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บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited 1

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ / Financial Highlights

  §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

  Separate Financial Statements

 2556 2555 2554

 2013 2012 2011

ผล¡ÒÃดำÒà¹Ô¹§Ò¹ (ล้Ò¹ºÒท) Operating Results (Million Baht)

 รายได้รวม   Total Revenue 2,937 2,870 2,712

 กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย  EBITDA 534 478 412

     ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA)   

 กำาไรสุทธ ิ  Net Profit 338 286 211

ฐÒ¹ÐทÒ§¡ÒÃà§Ô¹ (ล้Ò¹ºÒท) Financial Status (Million Baht)

 สินทรัพย์รวม   Total Assets 2,861 2,626 2,307

 หนี้สินรวม  Total Liabilities 627 637 550

 ส่วนของผู้ถือหุ้น  Total Shareholders’ Equity 2,234 1,989 1,757

อัตÃÒส่ว¹ทÒ§¡ÒÃà§Ô¹ (Ã้อยลÐ)   Financial Ratios (%)           

    อัตรากำาไรสุทธ ิ  Net Profit Margin 11.50 9.96 7.77

    อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)  Return On Assets 12.31 11.58 9.47

    อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) Return On Equity 15.99 15.25 12.21

    กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)  Basic Earnings Per Share 6.49 5.50 4.05

     (Baht)

 กำาไรต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุ้น)  Diluted Earnings Per Share 6.40 5.41 3.99

     (Baht)

 มูลค่าตามบัญชี (บาท/หุ้น)  Book Value Per Share 42.32 37.67 33.28

      (Baht)

2554 / 20112555 / 20122556 / 2013

กำ�ไรสุทธิ / Net Profit

ล้านบาท (Million Baht)

338

211

286

สินทรัพย์รวม / Total Assets

ล้านบาท (Million Baht)

2,861

2,307

2,626

อัตร�กำ�ไรสุทธิ / Net Profit Margin

ร้อยละ (%)

11.50

7.77

9.96
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นายพงส์ สารสิน
ประธานกรรมการ
สัญชÒตÔ : ไทย

อÒย ุ : 86 ปี

สัดส่ว¹¡ÒÃถือหุ้¹ใ¹ºÃÔษัทฯ (%)*  :   0.1896

คุณวุ²ิก�รÈÖกÉ� / ประวัติก�รอบรม

 •  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

    สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /

ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน / ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปัจจุบัน 

 - ประธานกรรมการ บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)

 - ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ไทยน้ำาทิพย์ จำากัด

 - ประธานกรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล 

(ประเทศไทย) จำากัด

 - ประธานกรรมการ บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำากัด 

(มหาชน)

 - กรรมการ บริษัท บางกอกแคน  แมนนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

 - กรรมการ บริษัท บางกอกกล๊าส จำากัด

 - กรรมการ บริษัท สัมมากร จำากัด (มหาชน)

 - กรรมการ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำากัด (มหาชน)

 - กรรมการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด

2529 - 2556

 - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยน้ำาทิพย์ จำากัด

คณะกรรมการบริษัท / Board of Directors

Mr. Pong Sarasin
Chairman
Nationality : Thai

Age : 86 Years

Ratio of Shareholding (%)* : 0.1896

Education / Director Training Courses with IOD

 • Ph.D.(Hon.)in Business Administration, 

  Chulalongkorn University /

Position / Past experience of 5 years retroactively

Present

 - Chairman : Crown Seal Public Company Limited.

 - Honorary Chairman : ThaiNamthip Company 

Limited.

 - Chairman : Honda Automobile (Thailand) Company 

Limited.

 - Chairman : Shangri-La Hotel Public Company 

Limited.

 - Director : Bangkok Can Manufacturing Company 

Limited.

 - Director : Bangkok Glass Industry Company 

Limited

 - Director : Sammakorn Public Company Limited.

 - Director : Rojana Industrial Park Public Company 

Limited.

 - Director : Home Product Center Company Limited

1986 - 2013

 - Chairman : ThaiNamthip Company Limited.
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นายฮิโรฟูมิ มิกิ
กรรมการ
สัญชÒตÔ : ญี่ปุ่น
อÒย ุ : 69 ปี
สัดส่ว¹¡ÒÃถือหุ้¹ใ¹ºÃÔษัทฯ (%)* : ไม่มี
คุณวุ²ิก�รÈÖกÉ� / ประวัติก�รอบรม
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย WASEDA ประเทศญี่ปุ่น /
ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน / ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบัน 
 - กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง 

จำากัด 
 - กรรมการ บริษัท โตโย อิ๊งค์ เอสซี โฮลดิ้งส์ จำากัด
2550 - 2556
 - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
  บริษัท โตโย ไซกัน ไกชา จำากัด

Mr. Hirofumi Miki
Director
Nationality : Japanese
Age : 69 Years
Ratio of Shareholding (%)* : -none-
Education / Director Training Courses with IOD
 • Bachelor Degree of Science and Engineering, 

Waseda University, Japan /
Position / Past experience of 5 years retroactively
Present
 - Director : Crown Seal Public Company Limited.
 - Chairman : Toyo Seikan Group Holdings Limited.
 - Chairman : Bangkok Can Manufacturing Company 

Limited.
 - Director : Toyo Ink SC Holdings Company Limited
2007 - 2013
 - Director and President : Toyo Seikan Kaisha 
  Limited.

นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชÒตÔ : ไทย
อÒย ุ : 77 ปี
สัดส่ว¹¡ÒÃถือหุ้¹ใ¹ºÃÔษัทฯ (%)* : ไม่มี
คุณวุ²ิก�รÈÖกÉ� / ประวัติก�รอบรม
 • ปริญญาตรีการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA. NO.2336)
 • Certified Internal Audit กิตติมศักดิ์ จาก 
  Institute of Internal Auditors (CIA. NO.30861) /
 • Director Certification Program (DCP)
ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน / ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบัน 
 - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 - ประธาน บริษัท ออดิตแอนด์แมเนจเม้นท์ 
  คอนซัลแตนท์ จำากัด
 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน)

Mrs. Pilai Piemphongsarn
Independent Director and Chairman of 
the Audit Committee
Nationality : Thai
Age : 77 Years
Ratio of Shareholding (%)* : -none-
Education / Director Training Courses with IOD
 • Bachelor Degree of Accountancy, 
  Chulalongkorn University
 • Certified Public Accountant (Thailand) 
  (CPA.NO.2336)
 • Honorary Certified Internal Auditor from 
  The Institute of Internal Auditors (CIA.NO.30861) /
 • Director Certification Program (DCP)
Position / Past experience of 5 years retroactively
Present
 - Independent Director and Chairman of the Audit 

Committee : Crown Seal Public Company Limited.
 - President : Audit and Management Consultant 
  Company Limited.
 - Independent Director and Audit Committee :
  Thaivivat Insurance Public Company Limited.
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นายเทพ วงษ์วานิช
กรรมการอิสระ
สัญชÒตÔ : ไทย
อÒย ุ : 67 ปี
สัดส่ว¹¡ÒÃถือหุ้¹ใ¹ºÃÔษัทฯ (%)* : ไม่มี
คุณวุ²ิก�รÈÖกÉ� / ประวัติก�รอบรม
 • ปริญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /
ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน / ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบัน 
 - กรรมการอิสระ บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 - ประธาน บริษัท ทีพีซีวีนา พลาสติก แอนด์เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น 

จำากัด
 - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด 

(มหาชน)
 - SCG Country Executive Director ประเทศเวียดนาม
 - กรรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)

Mr. Dhep  Vongvanich
Independent  Director
Nationality : Thai
Age : 67 Years
Ratio of Shareholding (%)* : -none-
Education / Director Training Courses with IOD
 • Bachelor Degree of Engineering,  
    Chulalongkorn University /
Position / Past experience of 5 years retroactively
Present
 - Independent Director : Crown Seal Public Company 
  Limited.
 - Chairman : TPC Vina Plastic and Chemical Corp., Limited.
 - Advisor of the President : Siam Cement Public Company 

Limited. (SCG)  
 - SCG Country Executive Director : Vietnam.
 - Member of Board of Directors : Thai Plastic and 
  Chemicals Public Company Limited.

รศ.ดร.สุธาบดี สัตตบุศย์
กรรมการ
สัญชÒตÔ : ไทย
อÒย ุ : 63 ปี
สัดส่ว¹¡ÒÃถือหุ้¹ใ¹ºÃÔษัทฯ (%)* : ไม่มี
คุณวุ²ิก�รÈÖกÉ� / ประวัติก�รอบรม
 • ปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย การค้าระหว่างประเทศ (เกียรตินิยม  

ดีมาก) มหาวิทยาลัยปารีส ll (SORBONNE) ประเทศฝรั่งเศส 
พ.ศ.2519 /

 • Director Accreditation Program (DAP)
ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน / ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบัน 
 - กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำากัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท เฮสโก ฟู้ด อินดัสทรี่ จำากัด
 - ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-โคเรียน ซีวีด จำากัด
 - กรรมการ บริษัท SA21 จำากัด
 - กรรมการ บริษัท แอททอร์นี จำากัด
 - กรรมการ บริษัท เอ็กซ์วายพี บี (เอเชีย) จำากัด
 - กรรมการ บริษัท เอส คอมพานี (1933) จำากัด
 - กรรมการ บริษัท ภิรมย์พัฒน์ จำากัด
 - กรรมการ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำากัด
 - กรรมการ บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำากัด

Associate Prof. Dr. Sudhabodi  Sattabusya 
Director
Nationality : Thai
Age : 63 Years
Ratio of Shareholding (%)* : -none-
Education / Director Training Courses with IOD
 • Doctoral Degree : Docteur en Droit du 
  Commerce International (mention tresbien) 
  Pantheon Sorbonne (Paris II), France 1976 /
 • Director Accreditation Program (DAP)
Position / Past experience of 5 years retroactively
Present
 - Director : Crown Seal Public Company Limited.
 - Senior Vice President : Boon Rawd Brewery Company Limited.
 - Chairman : Hesco Food Industry Company Limited.
 - Chairman : Thai-Korea Seaweed Company Limited.
 - Director : SA21 Company Limited.
 - Director : Attorney Company Limited.
 - Director : XYP B (ASIA) Company Limited.
 - Director : EST. Company (1933)Company Limited.
 - Director : Bhirompattana Company Limited.
 - Director : Singha Corporation Company Limited. 
 - Director : Boon Rawd Trading Company Limited. 
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นายยาสุโอะ ทสึจิฮิโร
กรรมการ
สัญชÒตÔ : ญี่ปุ่น
อÒย ุ : 62 ปี
สัดส่ว¹¡ÒÃถือหุ้¹ใ¹ºÃÔษัทฯ (%)* : ไม่มี
คุณวุ²ิก�รÈÖกÉ� / ประวัติก�รอบรม
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Jiyu Gakuen College 
  ประเทศญี่ปุ่น /
ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน / ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิปปอน 
  โคลสเชอร์ส จำากัด
 - กรรมการ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำากัด
2552 - 2556
 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจแปน คราวน์คอร์ค จำากัด
2552
 - กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจแปน 
  คราวน์คอร์ค จำากัด

Mr. Yasuo  Tsujihiro
Director
Nationality : Japanese
Age : 62 Years
Ratio of Shareholding (%)* : -none-
Education / Director Training Courses with IOD
 • Bachelor Degree of Economics  
    Jiyu Gakuen College, Japan /
Position / Past experience of 5 years retroactively
Present
 - Director : Crown Seal Public Company Limited.
 - Director and President : Nippon Closures Company 
  Limited
 - Director : Bangkok Can Manufacturing Company Limited.
2009 - 2013
 - President : Japan Crown Cork Company Limited.
2009
 - Director and Executive Vice President : 
  Japan Crown Cork Company Limited.

นายมะสุทากะ โฮโซโน่
กรรมการ
สัญชÒตÔ : ญี่ปุ่น
อÒย ุ : 60 ปี
สัดส่ว¹¡ÒÃถือหุ้¹ใ¹ºÃÔษัทฯ (%)* : ไม่มี
คุณวุ²ิก�รÈÖกÉ� / ประวัติก�รอบรม
 • ปริญญาตรี Faculty of Engineering, Metal Science, Kyoto 

University, ประเทศญี่ปุ่น /
ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน / ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบัน 
 - กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 - Executive Operating Officer & General Manager 
  International Operations บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด
2550 - 2556
 - Operating Officer & General  Manager International 
  Operations บริษัท เจแปน คราวน์คอร์ค จำากัด 

Mr. Masutaka  Hosono  
Director
Nationality : Japanese
Age : 60 Years
Ratio of Shareholding (%)* : -none-
Education / Director Training Courses with IOD
 • Bachelor Degree, Faculty of Engineering, Metal Science, 

Kyoto University, Japan. /
Position / Past experience of 5 years retroactively
Present
 - Director : Crown Seal Public Company Limited.
 - Executive Operating Officer & General Manager 
  International Operations : Nippon Closures Company 
  Limited.
2007 - 2013  
 - Operating Officer & General Manager International 
  Operations : Japan Crown Cork Company Limited.
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นายอาคิโยชิ โตบะ
กรรมการ
สัญชÒตÔ : ญี่ปุ่น
อÒย ุ : 50 ปี
สัดส่ว¹¡ÒÃถือหุ้¹ใ¹ºÃÔษัทฯ (%)* : 0.0189
คุณวุ²ิก�รÈÖกÉ� / ประวัติก�รอบรม
 • ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ชูโอะ ประเทศญี่ปุ่น /
 • Director Accreditation Program (DAP)
 • Director Certification Program (DCP)
ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน / ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบัน 
 - กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 - Operating Officer บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด
 - กรรมการ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำากัด
 - กรรมการ บริษัท เพชรแพค จำากัด
2553 - 2556
 - General Manager International Operations 
  บริษัท เจแปน คราวน์คอร์ค จำากัด
 - รองประธาน บริษัท โตโย ไซกัน เทคนิคอล แอนด์ 
  แอดมินนิสเทรชั่น เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำากัด
2549 - 2555
 - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านบริหาร บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)

Mr. Akiyoshi Toba
Director
Nationality : Japanese
Age : 50 Years
Ratio of Shareholding (%)* : 0.0189
Education / Director Training Courses with IOD
 • Bachelor Degree of Commerce, Chuo University, Japan /
 • Director Accreditation Program (DAP)
 • Director Certification Program (DCP)
Position / Past experience of 5 years retroactively
Present
 - Director and President : Crown Seal Public Company 
  Limited. 
 - Operating Officer : Nippon Closures Company Limited.
 - Director : Bangkok Can Manufacturing Company Limited.
 - Director : Petpak Company Limited.
2010 - 2013
 - General Manager International Operations :  
  Japan Crown Cork Company Limited.
 - Vice President : Toyo Seikan Technical & 
  Administration Service Center (Asia) Company Limited.
2006 - 2012
 - Senior Vice President-Adminnistration :
  Crown Seal Public Company Limited.

