั�นใจวา่วตัถดุิบที�ใช้จะไมม่ผีลกระทบตอ่คณุภาพสนิค้า  ในแตล่ะปีบริษทัฯ จะแสวงหาผู้ จําหนา่ย

วตัถดุิบรายใหม่ๆ  อยา่งเป็นระบบโดยการแยกกลุม่ของผู้จําหน่ายตามชนิดของวตัถดุิบ ดําเนินการทดสอบโดยฝ่าย

ประกนัคณุภาพ และใช้มาตรฐานในการประเมินตามระบบมาตรฐานสากล เช่น ISO, GMP, HACCP, OHSAS 

และ FSSC 22000 เพื�อป้องกนัปัญหาขาดแคลนวตัถดุิบในการผลิตของบริษทัฯ 
 

ผลติภัณฑ์ วัตถุดิบหลกัที�ใช้ % การสั�งซื �อในประเทศ 

กลุม่ผลิตภณัฑ์ฝาโลหะ แผ่นเหล็ก / แผ่นอลมูิเนียม แผ่นเหล็ก 97/ แผ่นอลมิูเนียม 75 

กลุม่ผลิตภณัฑ์ฝาพลาสติก Polypropylene 95 

 

ทั �งนี � บริษัทฯ มิได้พึ�งพาการซื �อวตัถดุบิจากผู้จําหนา่ยรายใดเกินกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่การซื �อวตัถดุิบ

ทั �งหมด 
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ขั �นตอนและเทคโนโลยีการผลิต มีดังนี � 

 

ฝาประเภทโลหะ                      ฝาประเภทพลาสตกิ                       แผ่นพิมพ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

           

                                               

MATERIAL 

แผน่เหล็ก/ อลูมิเนียม 

MATERIAL 

พลาสติกเมด็ 

MATERIAL 

แผน่เหล็ก/ อลูมิเนียม 

COATING 

เคลือบป้องกนัสนิม 

COATING 

เคลือบป้องกนัสนิม 

LINER 

บุพลาสติกดา้นในฝา 

PRINTING 

พิมพต์ราเครื�องหมาย 

PRINTING 

พิมพต์ราเครื�องหมาย 

PRINTING 

พิมพต์ราเครื�องหมาย 

PACKING 

นบัและบรรจุ 

LINER 

บพุลาสติกดา้นในฝา 

PACKING 

 นบัและบรรจุ 

SLITTING 

ตดัตามมาตรฐานที�กาํหนด 

PRESS  

ขึ�นรูปฝา 

PRESS 

ปั�มขึ�นรูปฝา 
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3.  ปัจจยัความเสี�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

แต่งตั �งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ซึ�งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ จดัการฝ่ายต่างๆ โดยมีผู้จัดการใหญ่เป็น

ประธาน เพื�อทําหน้าที�ในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี�ยง รวมทั �งแนวโน้มหรือเหตกุารณ์ที�อาจเกิดขึ �นและเป็น

อุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจอันมีผลกระทบต่อบริษัทฯ  โดยมีรายละเอียดของความเสี�ยงและมาตรการในการ

จดัการของบริษัทฯ ดงันี � 
 

1.  ความเสี�ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที�อาจมี 

ผลกระทบต่อยอดขาย 
 

      นโยบายการเปิดการค้าเสรีโดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อาเซียนจะรวมเป็นเขตการผลิตเดียว 

ตลาดเดียว มีการเคลื�อนย้ายแรงงานและสินค้าอย่างเสรี จะทําให้การแข่งขันของตลาดภายในประเทศทวีความ

รุนแรงมากขึ �นจากการเข้ามาของคู่แข่งจากต่างประเทศ    รวมถึงการที�คู่แข่งในประเทศขยายฐานการผลิตไปยัง

ประเทศที�มีคูค้่าของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมรับผลกระทบดงักลา่ว ด้วยการปรับปรุงคณุภาพ

ผลิตภัณฑ์และควบคุมกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด เพิ�มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน  มีการพัฒนา

