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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 3,300 ล้านบาทต่อปี โดยมีผู้ ถือหุ้ นหลักอยูใ่นกลุ่ม
อุตสาหกรรมบรรจภุณัฑ์และเคร่ืองด่ืม ได้แก่ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากัด บริษัท โตโย ไซกัน จํากัด 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. ผลติฝาท่ีมีคณุภาพสงู ด้วยนวตักรรมท่ีลํา้หน้า พร้อมให้บริการครบวงจร 
3. มุ่งเน้นเข้าสูต่ลาดเปา้หมายท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีอยา่งตอ่เน่ือง 
4. รุกตลาดใหม่นอกเหนือจากตลาดเคร่ืองด่ืมและอาหาร 
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5. สร้างพนกังานให้มีระเบียบวินยั มีความรู้เป็นเลิศในการผลิตและบริการ ด้วยจิตสํานึกด้านคณุภาพและ
ความต้องการของลกูค้า 

6. เป็นบริษัทท่ีพนกังานมีความสขุและความปลอดภยัในการทํางาน 
7. ยดึถือแนวปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 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 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 จํากดั ทัง้หมด 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  

 

 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 
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 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 

 

ปี 2562 
 บริษัทขายหุ้นของบริษัท Indonesia Caps and Closures จํากดั (ICC) จํานวน 14,375 หุ้น หรือคดิเป็น
ร้อยละ 12.08 ให้กบับริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั (NCC) จํานวน 8,625 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.25 
และให้กับบริษัท Davlyn Steel Corporation (Hong Kong) Co., Ltd. (UCC) จํานวน 5,750 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 4.83 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด ในราคาหุ้นละ 1,837.36 บาท/หุ้น 
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1.4  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

* ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 5/2562 ประชมุเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนมุติัการขาย
หุ้นของบริษัท Indonesia Caps and Closures จํากดั (ICC) ทัง้หมด จงึทําให้สดัสว่นการถือหุ้นเท่ากบั 0  

 
1.5  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 

 บริษัทฯ ได้รับการสนบัสนนุทางวิชาการ และเทคโนโลยีในการผลิตจาก บริษัท โตโย ไซกนั จํากดั และบริษัท 
นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั ประเทศญ่ีปุ่ น โดยบริษัทฯ ชําระค่าสิทธิการผลิตเป็นจํานวนร้อยละของยอดขายสทุธิ
ของแตล่ะผลติภณัฑ์ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนสําหรับความช่วยเหลือในการสง่ช่างเทคนิคมาช่วยปรับปรุงการผลิตเป็นครัง้
คราวตามความจําเป็น 
 
 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ ชนิด 
ของหุ้น 

ทุนจดทะเบียน 
 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น (%) 

บริษัทที่เก่ียวข้อง     
PT. Indonesia Caps and Closures* ผลติภาชนะพลาสติก สามญั 11.90 ล้าน 

ดอลลา่ร์สหรัฐ 
0.00 

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง 
จาํกัด   

ผลติฝากระป๋อง กระป๋อง 
2 ชิน้ และกระป๋อง 3 ชิน้ 

สามญั    1,800 ล้านบาท   1.60 
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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 2562 2561 2560 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้สุทธิ  
1. ผลติและขายฝาภาชนะ 2,948.02 87.97 2,686.40 84.18 2,486.05 88.29
2. รับจ้างและขายแผน่พิมพ์ 188.95 5.64 154.18 4.83 179.87 6.39
3. รายได้อ่ืน* 213.94 6.39 350.71 10.99 149.89 5.32
ยอดรวมรายได้ตามงบการเงนิ 3,350.91 100.00 3,191.29 100.00 2,815.81 100.00

 
หมายเหตุ  :   *แสดงตามงบการเงินทีร่วมรายไดอื้น่ ๆ เช่น รายไดจ้ากการขายเศษวสัด ุรายไดค่้าบริหาร และอืน่ ๆ   
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 3 ปี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

รายได้ (ล้านบาท) 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
 

กลยุทธ์การตลาดของบริษัทฯ ในปี 2562 มีดังนี:้- 
 

1. คุณภาพของผลิตภณัฑ์ 
บริษัทฯ มีนโยบายชดัเจนในการดําเนินธุรกิจ ภายใต้การรับรองระบบคณุภาพตา่ง ๆ ในระดบัสากล โดยมีการ

พฒันาและรักษาระบบคณุภาพในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของระบบรับรองคณุภาพ
เหล่านัน้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าลกูค้าจะได้รับสินค้าท่ีมีคณุภาพตรงตามความต้องการ มีความปลอดภยั 
และเหมาะสมในการนําไปใช้งาน ได้แก่:- 

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

 

สําหรับปี 2563  บริษัทฯ มีแผนดําเนินการเพ่ือขอการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั ISO 45001:2018 ซึ่งเป็นการปรับเปล่ียนมาจากมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และระบบการจดัการ
ด้านความปลอดภยัของอาหารปรับเปล่ียนจาก FSSC 22000 Version 4.1 เป็น FSSC 22000 Version 5 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีเป้าหมายเร่ืองลดข้อร้องเรียนจากลกูค้า โดยยงัคงดําเนินการต่อเน่ืองในเร่ือง Small 
Group Activity ท่ีมีเป้าหมายสอดคล้องกบั Action Plan หลกัของบริษัทฯ  การอนรัุกษ์พลงังาน  พร้อมกบัการทํา 
6S (5S + Safety) และ Kaizen เป็นพืน้ฐาน  เพ่ือให้พนกังานได้ตระหนกัรู้และมีสว่นร่วมในการพฒันาปรับปรุงงาน
อย่างตอ่เน่ือง สร้างความเช่ือมัน่ตอ่ลกูค้า ในการนําผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ไปใช้งาน เพ่ือให้สินค้าท่ีมีคณุภาพของ
ลกูค้าสง่ตอ่ถึงผู้บริโภคตอ่ไป  

 