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัญชÒตÔ : ไทย
อÒย ุ : 65 ปี
สัดส่ว¹¡ÒÃถือหุ้¹ใ¹ºÃÔษัทฯ (%)* : ไม่มี
คุณวุ²ิก�รÈÖกÉ� / ประวัติก�รอบรม
 • พณ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.Sc. (Textile Technology), University of Leeds, U.K. /
 • Director Certification Program (DCP) 
ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน / ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบัน 
 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำากัด (มหาชน)
 - กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำากัด (มหาชน)
 - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม จำากัด 

(มหาชน)
 - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน)
 - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด 

(มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท ไทย แอร์ไลน์ โฮลดิ้งส์ จำากัด
 - กรรมการ บริษัท นวัตกรรมจามจุรี จำากัด
 - กรรมการ บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำากัด
 - กรรมการ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำากัด

Mr. Satit  Chanjavanakul
Independent Director and the Audit Committee
Nationality : Thai
Age : 65 Years
Ratio of Shareholding (%)* : -none-
Education / Director Training Courses with IOD
 • M.A. (Business Administration), Thammasat University
 • M.Sc. (Textile Technology), University of Leeds, U.K. /
 • Director Certification Program (DCP)
Position / Past experience of 5 years retroactively
Present
 - Independent Director and the Audit Committee :
  Crown Seal Public Company Limited.
 - Chairman : SNC Former Public Company Limited.
 - Audit Committee : Asia Plus Securities Public Company Limited.
 - Audit Committee : Chumporn Palm Oil Industry Public 

Company Limited.
 - Audit Committee : Lalin Property Public Company Limited.
 - Audit Committee : Thai Agro Energy Public Company Limited.
 - Director : Thai Airline Holdings Company Limited.
 - Director : Jamjuree Innovations Company Limited.
 - Director : SPC Home Ideas Company Limited.
 - Director : Witcorp Products Company Limited.
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นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข
กรรมการ
สัญชÒตÔ : ไทย
อÒย ุ : 45 ปี
สัดส่ว¹¡ÒÃถือหุ้¹ใ¹ºÃÔษัทฯ (%)* : 0.0120
คุณวุ²ิก�รÈÖกÉ� / ประวัติก�รอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา /
 • Director Certification Program 
  (DCP English Program) 
ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน / ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 - กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำากัด 
 - กรรมการ บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำากัด
 - กรรมการ บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำากัด
 - กรรมการ บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จำากัด
 - กรรมการ บริษัท Great Brands Limited 

Mr. Dhitivute   Bulsook
Director  
Nationality : Thai
Age : 45 Years
Ratio of Shareholding (%)* : 0.0120
Education / Director Training Courses with IOD
 • MBA of Babson College, USA /
 • Director Certification Program   
    (DCP English Program)
Position / Past experience of 5 years retroactively
Present
 - Director : Crown Seal Public Company Limited.
 - Director and President : Serm Suk Public Company 
  Limited. 
 - Director : Petform (Thailand) Limited.
 - Director : Serm Suk Holding Company Limited.
 - Director : Serm Suk Beverage Company Limited.
 - Director : Serm Suk Training Company Limited.
 - Director : Great Brands Limited.

รศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล
กรรมการอิสระ
สัญชÒตÔ : ไทย
อÒย ุ : 59 ปี
สัดส่ว¹¡ÒÃถือหุ้¹ใ¹ºÃÔษัทฯ (%)* : ไม่มี
คุณวุ²ิก�รÈÖกÉ� / ประวัติก�รอบรม
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการหมัก 
    มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น /
 • Director Accreditation Program (DAP)
ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน / ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบัน 
 - กรรมการอิสระ บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 - อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 
  คณะวิทยาศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - กรรมการอิสระ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำากัด (มหาชน)
2540 - 2554
 - ผู้แทนไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการประชุม Codex 
  Committee on Food Hygiene ของโครงการมาตรฐาน
  อาหารระหว่างประเทศ ซึ่งจัดทำาโดยองค์การสหประชาชาติ 
  FAO/WHO
2547 - 2552
 - ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลาง 

Associate Prof. Dr. Suwimon  Keeratipibul
Independent Director 
Nationality : Thai
Age : 59 Years
Ratio of Shareholding (%)* : -none-
Education / Director Training Courses with IOD
 • Doctor of Engineering (Fermentation Technology), 
  Hiroshima University, Japan /
 • Director Accreditation Program (DAP)
Position / Past experience of 5 years retroactively
Present
 - Independent Director : Crown Seal Public Company Limited.
 - Lecturer at the Department of Food Technology :
  Faculty of Science, Chulalongkorn University
 - Independent Director : President Bakery Public Company 