ผลิตภณัฑ์และทํากิจกรรมตา่งๆ ร่วมกบัลกูค้าเพิ�มขึ �น เพื�อสร้างสมัพนัธภาพทางการค้าที�ดียิ�งขึ �น รวมถึงขยายฐาน

การส่งออกให้กว้างขึ �น นอกจากนี �บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดสิทธิบัตรผลิตภณัฑ์ใหม่เพื�อป้องกนัการละเมิดจากคู่

แข่งขันที�อาจจะเข้ามาผลิตสินค้าแบบเดียวกันในอนาคต มีการติดตามข่าวสารความเคลื�อนไหวของผู้ ผลิต

เครื�องดื�มทั �งในประเทศและต่างประเทศ เนื�องจากการเปิดเสรีทางการค้าจะทําให้เกิดการย้ายฐานการผลิตไปยัง

ประเทศตา่งๆ ในอาเซียนที�มีต้นทนุที�ถกูกวา่ บริษัทฯ ได้ลงทนุในบริษัทร่วม เป็นการลงทุนร่วมกบัผู้ลงทุนอีก 2 ราย 

ในการจดัตั �งบริษัทแห่งใหมใ่นสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื�อการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายบรรจุภณัฑ์ประเภทฝา

สําหรับเครื�องดื�ม ซึ�งจะเริ�มดําเนินการได้ในปี 2560 นอกจากนี �ในเรื�องคณุภาพของบรรจุภณัฑ์ บริษัทฯ ได้นําระบบ

บริหารคุณภาพมาใช้ในการควบคุมผลิตและได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ 

ISO 9001:2015 ระบบการจัดการสิ�งแวดล้อม ISO 14001:2004 ระบบการจัดการสุขลกัษณะที�ดีในสถาน

ประกอบการ GMP ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS และ TIS18001 รวมถึงได้รับการ

รับรอง Food Safety System เพื�อสร้างความมั�นใจให้กบัลกูค้า  

 

2.   ความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยน 
 

บริษัทฯ มีการนําเข้าวตัถุดิบ เครื�องจกัรอปุกรณ์จากตา่งประเทศ และมีการขายสินค้าส่งออกไปยงัต่างประเทศ

โดยมีเครดิตเทอมประมาณ 30-90 วนั ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนจึงอาจกระทบต่อผลการดําเนินการได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีรายได้และการซื �อวตัถุดิบที�เป็นเงินตราต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 17 ของยอดขาย บริษัทฯ 
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สามารถลดความเสี�ยงได้ โดยจัดให้รายจ่ายเป็นเงินสกุลเดียวกับรายได้และการทําสัญญาซื �อขายเงินตรา

ต่างประเทศ เพื�อช่วยลดผลกระทบดงักล่าวในจงัหวะเวลาที�เหมาะสม และให้มีการติดตามเรื�องอตัราแลกเปลี�ยน

อย่างใกล้ชิด  

 

3.  ความเสี�ยงจากวัตถุดิบสาํคัญขาดแคลนและมีราคาผนัผวนไปตามราคาซื �อขายของตลาดโลก 
 

วตัถดุิบหลกัที�บริษัทฯ ใช้ในการผลิต ได้แก่ แผ่นเหลก็ แผ่นอลมิูเนียม 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

การประสานงานกบัผู้ผลิตวตัถดุิบให้ผลิตและสง่วตัถดุิบตามกําหนดเวลา  ตลอดจนบริหารสินค้าคงเหลือให้อยู่ใน

ระดับที�เหมาะสมไม่ให้เกิดภาวะเสี�ยงต่อการขาดแคลนวัตถุดิบ และการสร้างสัมพันธภาพที�ดีกับผู้ ขายเหล็ก 

อลมูิเนียม และเม็ดพลาสติก รวมถึงพยายามจดัหาผู้ จําหน่ายวตัถุดิบเพิ�มขึ �น และหาวตัถุดิบที�สามารถใช้ทดแทน