2. ด้านราคา  
บริษัทฯ มีนโยบายด้านราคาสินค้าอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล คํานึงถึงปัจจัยต้นทุนการผลิตท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะวตัถดุิบหลกัจําพวกแผ่นเหล็ก แผ่นอลมิูเนียม และเม็ดพลาสติก ซึ่งหากมีการเคล่ือนไหว
ด้านราคาจากผู้ผลิต บริษัทฯ พร้อมในการทบทวนราคาจําหน่ายให้กบัลกูค้าอย่างเหมาะสม  เพ่ือให้สอดคล้องกบั
สภาพตลาดและการแขง่ขนั ท่ีสําคญัเป็นการรักษาลกูค้าท่ีมีอปุการคณุอนัดีของบริษัทฯ นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีระบบ
การประเมินและวิเคราะห์เพ่ือการบริหารและวิเคราะห์ต้นทุน สําหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปและกลุ่มท่ีใช้ระบบการ
ประมลูราคาซึง่มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ทัง้ลกูค้าภายในประเทศและตา่งประเทศ 

 

3. ด้านบริการ  
บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสําคญัในการนําเสนอผลิตภณัฑ์ให้กบัลกูค้า  ตัง้แตข่ัน้ตอนการเสนอขาย การขอ

ข้อมลูการใช้งานโดยละเอียด  เพ่ือนําเสนอผลติภณัฑ์ให้ลกูค้าได้ถกูต้อง เหมาะสมในการนําไปใช้งาน และตรงตาม
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กําหนดเวลา บริษัทฯ มีทีมงานขายและทีมบริการเทคนิค ท่ีจะให้บริการก่อนการขาย ระหวา่งการขาย และหลงัการ
ขาย ด้วยการบริการท่ีรวดเร็ว ถกูต้อง และสม่ําเสมอ เพ่ือให้เป็นท่ีพงึพอใจอย่างสงูสดุตอ่ลกูค้า  โดยมีทีมขายท่ีเข้า
พบลกูค้าอย่างสม่ําเสมอ  พร้อมทีมบริการเทคนิคท่ีมีความรู้ความชํานาญในผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ และมีประสบการณ์
ในการตรวจสอบสภาพการปิดบรรจภุณัฑ์ นอกจากนี ้บริษัทฯ มีทีมวิทยากรท่ีมีความชํานาญ พร้อมท่ีจะอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับบุคลากรของลกูค้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการบริการให้ลกูค้าอย่าง
ครบวงจร (Total Solution) 

 

4. การพัฒนาผลิตภณัฑ์  
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เร่ิมผลิตและจําหน่ายฝาเกลียวอลมิูเนียม 28IR ท่ีใช้กบัผลิตภณัฑ์บรรจรุ้อนท่ีอณุหภมิู

สงู 121-124 องศา (Retort) และเพิ่มเคร่ืองจกัรในกลุม่ฝาเกลียว 28shl  ฝาเกลียว 28std เพ่ือขยายกําลงัการผลิต 
และเพิ่มยอดขายในกลุม่ฝาเกลียวให้สงูขึน้ตอ่เน่ือง นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ลงทนุในสายการผลิตฝาจีบไลน์ใหม่ท่ีมี
เทคโนโลยีอนัทนัสมยั มีอตัราการผลิตสงู  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตวัในการพฒันาผลิตภณัฑ์ อนัมี
ข้อจํากดัจากสายการผลิตเดิม รวมถึงการบริหารจดัการเพ่ือนําระบบตรวจสอบ ระบบการลําเลียง มาใช้งานแทน
การใช้แรงงานคน 

 

บริษัทฯ ได้พฒันาผลิตภณัฑ์ฝาพลาสติกสําหรับปิดผนึกเคร่ืองด่ืมบรรจกุ๊าซชนิด Light Weight ซึง่เป็นฝาท่ีมี
นํา้หนักเบาและช่วยลดปริมาณการใช้วตัถุดิบลง โดยจะมีการผลิตและจําหน่ายได้เต็มท่ีในปี 2563  นอกจากนี ้
บริษัทฯ ได้ลงทนุ mold ฝาพลาสตกิสําหรับนํา้ด่ืมเพิ่มเตมิ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีมากขึน้ตามการ
เติบโตของตลาดนํา้ด่ืม และขยายฐานไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มขึน้ ซึ่งตลาดนํา้ด่ืมยังคงมีความเติบโต
ตอ่เน่ืองทัง้ตลาดภายในประเทศ และตลาดตา่งประเทศ 

 

ในปี 2562  บริษัทฯ ยงัคงมีแผนท่ีจะศึกษาตลาดและพฒันาผลิตภัณฑ์ เพ่ือตลาดกลุ่มใหม่ ๆ ทัง้ทางด้าน
อาหาร  นม  ยา  healthcare สนิค้าอปุโภคอ่ืน ๆ อยา่งตอ่เน่ือง 

 

ยอดขายของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่และสัดส่วนการจาํหน่าย 
ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา มีการขายให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ 10 รายแรกคิดเป็นร้อยละเทียบกับยอดขายรวมของ
บริษัทฯ ดงันี ้

        หน่วย : ล้านบาท 
ปี ยอดขายรวม ยอดขายเฉพาะลูกค้า 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละ  

2560 
2561 
2562 

2,666 
2,841 
3,137 

1,948 
2,013 
2,245 

73.1 
70.8 
71.6 

 

ลกูค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ใน 10 รายแรก มีจํานวน 3 ราย เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ คือ    
1)   บริษัท บญุรอดบริวเวอร่ี จํากดั และบริษัทในเครือ      
2) บริษัท กรีนสปอต จํากดั 
3) บริษัท เสริมสขุ จํากดั (มหาชน) 
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บริษัทฯ ไมมี่การขายให้กบัลกูค้ารายใดเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวมในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา  
 
สัดส่วนการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในประเทศและต่างประเทศ  

                         หน่วย : ล้านบาท 
ปี ยอดจาํหน่ายในประเทศ ยอดจาํหน่ายต่างประเทศ ยอดจาํหน่ายรวม 

2560 
(%) 

2,196 
82.37 

470 
17.63 

2,666 
100 

2561 
(%) 

2,335 
82.19 

506 
17.81 

2,841 
100 

2562 
(%) 

2,633 
83.92 

504 
16.08 

3,137 
100 

 

ลูกค้าตลาดต่างประเทศท่ีสําคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว พม่า เวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไต้หวัน  
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และกัมพูชา เป็นต้น ในปี 2562 ภาวะการแข่งขันท่ีสูงเป็นอุปสรรคต่อยอดการส่งออกของ
บริษัทฯ แตบ่ริษัทฯ ยงัคงรักษาฐานลกูค้าเดิมไว้ได้เป็นสว่นใหญ่ ยกเว้นลกูค้าบางรายในประเทศพม่า และประเทศ
ลาว ท่ียงัคงต้องแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ท่ีมาจากประเทศจีน และอินเดีย 
 