Limited.
1997 - 2011
 - Representative of the Food Industry Group :
  The Federation of Thai Industries in Codex Committee on 

Food Hygiene of Codex Alimentarius Commission, 
  Organized by Food and Agriculture Organization (FAO) 

and World Health Organization (WHO) of UN
2004 - 2009
 - Associate Judge : The Central Intellectual Property and 

International Trade
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นายซึซุมุ ยามาดะ
กรรมการ
สัญชÒตÔ : ญี่ปุ่น
อÒย ุ : 60 ปี
สัดส่ว¹¡ÒÃถือหุ้¹ใ¹ºÃÔษัทฯ (%)* : ไม่มี
คุณวุ²ิก�รÈÖกÉ� / ประวัติก�รอบรม
 • ปริญญาตรี Commerce, มหาวิทยาลัย Keio, 
  ประเทศญี่ปุ่น /
ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน / ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบัน 
 - กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 - กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางกอกแคน 
  แมนนูแฟคเจอริ่ง จำากัด
 - กรรมการ บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำากัด
 - กรรมการ บริษัท โกลบอล อีโค แคน สต็อค (ประเทศไทย) จำากัด
 - Executive Officer บริษัท โตโย ไซกัน จำากัด
2553
 - ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำากัด
2552
 - Operating Officer บริษัท โตโยไซกัน  ไกชา จำากัด
2550 - 2552
 - Chief Representative of Chicago Liaisan Office 
  บริษัท โตโย ไซกัน ไกชา จำากัด

Mr. Susumu  Yamada 
Director
Nationality : Japanese
Age : 60 Years
Ratio of Shareholding (%)* : -none-
Education / Director Training Courses with IOD
 • Bachelor Degree of Commerce, 
  Keio University, Japan /
Position / Past experience of 5 years retroactively
Present
 - Director : Crown Seal Public Company Limited.
 - Director and President : Bangkok Can Manufacturing 
  Company Limited.
 - Director : Next Can Innovation Company Limited.
 - Director : Global Eco-can Stock (Thailand) Company Limited.
 - Executive Officer : Toyo Seikan Company Limited.
2010
 - President : Next Can Innovation Company Limited.
2009
 - Operating Officer : Toyo Seikan Kaisha Ltd.
2007 - 2009
 - Chief Representative of Chicago Liaisan Office :
  Toyo Seikan Kaisha Ltd.

นายทซึรุซะบุโระ โอคะมุระ
กรรมการ
สัญชÒตÔ : ญี่ปุ่น
อÒย ุ : 63 ปี
สัดส่ว¹¡ÒÃถือหุ้¹ใ¹ºÃÔษัทฯ (%)* : ไม่มี
คุณวุ²ิก�รÈÖกÉ� / ประวัติก�รอบรม
 • ปริญญาตรี Metallurgy Faculty of Engineering, มหาวิทยาลัย 

IBARAKI ประเทศญี่ปุ่น /
ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน / ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบัน 
 - กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านเทคนิค
  บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 - General Manager Quality Management Department
  บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด
2552 - 2556
 - General Manager Quality Management Department
  บริษัท เจแปน คราวน์คอร์ค จำากัด
2550 - 2552
 - General Manager Customer Service Technique 
  Department บริษัท เจแปน คราวน์คอร์ค จำากัด

Mr. Tsurusaburo Okamura
Director
Nationality : Japanese
Age : 63 Years
Ratio of Shareholding (%)* : -none-
Education / Director Training Courses with IOD
 • Bachelor Degree, Metallurgy Faculty of Engineering, 
  IBARAKI University, Japan /
Position / Past experience of 5 years retroactively
Present
 - Director and Senior Vice President - Technic :
  Crown Seal Public Company Limited.
 - General Manager Quality Management Department : 
  Nippon Closures Company Limited.
2009 - 2013 
 - General Manager Quality Management Department :
  Japan Crown Cork Company Limited.
2007 - 2009
 - General Manager Customer Service Technique 
  Department : Japan Crown Cork Company Limited.
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นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัญชÒตÔ : ไทย
อÒย ุ : 54 ปี
สัดส่ว¹¡ÒÃถือหุ้¹ใ¹ºÃÔษัทฯ (%)* : ไม่มี
คุณวุ²ิก�รÈÖกÉ� / ประวัติก�รอบรม
 • M.A. (Economics), Northwestern University, USA. /
 • Financial Statements for Directors (FSD)
 • Role of the Chairman Program (RCP)
ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน / ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบัน
 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 - รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
 - กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 - กรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำากัด
 - กรรมการ บริษัท คาเธ่ย์ ลีสแพลน จำากัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
 - กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
2553 
 - อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2552 
 - อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