ได้ในราคาที�ตํ�าลง นอกจากนี � การกําหนดราคาขายโดยอ้างอิงจากราคาวตัถุดิบในขณะนั �น ก็ช่วยลดความเสี�ยง

จากผลของการเปลี�ยนแปลงราคาวตัถดุิบได้ 
 

สําหรับเรื� องคุณภาพของวัตถุดิบก็เป็นสิ�งสําคัญ   วัตถุดิบที�บริษัทฯ ได้รับมาจากผู้ ขายต้องผ่านการ

ตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐานก่อนนําไปใช้ในกระบวนการผลิตทุกครั �ง ทั �งนี � เพื�อลดความเสี�ยงจากการสญูเสีย

ในการผลิตสินค้าที�ไมไ่ด้คณุภาพอนัเนื�องมาจากวตัถดุิบ     

 

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 และปรับปรุงระบบตรวจสอบคณุภาพฝาด้วยกล้องคุณภาพสูงในสายการผลิตให้มีความแม่นยํามากขึ �น 

จัดการฝึกอบรมการใช้งานให้กับพนักงานในสายการผลิต ฝึกอบรมความรู้ในการผลิตสินค้าและแนวคิดในการ

ปรับปรุงคณุภาพ ซึ�งมาตรการดงักลา่วช่วยลดความเสี�ยงได้มาก 

 
5. ความเสี�ยงจากอุบัตเิหตุและอัคคีภัย 

 

ในการผลิตสินค้า  บริษัทฯ มีการใช้เครื�องจกัรและอปุกรณ์ในกระบวนการผลิต การขนถ่ายวตัถุดิบและสินค้า

อยู่ตลอดเวลา ดังนั �น ความปลอดภัยในการทํางานจึงนับเป็นสิ�งสําคัญต่อทั �งพนักงานและบริษัทฯ อุบัติเหตุที�
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เกิดขึ �นในระหวา่งการทํางานอาจนํามาซึ�งความสญูเสียตอ่ร่างกายของพนกังานและทรัพย์สินของบริษัทฯ  เพื�อเป็น

การป้องกนัและลดความเสี�ยงในการสญูเสียดงักลา่ว บริษัทฯ ได้แตง่ตั �งคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยั

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  และนําระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS18000 เข้า

มาบริหารจัดการ โดยกําหนดให้มีการบ่งชี �อันตรายและประเมินความเสี�ยงในกระบวนการผลิต ขั �นตอนการ

ปฏิบตัิงานและพื �นที�มีความเสี�ยง รวมทั �งกําหนดมาตรการในการป้องกนัอนัตรายที�อาจเกิดขึ �น ตลอดจนรณรงค์ให้

พนกังานมีจิตสํานกึเรื�องความปลอดภยัและช่วยกนัลดหรือขจดัแหลง่กําเนิดอนัตรายต่างๆ  โดยให้มีการตรวจสอบ

เครื�องจกัร เครื�องมือ อปุกรณ์ และสภาพแวดล้อมในพื �นที�ปฏิบตัิงาน รวมทั �งหามาตรการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ ใน

การป้องกนัอคัคีภยับริษัทฯ มีแผนป้องกนัการเกิดอคัคีภยั มีการกําหนดพื �นที�เสี�ยงอนัตรายที�อาจก่อให้เกิดอคัคีภยั 

รวมทั �งกําหนดมาตรการควบคมุและตรวจสอบตามแผนงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจดัให้มีการซ้อมป้องกนัระงบั

อคัคีภยัและอพยพหนีไฟเป็นประจําทกุปี  เพื�อให้พนกังานเกิดความเข้าใจและปฏิบตัิได้ถูกต้อง นอกจากนี � บริษัทฯ 

ยงัมีการทําประกนัภยัความเสี�ยงภยัทรัพย์สินและธุรกิจหยดุชะงกัด้วย 

 

6. ความเสี�ยงจากการมีสินค้าคงคลังจาํนวนมาก 
 

การผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีทั �งการผลิตสินค้าให้มีระดับสินค้าคงคลังตามที�กําหนดเพื�อให้มั�นใจว่ามีสินค้าเพียง