ในปี 2562 ยอดขายต่างประเทศ มีปริมาณขายเพิ่มขึน้ 12% แต่ในส่วนของมลูค่ายอดขายนัน้ใกล้เคียงกบัปี 
2561 จากผลกระทบของค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึน้จากปี 2561 ประมาณ 5-6% และการแข่งขนัท่ีสงูขึน้จากคู่แข่งใน
ตา่งประเทศ 

 

กราฟแสดงยอดการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ในประเทศและต่างประเทศ 
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ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 
 

1. แนวโน้มธุรกจิในประเทศ 
ภาพรวมตลาดเคร่ืองด่ืมในปี 2562 มีการขยายตัวในอัตราการเติบโตเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปี 2561 โดย

ในช่วงต้นปีท่ีมีการเลือกตัง้ในเดือนมีนาคม  ผู้บริโภคและภาคธุรกิจตา่ง ๆ มีความเช่ือมัน่ในการใช้จ่ายจึงสง่ผลให้ 
สภาวะเศรษฐกิจฟื้นตวัในระยะสัน้ ๆ ประกอบกับสภาพอากาศแปรปรวน ฝนแล้ง อากาศร้อน ทําให้เคร่ืองด่ืม
ประเภทนํา้อัดลม นํา้ด่ืม เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ และชาเขียว มีการเติบโตเพิ่มขึน้มาก รวมถึงภาครัฐได้มีการออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและสง่เสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศอย่างตอ่เน่ือง จึงเป็นปัจจยับวกท่ีช่วยให้มีการ
บริโภคเพิ่มขึน้  สง่ผลให้ตลาดเคร่ืองด่ืมเร่ิมฟืน้ตวัในช่วงคร่ึงปีแรก เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  ในช่วงคร่ึง
ปีหลงั  มีปัจจยัลบท่ีทําให้ตลาดเคร่ืองด่ืมชะลอการเตบิโต เน่ืองจากการบงัคบัใช้ภาษีความหวาน ระยะท่ี 2 ในวนัท่ี 
1 ตลุาคม 2562 เป็นต้นมา ทําให้เคร่ืองด่ืมบางชนิดมีการปรับราคาขายสงูขึน้ และมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐยงั
ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามท่ีคาดหมายไว้ 
 

สําหรับปี 2563 หลายภาคส่วนคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะชะลอตวัและเติบโตในอตัราท่ี
ต่ํากว่าปี 2562 อันมีปัจจัยจากการจํากัดการเพาะปลูกจากปัญหาภัยแล้ง งบประมาณภาครัฐท่ียังไม่สามารถ
จดัสรรได้ครอบคลมุทกุพืน้ท่ี และท่ีสําคญัย่ิงคือการเกิดโรคระบาดจากเชือ้ไวรัสโคโรนา (Covid 19) ท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่
มกราคม โดยมีการแพร่ระบายไปในหลายประเทศ สง่ผลให้ภาคการท่องเท่ียวและภาคการสง่ออกได้รับผลกระทบ
ทนัที สําหรับอตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืมในช่วงคร่ึงปีแรก ปัจจยัสําคญัคือ อาจมีแรงหนนุจากสภาพอากาศท่ีจะร้อนขึน้
ตอ่เน่ือง รวมถึงการจดักิจกรรมสง่เสริมทางการตลาดของผู้ผลติเคร่ืองด่ืม รวมถึงผู้ผลติเคร่ืองด่ืมได้มีการปรับตวัตอ่
มาตรการตา่ง ๆ เพ่ือลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีสง่ผลเสียต่อสขุภาพ มาได้ระยะหนึ่งแล้ว โดยผู้บริโภคเร่ิมมีการรับรู้
และยอมรับได้ ซึ่งหากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid 19) ยงัคงเกิดขึน้ยาวนาน จะทําให้ภาพรวมของ
อตุสาหกรรมเคร่ืองด่ืมทัง้ปี 2563 จะได้รับผลกระทบและมีการเตบิโตแบบถดถอย 
 

2. ขนาดตลาดและอัตราการเตบิโต 
ในปี 2562 ภาพรวมอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ฝาโลหะปิดผนึกขวดแก้ว มีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้ประมาณ

ร้อยละ 5 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะเคร่ืองด่ืมประเภทนํา้อดัลม เคร่ืองด่ืมชูกําลงั เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ สรุา 
และนมถั่วเหลือง ท่ีมีการเติบโตอย่างมากช่วงคร่ึงปีแรก โดยในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงรักษาความเป็นผู้ นําของ
ตลาดบรรจุภัณฑ์ฝาโลหะ ด้วยกลยุทธ์ภาพลกัษณ์สินค้าท่ีมีคุณภาพ ความหลากหลายของชนิดฝา ท่ีสามารถ
ตอบสนองลกูค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม ทําให้บริษัทฯ สามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดในลกูค้ารายหลกั 
และขยายเพิ่มในกลุม่ลกูค้าใหม่ได้อยา่งตอ่เน่ือง 
 

ตลาดบรรจภุณัฑ์ฝาพลาสติกในปี 2562 มีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่าน
มา ปัจจยัสนบัสนนุยงัคงมาจากการเติบโตของการส่งออกเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ไปยงักลุ่มประเทศ CLMV 
(กมัพชูา ลาว พม่า เวียดนาม) และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นคู่ค้าหลกัของไทย ได้แก่ เคร่ืองด่ืมชกํูาลงั เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ 
กาแฟ/ชาพร้อมด่ืม เป็นต้น และการเติบโตของเคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพ เช่น นํา้ด่ืมบรรจขุวด PET เคร่ืองด่ืมสมนุไพร 
เคร่ืองด่ืมออร์แกนิค และเคร่ืองด่ืมฟังก์ชนันลั เป็นต้น นอกจากนีต้ลาดเคร่ืองด่ืมชาเขียวได้กลบัมาเติบโตเป็นครัง้
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แรกในรอบหลายปีท่ีผ่านมา จากการเติบโตของชาเขียวพรีเม่ียมท่ีตอบรับกระแสรักสุขภาพกับเคร่ืองด่ืมหวาน
น้อยลง ทัง้ยังช่วยขยายฐานไปยังผู้บริโภคระดับไฮเอนด์ท่ีมีอํานาจในการจับจ่าย และเป็นกลุ่มท่ีไม่ค่อยได้รับ
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั 
 