Mr. Pongpanu Svetarundra
Independent Director and the Audit Committee
Nationality : Thai
Age : 54 Years
Ratio of Shareholding (%)* : -none-
Education / Director Training Courses with IOD
 • M.A.(Economics), Northwestern University, USA /
 • Financial Statements for Directors (FSD)
 • Role of the Chairman Program (RCP)
Position / Past experience of 5 years retroactively
Present
 - Independent Director and the Audit Committee :
  Crown Seal Public Company Limited.
 - Deputy Permanent Secretary : Ministry of Finance
 - Director : Mass Rapid Transit Authority of Thailand.
 - Director : ThaiSri Insurance Company Limited.
 - Director : Cathay Leaseplan Public Company Limited.
 - Director : Thai Airways International Public Company Limited.
 - Director : TMB Bank Public Company Limited.
2010
 - Director General, Excise Department : Ministry of Finance
2009
 - Director General, Comptroller General’s Department :
  Ministry of Finance

นางสาวนภาพร  เตมีศรีสุข
• เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
• เลขานุการบริษัท
สัญชÒตÔ : ไทย
อÒย ุ : 49 ปี
สัดส่ว¹¡ÒÃถือหุ้¹ใ¹ºÃÔษัทฯ (%)* : 0.0093
คุณวุ²ิก�รÈÖกÉ� / ประวัติก�รอบรม
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /
 • Company Secretary Program (CSP)
 • Effective Minute Taking (EMT)
 • Board Reporting Program (BRP)
 • Company Reporting Program (CRP) 
ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน / ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบัน 
 - ผู้จัดการสำานักเลขานุการบริษัท 
  บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
  บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 - เลขานุการบริษัท บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)

Ms. Napaporn Temeesrisuk
• Secretary to the Board of Directors
• Company Secretary
Nationality : Thai
Age : 49 Years
Ratio of Shareholding (%)* : 0.0093
Education / Director Training Courses with IOD
 • Bachelor Degree of Political Science, 
  Thammasat University /
 • Company Secretary Program(CSP)
 • Effective Minute Taking (EMT)
 • Board Reporting Program (BRP)
 • Company Reporting Program (CRP)
Position / Past experience of 5 years retroactively
Present
 - Company Secretary Office Manager :
  Crown Seal Public Company Limited.
 - Secretary to the Board of Directors :
  Crown Seal Public Company Limited.
 - Company Secretary :
  Crown Seal Public Company Limited.

หมายเหต ุ 1.  กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 14 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทาง  
       ครอบครัวระหว่างกัน 
 2. * นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

Remarks 1.  All above 14 Directors have not family relations.
 2. * Ratio of shareholding includes shares of spouse   
       and minor children.
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นายอาคิโยชิ โตบะ
ผู้จัดการใหญ่
สัญชÒตÔ : ญี่ปุ่น
อÒย ุ : 50 ปี
สัดส่ว¹¡ÒÃถือหุ้¹ใ¹ºÃÔษัทฯ (%)* : 0.0189
คุณวุ²ิก�รÈÖกÉ� / ประวัติก�รอบรม
 • ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัย ชูโอะ  ประเทศญี่ปุ่น /
 • Director Accreditation Program (DAP)
 • Director Certification Program (DCP) 
ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน / ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบัน 
 - ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 - Operating Officer บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด
2553 - 2556 
 - General Manager International Operations
  บริษัท เจแปน คราวน์คอร์ค จำากัด
 - รองประธาน บริษัท โตโย ไซกัน เทคนิคอล แอนด์
  แอดมินนิสเทรชั่น เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำากัด
2549 - 2555 
 - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านบริหาร 
  บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)

Mr. Akiyoshi Toba
President
Nationality : Japanese
Age : 50 Years
Ratio of Shareholding (%)* : 0.0189
Education / Director Training Courses with IOD
 • Bachelor Degree of Commerce, Chuo University, Japan /
 • Director Accreditation Program (DAP)
 • Director Certification Program (DCP)
Position / Past experience of 5 years retroactively
Present
 - President : Crown Seal Public Company Limited.  
 - Operating Officer : Nippon Closures Company Limited.
2010 - 2013
 - General Manager International Operations :  
  Japan Crown Cork Company Limited.
 - Vice President : Toyo Seikan Technical & Administration 

Service Center (Asia) Company Limited.
2006 - 2012
 - Senior Vice President - Administration : 
  Crown Seal Public Company Limited.

นายทซึรุซะบุโระ โอคะมุระ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านเทคนิค
สัญชÒตÔ : ญี่ปุ่น
อÒย ุ : 63 ปี
สัดส่ว¹¡ÒÃถือหุ้¹ใ¹ºÃÔษัทฯ (%)* : ไม่มี
คุณวุ²ิก�รÈÖกÉ� / ประวัติก�รอบรม
 • ปริญญาตรี Metallurgy Faculty of Engineering, มหาวิทยาลัย 

IBARAKI ประเทศญี่ปุ่น /
ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน / ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบัน 
 - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านเทคนิค
  บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 - General Manager Quality Management Department
  บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด
2552 - 2556 
 - General Manager Quality Management Department
  บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด
2550 - 2552
 - General Manager Customer Service Technique 
  Department บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด

Mr. Tsurusaburo Okamura
Senior Vice President - Technic
Nationality : Japanese
Age : 63 Years
Ratio of Shareholding (%)* : -none-
Education / Director Training Courses with IOD

 • Bachelor Degree, Metallurgy Faculty of 
  Engineering, IBARAKI University, Japan /
Position / Past experience of 5 years retroactively
Present
 - Senior Vice President - Technic : Crown Seal Public 
  Company Limited. 
 - General Manager Quality Management Department :
  Nippon Closures Company Limited.  
2009 - 2013
 - General Manager Quality Management Department :
  Japan Crown Cork Company Limited.
2007 - 2009
 - General Manager Customer Service Technique 
  Department : Japan Crown Cork Company Limited.