พอที�จะส่งให้ลกูค้าได้ทนัทีเมื�อมีการสั�งซื �อ ซึ�งการกําหนดระดบัสินค้าดงักล่าวมีการพิจารณาความถี�ในการสั�งซื �อสินค้าของ

ลูกค้าและความสามารถในการผลิตของบริษัทฯ การผลิตสินค้าอีกรูปแบบคือการผลิตตามปริมาณการสั�งซื �อเท่านั �น 

อย่างไรก็ตามพบว่าบริษัทฯ ยงัมีสินค้าคงคลงัจํานวนมากจึงอาจมีความเสี�ยงที�สินค้าเกินความต้องการของลูกค้า รวมถึง

อาจสิ �นสภาพการใช้งานกรณีที�ลูกค้ามีการเปลี�ยนรูปแบบของตราสินค้า ดงันั �นเพื�อเป็นการป้องกนัและลดความเสี�ยงในการ

สญูเสียดงักล่าว บริษทัฯ จงึมีการกําหนดให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยบคุคลจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ร่วมกนัพิจารณา

แนวทางในการจดัการปริมาณสินค้าคงคลงัให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสม มีการประชุมจัดทําแผนการดําเนินการและติดตาม

การดําเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย มาตรการต่างๆ ที�กําหนดขึ �นได้แก่ การเพิ�มความแม่นยําในการประมาณการความ

ต้องการสินค้าจากลูกค้า การปรับปรุงระบบการรายงานให้สามารถติดตามรายละเอียดของสินค้าคงคลงั  การควบคุม

ปริมาณผลิต การจดัการสินค้ารอตรวจสอบ เป็นต้น 
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4.   ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯ 
 

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

อาคารและสิ�งปลกูสร้าง รวมถึงเครื�องตกแต่ง และอปุกรณ์สํานกังานที�สําคญั ณ งวดสิ �นสดุ 31 ธันวาคม 2559 

ดงันี � 

               

รายการ ลักษณะ
กรรมสิทธิ� 

มูลค่าทางบัญชี  
(ล้านบาท) 

1. ที�ดิน เป็นเจ้าของ 99.00 

2. อาคารและสิ�งปลกูสร้าง เป็นเจ้าของ 145.31 

3. เครื�องจกัรและอปุกรณ์ในโรงงาน เป็นเจ้าของ 797.58 

4. เครื�องตกแต่งและอปุกรณ์

สํานักงาน 

เป็นเจ้าของ 27.15 

5. ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 0.50 

6. สินทรัพย์ระหวา่งติดตั �ง เป็นเจ้าของ 45.58 

รวม  1,115.12 

 

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

มลูค่าทางบญัชี 172  ล้านบาท ที�ดินเปล่า ที�ดินจัดสรร และสิ�งก่อสร้าง จํานวน 164 ไร่  ที�คลอง 8 ตําบลลําผักกูด  

อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี เป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั �งหมด ไม่มีภาระผูกพันต่อธนาคารหรือเจ้าหนี �ใดๆ 

ทั �งสิ �น มูลค่าทางบัญชี 302 ล้านบาท  

 

4.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม 
 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลงทุนในบริษัทร่วมที�ไม่มีส่วนเกี�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 

 

ผู้สอบบัญช ี 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 
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นิตบิุคคลที�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 25 ของทนุจดทะเบียน) 

 ชนิดของหุ้น   :  หุ้นสามญั 
 

บริษัท เพชรแพค จาํกัด 

 สถานที�ตั �งสํานกังานใหญ ่ : 170/87  อาคารโอเชี�ยนทาวเวอร์ 1 ชั �น 32 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่  

    แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 

 ประเภทธุรกิจ   : ผลิตและจําหน่ายภาชนะพลาสติก 

 โทรศพัท์   : 0-2648-6100 

 โทรสาร   : 0-2648-6199 

 จํานวนหุ้น   : 140,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน) 

 ชนิดของหุ้น   : หุ้นสามญั 
 

 

 ............................................................................. 
 