ตลาดรวมทกุบรรจภุณัฑ์ มีการเตบิโตเฉล่ียประมาณ 2%  ซึง่ต่ํากวา่ปี 2561 เลก็น้อย 
 

3. ความยากง่ายของผู้ที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งขันรายใหม่  
ในปี 2562 มีผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จากประเทศแถบยุโรป ประเทศอินเดีย และประเทศจีน เข้ามาเสนอขาย

บรรจภุณัฑ์ให้กบัผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมภายในประเทศมากรายขึน้ รวมไปถึงประเทศลกูค้าของบริษัทฯ ในแถบอาเซียน 
แต่ยงัไม่ประสบความสําเร็จมากนกั เน่ืองจากข้อจํากดัในด้านการส่งมอบสินค้า การจดัเก็บสต็อกสินค้า และการ
บริการหลงัการขาย แต่อย่างไรก็ตามการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ ๆ เป็นสิ่งท่ีบริษัทฯ ให้ความสําคญัและติดตาม
อยา่งใกล้ชิด 
 

ผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีมีบริษัทแม่ในต่างประเทศ ยังคงใช้วิธีประกวดราคา โดยรวมปริมาณความ
ต้องการของตลาดในประเทศต่าง ๆ มาเป็นฐานในการเสนอราคา และมีกําหนดอายุสญัญาในการขายชัดเจน 
รูปแบบการค้าในอนาคตจะเป็นการมุ่งเน้นหาพนัธมิตรทางการค้าท่ีมีศกัยภาพเพ่ือสร้าง supply chain ท่ีแข็งแกร่ง  
อยู่บนพืน้ฐานของความร่วมมือท่ีดีต่อกัน ดงันัน้ การท่ีบริษัทฯ มีสมัพนัธภาพท่ีดีกับลกูค้า เสนอราคาท่ีเป็นธรรม 
และตอบสนองความต้องการได้อยา่งรวดเร็ว  จะทําให้ผู้แขง่ขนัรายใหม่ ๆ เข้ามาในอตุสาหกรรมนีไ้ด้ยาก 
 

บริษัทฯ ได้รับการสนบัสนนุทางเทคนิคจาก บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั (ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ 
บริษัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั ผู้ นําด้านการผลิตบรรจภุณัฑ์ในประเทศญ่ีปุ่ น) มาอย่างต่อเน่ือง มีการส่ง
ผู้ ชํานาญการเข้ามาศกึษาดงูานและให้ข้อแนะนําในการปรับปรุงอยู่เสมอ เสริมความแข็งแกร่งให้กบัทีมฝ่ายผลิต 
ฝ่ายประกนัคณุภาพ โดยการสง่พนกังานของบริษัทฯ ไปเรียนรู้งานท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน  สร้างเสริมให้มีความรู้ความสามารถ  เพ่ือให้ก้าวทนัไปกบัเทคโนโลยีในการผลิตท่ีทนัสมยั และนวตักรรม
ใหม่ ๆ ในอนาคต 
 

สิทธิหรือข้อจาํกัดในการประกอบธุรกจิ 
บริษัทฯ ได้รับสิทธิเก่ียวกับกรรมวิธีตลอดจนเทคนิคการผลิตฝาจีบ ฝาเกลียวกันปลอม ฝาวงแหวนแม็กซ่ี 

ฝาพลาสติก และฝาคอมโพสิต จากบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จํากดั ประเทศญ่ีปุ่ น โดยปัจจบุนับริษัทฯ ชําระคา่
สทิธิการผลติเป็นจํานวนร้อยละของยอดขายสทุธิเฉพาะฝาวงแหวนแม็กซ่ี ฝาพลาสตกิ และฝาคอมโพสติ เทา่นัน้ 
 

กาํลังการผลิตและปริมาณการผลิต 
 

ผลิตภณัฑ์ 

ปี 2562 ปี  2561 ปี  2560 
กําลงัการ
ผลติรวม 
(ล้านชิน้) 

อตัราการใช้ 
กําลงัการผลติ 

(%) 

กําลงัการ
ผลติรวม 
(ล้านชิน้) 

อตัราการใช้ 
กําลงัการผลติ 

(%) 

กําลงัการ
ผลติรวม 
(ล้านชิน้) 

อตัราการใช้ 
กําลงัการผลติ 

(%) 
กลุม่ผลติภณัฑ์ฝา 20,500 56 18,200 57 17,550 58 
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2.3 วัตถุดบิ และผู้จาํหน่ายวัตถุดบิ  
 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ หากว่าวัตถุดิบนัน้ มีคุณภาพ
มาตรฐานและราคาต้นทนุรวมไม่สงูกว่าท่ีนําเข้าจากต่างประเทศ บริษัทฯ จะพิจารณาสัง่ซือ้จากภายในประเทศ
ก่อน โดยถือนโยบายการจดัซือ้วตัถดุิบว่า บริษัทฯ จะจดัหาผู้ขายมากกว่า 1 ราย เพ่ือให้มัน่ใจว่าจะได้วตัถดุิบท่ีมี
คณุภาพตรงตามมาตรฐาน ราคาเหมาะสม และมีการสง่มอบตรงตามเวลา  

 

การคดัเลือกผู้ จําหน่ายวตัถดุบิ บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัคณุภาพของวตัถดุบิในการผลติ เป็นอนัดบัแรก 
โดยกําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบไว้อยา่งชดัเจน และเข้าตรวจสอบผู้ จําหน่ายวตัถดุบิของบริษัทฯ อยา่ง
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 85 / แผน่อลมิูเนียม 80 

กลุม่ผลติภณัฑ์ฝาพลาสตกิ Polypropylene 95 
 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มิได้พึง่พาการซือ้วตัถดุบิจากผู้ จําหน่ายรายใดเกินกวา่ร้อยละ 30 ของมลูคา่การซือ้วตัถดุบิทัง้หมด 
 

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 อาจมีเหตกุารณ์ท่ีไมแ่น่นอนเกิดขึน้ สง่ผลกระทบในด้านลบตอ่การบรรลเุปา้หมายของ