ผู้บริหาร / Management
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นางศุภศรี  สุธนฐาน
ผู้อำานวยการบัญชีและการเงิน
สัญชÒตÔ : ไทย
อÒย ุ : 57 ปี
สัดส่ว¹¡ÒÃถือหุ้¹ใ¹ºÃÔษัทฯ (%)* : ไม่มี
คุณวุ²ิก�รÈÖกÉ� / ประวัติก�รอบรม
 • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ 
  CIA. No. 30833 /
 • Company Secretary Program  (CSP)
 • Effective Minute Taking (EMT)
ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน / ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2547 - ปัจจุบัน
 - ผู้อำานวยการบัญชีและการเงิน บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน) 

Mrs. Suphasri  Sutanadhan
Vice President - Finance and Accounting
Nationality : Thai
Age : 57 Years
Ratio of Shareholding (%)* : -none-
Education / Director Training Courses with IOD

 • Mini MBA Thammasat University
 • Bachelor Degree of Business Administration, 
  Assumption University, CIA No. 30833 /
 • Company Secretary Program (CSP)
 • Effective Minute Taking (EMT)
Position / Past experience of 5 years retroactively
2004 - Present
 - Vice President - Finance and Accounting : 
  Crown Seal Public Company Limited.

นายรุจน์  ตัณฑเศรษฐี
ผู้อำานวยการโรงงาน
สัญชÒตÔ : ไทย
อÒย ุ : 49 ปี
สัดส่ว¹¡ÒÃถือหุ้¹ใ¹ºÃÔษัทฯ (%)* : 0.0019
คุณวุ²ิก�รÈÖกÉ� / ประวัติก�รอบรม
 • ปริญญาโท การจัดการองค์กร 
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ /
ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน / ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบัน 
 - ผู้อำานวยการโรงงาน บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
2548 - 2555
 - ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)

Mr. Ruj  Tantsetthi
Vice President - Plant
Nationality : Thai
Age : 49 Years
Ratio of Shareholding (%)* : 0.0019
Education / Director Training Courses with IOD

 • Master of Business Administration 
  (Major Organization Management),  
  Dhurakij Pundit University
Position / Past experience of 5 years retroactively
Present 
 - Vice President - Plant : 
  Crown Seal Public Company Limited.
2005 - 2012
 - Production 1 Manager : 
  Crown Seal Public Company Limited.
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นายโยชิฮิโร ไคซึกะ
ผู้อำานวยการเทคนิค
สัญชÒตÔ : ญี่ปุ่น
อÒย ุ : 43 ปี
สัดส่ว¹¡ÒÃถือหุ้¹ใ¹ºÃÔษัทฯ (%)* : ไม่มี
คุณวุ²ิก�รÈÖกÉ� / ประวัติก�รอบรม
 • ปริญญาตรี Department of Mechanical Engineering Faculty 

of Engineering Division มหาวิทยาลัย Nihon ประเทศญี่ปุ่น /
ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน / ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบัน 
 - ผู้อำานวยการเทคนิค บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 - Manager, Engineering management department, 
  Production Division บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด
2545 - 2556
 - Manager, Engineering management department, 
  Production Division บริษัท เจแปน คราวน์คอร์ค จำากัด

Mr. Yoshihiro Kaitsuka
Vice President - Technic
Nationality : Japanese
Age : 43 Years
Ratio of Shareholding (%)* : -none-
Education / Director Training Courses with IOD

 • Bachelor Degree, Department of Mechanical 
  Engineering, Faculty of Engineering Division, 
  Nihon University, Japan /
Position / Past experience of 5 years retroactively
Present 
 - Vice President - Technic : 
  Crown Seal Public Company Limited.
 - Manager, Engineering management department, 
  Production Division : Nippon Closures Company Limited.
2002 - 2013
 - Manager, Engineering management department, 
  Production Division : Japan Crown Cork Company 

  Limited.