บริษัทฯ  โดยมีโอกาสเกิดขึน้ได้จากทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก คณะกรรมการบริหารความเส่ียงซึง่ประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับผู้ ช่วยผู้ อํานวยการขึน้ไปเป็นกรรมการ โดยมีผู้ จัดการใหญ่เป็นประธาน และผู้ จัดการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็น
กรรมการและเลขานกุาร ยงัคงทําหน้าท่ีกํากบัดแูลและสนบัสนนุให้มีการดําเนินการบริหารความเส่ียง รวมถึงกําหนดการ
ประชมุเพ่ือพิจารณารายงานการปฏิบติังานลดความเส่ียงของหน่วยงานต่าง ๆ ติดตามสถานะและความคืบหน้าของการ
จดัการความเส่ียงปี 2562 เป็นรายเดือนรวมถึงจดัประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้เพ่ือ
สรุปความเส่ียงของบริษัทฯ พร้อมแผนลดและแก้ไขความเส่ียงนัน้ ๆ รวมทัง้พิจารณาแนวโน้มหรือเหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้
และเป็นอปุสรรคต่อการดําเนินธุรกิจอนัมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบไตรมาสละ 1 
ครัง้ โดยมีสํานกัตรวจสอบภายในร่วมเป็นผู้สอบทานประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง ในปี 2562 บริษัทฯ มีการ
ส่ือสารกบัหวัหน้าหน่วยงานและพนกังานให้ทราบถึงการจดัการความเส่ียงของบริษัทฯ ผ่านการประชมุหวัหน้าหน่วยงาน
และพนกังานเป็นระยะเพ่ือให้การปฏิบติังานลดความเส่ียงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซึ่งมีรายละเอียดของความเส่ียงและ
มาตรการในการจดัการดงันี ้

 

1.  ความเส่ียงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ 
       ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปี 2562 อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจต่ํากว่า 3% และการส่งออกของประเทศติดลบ 
ประชากรมีการระมดัระวงัในการใช้จ่ายมากขึน้อนัมาจากผลของกําลงัซือ้ท่ีมีจํากดัและหนีส้นิภาคครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสงู 
อตัราการบริโภคท่ีจํากดัทําให้มีความเส่ียงท่ีการขายสินค้าของบริษัทฯ จะไม่ได้ตามเป้าหมายและปัจจบุนัการแข่งขนัทาง
การค้ามีความรุนแรงมากย่ิงขึน้ ทัง้จากคู่แข่งในประเทศและคู่แข่งท่ีมาจากต่างประเทศ ผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีมีการจําหน่ายใน
หลายประเทศยงัคงใช้วิธีการประมลูราคาวตัถดิุบจากบริษัทแม่และสง่ไปโรงงานผลติในท่ีต่าง ๆ ซึง่มีปริมาณการใช้วตัถดิุบ
เป็นจํานวนมาก จึงทําให้การแข่งขนัด้านราคามีมากยิ่งขึน้ รวมถึงคู่แข่งบางรายมีการเสนอบรรจุภณัฑ์ฝาปิดในรูปแบบท่ี
แตกตา่งออกไปซึง่บริษัทฯ ยงัไมส่ามารถพฒันาได้ ในปี 2562 บริษัทจงึมีความเส่ียงจากประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้
 

การเปล่ียนแปลงการใช้ผลติภัณฑ์ของลูกค้า 
ปี 2562 ลูกค้ามีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ฝาปิดผนึกท่ีสามารถเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าของลูกค้าโดยเฉพาะใน

อตุสาหกรรมสรุา ดงันัน้เพ่ือลดความเส่ียงดงักลา่ว บริษัทฯ จึงมีการทําโครงการศกึษาสินค้าใหม่รวมถึงการหาคู่ค้าเพ่ือทํา
การซือ้มาขายไปสําหรับสินค้าใหม่ ๆ ในกรณีท่ีปริมาณความต้องการยงัไม่สงูก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทนุผลิตเอง บริษัทฯ มี
การติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวของผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมทัง้ในและต่างประเทศ และมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนปรับปรุงสินค้าเดิมของบริษัทให้มีรูปแบบใหม่ท่ีตอบสนองความต้องการของลกูค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะเร่ืองสิง่แวดล้อม การดําเนินการดงักลา่วจะทําอย่างตอ่เน่ือง ซึง่จะช่วยลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงการใช้
ผลติภณัฑ์ของลกูค้าได้ 

 

การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีการผลติ 
การมีต้นทนุการผลิตท่ีสงูเป็นความเส่ียงของบริษัทฯ ดงันัน้การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิตท่ีทําให้สามารถช่วยลด

ต้นทนุการผลิตได้ มีกระบวนการผลิตท่ีสัน้ลงและได้ผลผลิตท่ีมากขึน้เป็นสิ่งสําคญัท่ีบริษัทฯ ให้ความสนใจ บริษัทฯ ต้อง
พยายามบริหารต้นทนุให้สามารถท่ีจะแข่งขนัได้เพ่ือลดความเส่ียงดงักล่าว โดยในปี 2562 บริษัทเร่ิมเดินสายการผลิตฝา
จากเคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีทนัสมยัมากขึน้ ทําให้การผลิตฝามีต้นทนุท่ีแข่งขนัได้ดีย่ิงขึน้ บริษัทฯ มีการปรับปรุงคณุภาพ
ผลิตภณัฑ์และควบคมุกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพยายามเร่งการทดสอบสินค้าของ
บริษัทฯ กบัผลิตภณัฑ์ของลกูค้าให้เป็นไปตามแผนงานเพ่ือเร่ิมการขาย ซึ่งจากการดําเนินการดงักล่าวช่วยลดความเส่ียง
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ของบริษัทฯ ได้ แม้การทดสอบบางสว่นยงัลา่ช้าไปจากแผนงาน การดําเนินการเพ่ือลดความเส่ียงดงักลา่วทําให้บริษัทฯ มี
ยอดขายเพิ่มสงูขึน้กวา่ปี 2561 และมีผลกําไรเป็นท่ีน่าพอใจ แม้วา่จะต่ํากวา่เปา้หมายเลก็น้อย  

 

2.  ความเส่ียงด้านการเงนิ  
ปี 2562 ค่าเงินบาทท่ีแข็งคา่สง่ผลกระทบต่อบริษัทฯ ทัง้ในเร่ืองการนําเข้าวตัถดิุบ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์จากต่างประเทศ 

และกระทบต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยงัต่างประเทศ บริษัทฯ มีรายได้และรายจ่ายในการซือ้วตัถดิุบท่ีเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ ซึง่บริษัทฯ สามารถลดความเส่ียงได้ โดยจบัคูใ่ห้รายจ่ายเป็นเงินสกลุเดียวกบัรายได้และการทําสญัญาซือ้ขาย
เงินตราต่างประเทศลว่งหน้า รวมถึงมีการติดตามเร่ืองอตัราแลกเปล่ียนอย่างใกล้ชิด ทําให้บริษัทฯ สามารถลดความเส่ียง
จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ปี 2562 โดยรวมบริษัทฯ มีกําไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีผนั
ผวน ในขณะท่ีการส่งออกสินค้าแม้จะส่งออกได้ปริมาณเพิ่มขึน้จากปี 2561 แต่เม่ือคิดเป็นมลูค่าการส่งออกจะต่ํากว่าปี 
2561 เลก็น้อย 

 

ความเส่ียงด้านสินเช่ือท่ีลูกค้าหรือคู่สญัญาชําระหนีใ้ห้กับบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้ บริษัทฯ มีการ
วิเคราะห์อายลุกูหนีเ้พ่ือการบริหารสินเช่ือและมีการรายงานสินเช่ือคงค้างทกุเดือน รวมถึงมีการเร่งรัดติดตามหนีท้ันทีท่ี
พบว่ามีโอกาสท่ีการชําระหนีอ้าจไม่เป็นไปตามเง่ือนไข จากการดําเนินการดงักลา่วทําให้ในปี 2562 บริษัทฯ ลดความเส่ียง
ด้านสนิเช่ือได้เป็นอยา่งมาก 

 

ส่วนของความเส่ียงของการใช้งบประมาณต่าง ๆ ท่ีไม่เป็นไปตามกําหนดเวลา ในปี 2562 เร่ิมใช้ระบบรายงานท่ี
พฒันาขึน้เพ่ือควบคมุและติดตามการใช้งบประมาณให้ดีย่ิงขึน้ ทําให้การใช้งบประมาณปี 2562 ใกล้เคียงตามกําหนดเวลา
มากขึน้กวา่ปี 2561 แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ยงัต้องติดตามให้ดีย่ิงขึน้เพ่ือลดความเส่ียงนีต้อ่ไป  

 

3.  ความเส่ียงจากการดาํเนินงาน 
       เป็นความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการดําเนินงานของโรงงาน รวมถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการปฏิบติังาน
ภายในของระบบงานตา่ง ๆ ในปี 2562 บริษัทฯ มีความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินงานดงันี ้ 
 

การควบคุมคุณภาพสนิค้า 
การผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีการควบคมุคณุภาพในทกุขัน้ตอน โดยมีการตรวจสอบตัง้แต่การรับวตัถดิุบ กระบวนการ

ผลิต การบรรจุและการส่งมอบสินค้า อย่างไรก็ตามยงัพบว่าบริษัทฯ มีความเส่ียงจากการถูกร้องเรียนเร่ืองคณุภาพจาก
ลกูค้า ซึง่ในปี 2562 มีมาตรการเพ่ือลดความเส่ียงนีด้้วยการจดัทําข้อกําหนดระดบัคณุภาพท่ียอมรับได้ระหวา่งบริษัทฯ กบั
ลกูค้าแต่ละราย การติดตัง้อุปกรณ์ และปรับปรุงระบบตรวจสอบคุณภาพฝาด้วยกล้องคุณภาพสงูในสายการผลิตให้มี
ความแม่นยํามากขึน้ จัดการฝึกอบรมการใช้งานให้กับพนักงานในสายการผลิต ฝึกอบรมความรู้ในการผลิตสินค้าและ
แนวคิดในการปรับปรุงคณุภาพโดยผ่านกิจกรรม SGA (Small Group Activity) นอกจากนีใ้นส่วนของการทดสอบสินค้า
ของบริษัทฯ กบัสายการผลิตของลกูค้าได้มีการกําหนดขนาดการทดลองร่วมกัน เพ่ือให้ผลสรุปจากการทดลองยืนยนัได้
เช่นเดียวกนักบัเม่ือมีการนําสินค้าของบริษัทฯ ไปใช้ในกระบวนการผลิตจริง จากการดําเนินการดงักล่าวส่งผลให้ปี 2562 
จํานวนครัง้ของการร้องเรียนเร่ืองคณุภาพจากลกูค้าลดลงจากปี 2561 แต่ยงัไม่ได้ตามเปา้หมายท่ีกําหนดไว้ ดงันัน้บริษัทฯ 
ยงัคงมีแผนการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือลดความเส่ียงนีล้งอีกโดยมีเป้าหมายสงูสดุท่ีจะไม่ให้มีการร้องเรียนในเร่ือง
คณุภาพสนิค้าจากลกูค้า  

 

การควบคุมแผนการผลติ 
การจัดแผนการผลิตของบริษัทฯ จะมีผลต่อการเตรียมวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการผลิตเช่น 

ค่าใช้จ่ายในการทํางานล่วงเวลา ปริมาณวตัถดิุบและปริมาณสินค้าสําเร็จรูปในคลงั รวมถึงการกําหนดส่งมอบสินค้าให้
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เป็นไปตามความต้องการของลกูค้า ดงันัน้เพ่ือลดความเส่ียงให้แผนการผลติมีความสอดคล้องกบักําหนดการสง่มอบสินค้า 
บริษัทฯ จึงเร่ิมใช้ระบบ software “Production to plan” ท่ีสามารถช่วยให้แผนการผลิตมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ซึง่สง่ผลดีต่อ
การควบคมุค่าใช้จ่ายทัง้ในเร่ืองการจดัการวตัถดิุบให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัการผลิต จดัแผนการทํางานลว่งเวลา ฝ่าย
ผลิตสามารถจัดเตรียมส่วนสนับสนุนต่าง ๆ ได้ล่วงหน้า ซึ่งในปี 2562 ระบบดังกล่าวช่วยให้การผลิตและการทํางาน
ลว่งเวลามีแผนงานท่ีชดัเจน สามารถวดัประสิทธิภาพได้ดีขึน้ แม้ว่าผลการทํางานบางสว่นยงัไม่ได้ตามแผนท่ีกําหนดไว้ แต่
ช่วยลดความเส่ียงการควบคมุแผนการผลติได้ 

 

การควบคุมสนิค้าคงคลัง 
การผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีทัง้การผลิตสินค้าให้มีระดับสินค้าคงคลังตามท่ีกําหนดเพ่ือให้มั่นใจว่ามีสินค้าเพียง

พอท่ีจะสง่ให้ลกูค้าได้ทนัที การผลิตสินค้าอีกรูปแบบคือการผลิตตามปริมาณการสัง่ซือ้เท่านัน้ อย่างไรก็ตามพบว่าบริษัทฯ 
ยงัมีสินค้าคงคลงัเกิน 1 ปี จึงอาจมีความเส่ียงท่ีสินค้าเกินความต้องการของลกูค้า รวมถึงความล้าสมยักรณีท่ีลกูค้ามีการ
เปล่ียนรูปแบบของตราสินค้าในปี 2562 เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความเส่ียงในการสูญเสียดังกล่าว บริษัทฯ จึงมี
มาตรการให้ผู้ รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานดแูลปริมาณสินค้าคงคลงัของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะท่ีมี
อายเุกิน 1 ปี มีรายงานระดบัสนิค้าคงคลงัการดําเนินการเร่งการขายสนิค้าท่ีคงค้างมาเป็นเวลานาน รวมถงึการตดัจําหน่าย
และทําลายสินค้าท่ีมีความชดัเจนแล้วว่าไม่สามารถจําหน่ายได้ และติดตามไม่ให้เกิดสินค้าคงคลงัเกิน 1 ปี เพิ่มขึน้ จาก
ดําเนินการดงักลา่วช่วยลดความเส่ียงได้แตย่งัต้องควบคมุให้ตอ่เน่ือง  

 

ความพงึพอใจของลูกค้า 
บริษัทฯ มีการสํารวจและวดัความพงึพอใจของลกูค้าท่ีมีตอ่บริษัทฯ ในเร่ืองคณุภาพสนิค้า การจดัสง่ และการให้บริการ 

ซึง่บริษัทฯ มีการสํารวจทกุปี ด้วยการสง่แบบสอบถามให้ลกูค้าแต่ละรายเพ่ือให้ความเห็น โดยในปี 2562 พบว่าเปอร์เซนต์
ความพงึพอใจโดยรวมดีกวา่ปี 2561 ความพงึพอใจในเร่ืองคณุภาพ การจดัสง่ และการให้บริการได้ตามเปา้หมายท่ีกําหนด
ไว้ อยา่งไรก็ตามความพงึพอใจเร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์ยงัไมไ่ด้ตามเปา้หมาย ดงันัน้บริษัทฯ ได้กําหนดแผนงานปรับปรุง
ในปี 2563 และจะมีการติดตามวดัผลของแผนงานเป็นระยะในเร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์ และให้ข้อมลูเก่ียวกบัการพฒันา
ผลติภณัฑ์กบัลกูค้า อยา่งไรก็ตามความพงึพอใจด้านคณุภาพจากลกูค้าแม้จะได้ตามเปา้หมายแตข้่อร้องเรียนด้านคณุภาพ
ยงัคงมีอยู ่ซึง่บริษัทฯ ยงัมีแผนปรับปรุงเร่ืองการควบคมุคณุภาพอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือเพิ่มความพงึพอใจของลกูค้า   

 

4. ความเส่ียงด้านการปฏบัิตติามกฎระเบียบข้อบังคับ 
บริษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎระเบียบข้อบงัคบั โดยบริษัทฯ มีจรรยาบรรณธุรกิจเป็นหลกัใน

การปฏิบติังาน มีข้อบงัคบัท่ีชัดเจนว่าสิ่งใดท่ีไม่ควรปฏิบัติ การเคารพในสิทธิของผู้ ค้าและลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งช่วยลด
ความเส่ียงในเร่ืองนีไ้ด้ บริษัทฯ มีการอบรมจรรยาบรรณธุรกิจให้พนกังานทราบ และคงการบงัคบัใช้มาตรการตามลําดบัชัน้
ให้พนักงานได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจโดยเคร่งครัด ในปี 2562 มีเหตุการณ์ท่ีพนักงานบางคนปฏิบัติผิดไปจาก
จรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเป็นกรณีสืบเน่ืองจากปี 2561 โดยภาพรวมการปฏิบติัท่ีผิดไปจากจรรยาบรรณน้อยลงกว่าปี 2561 
มาก น่าจะมาจากมาตรการท่ีบริษัทดําเนินการสามารถลดความเส่ียงได้เป็นอยา่งดี 

 

5. ความเส่ียงด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ในการผลิตสินค้า  บริษัทฯ มีการใช้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต การขนถ่ายวัตถุดิบและสินค้าอยู่

ตลอดเวลา ดงันัน้ ความปลอดภยัในการทํางานจึงเป็นสิ่งสําคญัต่อทัง้พนกังานและบริษัทฯ อบุติัเหตท่ีุเกิดขึน้ในระหว่าง
การทํางานอาจนํามาซึง่ความสญูเสียต่อร่างกายของพนกังานและทรัพย์สินของบริษัทฯ  เพ่ือเป็นการปอ้งกนัและลดความ
เส่ียงในการสญูเสียดงักล่าว ในปี 2562 บริษัทกําหนดให้มีการบ่งชีอ้นัตรายและประเมินความเส่ียงในกระบวนการผลิต มี
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การทํา Job Safety Analysis  การรายงาน Near Miss และการทํา Site Survey ทุกเดือนโดยผู้บริหารเพ่ือสํารวจพืน้ท่ี
โดยรอบของบริษัทฯ ท่ีอาจมีความเส่ียงต่อความปลอดภยัในการทํางานเพ่ือจะได้กําหนดมาตรการในการปอ้งกนัอนัตรายท่ี
อาจเกิดขึน้ รวมทัง้รณรงค์ให้พนกังานมีจิตสํานกึเร่ืองความปลอดภยัโดยการมีกิจกรรม Safety Day ให้ความรู้ในเร่ืองความ
ปลอดภยัในการทํางาน อีกทัง้ให้มีการตรวจสอบเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และสภาพแวดล้อมในพืน้ท่ีปฏิบติังานอยู่
เสมอ บริษัทฯ มีการรณรงค์เร่ืองการสวมหมวกกนัน๊อคให้กบัพนกังานท่ีขบัรถมอเตอร์ไซค์ จากผลการดําเนินการดงักล่าว
ในปี 2562 ทําให้ความรุนแรงของการเกิดอบุติัเหตแุละจํานวนวนัท่ีต้องหยดุงานเน่ืองจากอบุติัเหตลุดลงจากปี 2561 เป็น
อย่างมากแม้ว่าจํานวนครัง้ของการเกิดอบุติัเหตเุพิ่มขึน้และในปี 2563 บริษัทฯ ยงัคงมุ่งมัน่ปฏิบติัและรณรงค์ให้พนกังานมี
จิตสํานึกเร่ืองความปลอดภยัอย่างต่อเน่ืองต่อไป ส่วนในเร่ืองการป้องกนัอคัคีภยั บริษัทฯ มีแผนป้องกนัการเกิดอัคคีภัย 
ตลอดจนจดัให้มีการซ้อมปอ้งกนัระงบัอคัคีภยัและอพยพหนีไฟเป็นประจําทกุปี   

 

ในส่วนของเหตุการณ์ตัง้แผ่นล้มปลายปี 2561 ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนงานในการดําเนินการเพ่ือติดตัง้ระบบการ
ปอ้งกนัการล้มของตัง้แผ่นและยงัคงดําเนินการต่อเน่ืองมาในปี 2562 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการทําประกนัภยัความเส่ียง
ภยัทรัพย์สนิและธุรกิจหยดุชะงกัด้วย  

 

6. ความเส่ียงจากเหตุการณ์รุนแรง 
 บริษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงจากภยัพิบติัทางธรรมชาติ เช่นเหตกุารณ์นํา้ท่วม ซึ่งบริษัทฯ มีแผนรองรับเหตกุารณ์

ดงักลา่วแล้วในปี 2562 บริษัทฯ ไมมี่ความเส่ียงจากเหตกุารณ์อนัเป็นภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
 

7. ความเส่ียงด้านช่ือเสียงและทรัพย์สนิทางปัญญา 
 บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัความปลอดภยัของข้อมลูทัง้ของบริษัทฯ และลกูค้าเป็นอย่างมาก บริษัทฯ มีระบบป้องกนั

การร่ัวไหลของข้อมูลสําคัญออกสู่ภายนอกรวมถึงมีการป้องกันการเข้าถึงระบบสารสนเทศของบริษัทฯ จากภายนอก 
รวมถึงมีการกําหนดแหลง่เก็บข้อมลูสํารองไว้ เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ืองกรณีแหลง่เก็บข้อมลูหลกั
เสียหายและบริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายสารสนเทศเพ่ือควบคมุการใช้งานในปี 2562 และระงบัการใช้ส่ือบนัทึกข้อมลู
พกพาต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการร่ัวไหลของข้อมลูในระบบสารสนเทศ ซึ่งปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีความเส่ียงด้านช่ือเสียงและ
ทรัพย์สินทางปัญญา และบริษัทฯ ได้ศึกษาพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจะดําเนินการให้ถูกต้องตาม
กฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

 

8. ความเส่ียงด้านต้นทุนการผลติ 
วตัถดิุบหลกัท่ีบริษัทฯ ใช้ในการผลิต ได้แก่ แผ่นเหลก็ แผ่นอลมิูเนียม และเม็ดพลาสติก จะมีการเปล่ียนแปลงของราคา

ตามภาวะราคาในตลาดโลกท่ีขึน้อยู่กบัตามความต้องการของตลาดในขณะนัน้ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุ
ได้  เพ่ือลดความเส่ียงด้านราคาและการขาดแคลนวัตถุดิบท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทฯ จึงมีการติดตามความ
เคล่ือนไหวของราคาวตัถดิุบอย่างใกล้ชิดทัง้ตลาดต่างประเทศและในประเทศ  รวมถึงการประสานงานกบัผู้ผลิตวตัถดิุบให้
ผลิตและส่งวตัถดิุบตามกําหนดเวลา  ตลอดจนการจดัการประมาณการขายสินค้าของบริษัทฯ ล่วงหน้าให้แม่นยํามากขึน้
เพ่ือทําการสัง่ซือ้วตัถดิุบได้ทนัความต้องการ การบริหารสนิค้าคงเหลือให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมไมใ่ห้เกิดภาวะเส่ียงต่อการ
จดัสง่ลา่ช้า และการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัคู่ค้าทกุราย รวมถึงบริษัทฯ ได้กําหนดแนวปฏิบติัตามแผนงานในการกําหนด
และพฒันาผู้ผลติรายท่ี 2 และรายท่ี 3 สําหรับวตัถดิุบหลกัตามท่ีกําหนดของบริษัทฯ และหาวตัถดิุบท่ีสามารถใช้ทดแทนได้
ในราคาท่ีต่ําลง ทําให้บริษัทฯ สามารถลดความเส่ียงจากวตัถดิุบขาดแคลนได้ 
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4.   ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯ 
 

บริษัทฯ มีทรัพย์สินสําหรับผลิตสินค้าเพ่ือจําหน่าย  ประกอบด้วย ท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โรงงาน 
อาคารและสิง่ปลกูสร้าง รวมถึงเคร่ืองตกแตง่ และอปุกรณ์สํานกังานท่ีสําคญั ณ งวดสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2562 ดงันี ้
               

รายการ ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชี  
(ล้านบาท) 

1. ท่ีดนิ เป็นเจ้าของ 142.80 
2. อาคารและสิง่ปลกูสร้าง เป็นเจ้าของ 119.36 
3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในโรงงาน เป็นเจ้าของ 1,004.69 
4. เคร่ืองตกแตง่และอปุกรณ์สํานกังาน เป็นเจ้าของ 17.03 
5. ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 0.15 
6. สนิทรัพย์ระหวา่งตดิตัง้ เป็นเจ้าของ 185.75 

รวม  1,469.79 
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ประกอบด้วย ท่ีดินให้เช่า คลอง 2 จํานวน 31 ไร่  
มลูคา่ทางบญัชี 240.10 ล้านบาท ท่ีดนิเปลา่ ท่ีดนิจดัสรร และสิง่ก่อสร้าง จํานวน 164 ไร่ ท่ีคลอง 8 ตําบลลําผกักดู  
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทัง้หมด ไม่มีภาระผูกพันต่อธนาคารหรือเจ้าหนีใ้ด ๆ 
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 นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล และ/หรือ 
 นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (เปล่ียนจากบริษัท 
 สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เดมิ) 
 ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศพัท์ : 0-2264-0777  โทรสาร : 0-22640-0789-90 
 

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