นางศิริพร  หล่อวัฒนตระกูล
ผู้อำานวยการขาย
สัญชÒตÔ : ไทย
อÒย ุ : 51 ปี
สัดส่ว¹¡ÒÃถือหุ้¹ใ¹ºÃÔษัทฯ (%)* : ไม่มี
คุณวุ²ิก�รÈÖกÉ� / ประวัติก�รอบรม
 • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
    สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /
ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน / ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบัน 
 - ผู้อำานวยการขาย บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน) 
2550 - 2556
 - ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)

Mrs. Siriporn  Lawattanatrakul
Vice President - Sales    
Nationality : Thai
Age : 51 Years
Ratio of Shareholding (%)* : -none-
Education / Director Training Courses with IOD

 • Master Degree of Computer Science, Faculty of 
Engineering, Chulalongkorn University /

Position / Past experience of 5 years retroactively
Present 
 - Vice President - Sales : Crown Seal Public Company 

Limited.
2007 - 2013
 - International Business Manager : Crown Seal Public 
  Company Limited.
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นายธงชัย  ศรีสุข
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
สัญชÒตÔ : ไทย
อÒย ุ : 55 ปี
สัดส่ว¹¡ÒÃถือหุ้¹ใ¹ºÃÔษัทฯ (%)* : 0.0033
คุณวุ²ิก�รÈÖกÉ� / ประวัติก�รอบรม
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /
ตำ�แหน่งง�นปัจจุบัน / ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2537 - ปัจจุบัน
 - ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)

Mr. Thongchai  Srisook
Personnel Manager
Nationality : Japanese
Age : 55 Years
Ratio of Shareholding (%)* : 0.0033
Education / Director Training Courses with IOD

 • Bachelor Degree of Political Science, 
  Chulalongkorn University /
Position / Past experience of 5 years retroactively
1994 - Present 
 - Personnel Manager : Crown Seal Public Company 
  Limited.

หมายเหต ุ 1.   ผู้บริหารท้ัง 7 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน
 2. *  นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

Remarks 1.  All above 7 executives have not family relations. 
 2. *  Ratio of shareholding Includes shares of   
  spouse and minor children 
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โครงสร้างองค์กร / Oganization Chart

¼Ùéจัดการãห ญ่
อาคิโยชิ โตบะ

PRESIDENT
Akiyoshi Toba

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ด้านเทคนิค

 ทซึรุซะบุโระ  โอคะมุระ

S.V.P. TECHNIC 
Tsurusaburo Okamura

¼Ùéอำานวยการขาย
ศิริพร  หล่อวัฒนตระกูล

V.P.  SALES
Siriporn Lawattanatrakul

¼Ùéอำานวยการบัญชีและการเงิน
ศุภศรี  สุธนฐาน

V.P.  FINANCE AND ACCOUNTING 
Suphasri  Sutanadhan

ผู้อำานวยการโรงงาน
รุจน์  ตัณฑเศรษฐี

V.P. PLANT
Ruj  Tantsetthi 

ผู้อำานวยการเทคนิค
โยชิฮิโร  ไคซึกะ

V.P. TECHNIC
Yoshihiro  Kaitsuka

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม / ชโลธร  พิมพิศาล

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ / เบญจวรรณ  ชาญณรงค์

ผู้จัดการฝ่ายผลิตฝาโลหะ / การุณ  ตรีหิรัญ

ผู้จัดการฝ่ายผลิตฝาพลาสติก / ปรีชา  สุทธิเวชคุณ

ผู้จัดการฝ่ายงานพิมพ์ / วิหาร  เรืองเพ็ชร์

ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต / บัญชา  ไตรยปัญจวิทย์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / ศุภศรี  สุธนฐาน

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ / ศิริพร  หล่อวัฒนตระกูล

ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ / นิตยา  สิริจริยาพร

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ / มาลินี  สถิรกุล

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ / อาคม  สงวนหมู่

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล / ธงชัย  ศรีสุข

ผู้จัดการสำานักเลขานุการบริษัท / นภาพร  เตมีศรีสุข

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนนโยบาย / อภิชาต  สถิรกุล

ผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน / วรรณพา  สมประสิทธิ์

ตำาแหน่ง / ผู้ดำารงตำาแหน่ง

ENGINEERING   MGR.
Chalothorn Pimpisal

QUALITY ASSURANCE MGR.
Benchawan  Channarong 

METAL CAP PRODUCTION MGR.
Karoon  Treehirun

PLASTIC CAP PRODUCTION MGR.
Preecha Suthivechakun

PRINTING PRODUCTION MGR.
Wiharn Ruangpetch

PRODUCTION SUPPORT   MGR.
Buncha Triyapunjavit

FINANCE AND  ACCOUNTING  MGR.
Suphasri  Sutanadhan

INTERNATIONAL BUSINESS MGR.
Siriporn  Lawattanatrakul 

DOMESTIC SALES MGR.
Nittaya  Sirijariyaporn

PURCHASING   MGR.
Malinee Sathirakul

INFORMATION TECHNOLOGY MGR.
Arkom Sanguanmoo

PERSONNEL MGR.
 Thongchai  Srisook 

.

COMPANY  SECRETARY  OFFICE MGR.
Napaporn   Temeesrisuk 

CORPORATE PLANNING MGR. 
Apichat  Sathirakul 

INTERNAL AUDIT OFFICE MGR.
Wannapa  Somprasit

POSITION 
PERSON IN CHARGE
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น / General Information
ª×èÍบริษัท บริษัท ฝาจีบ จÓกัด (มหาชน) (CSC) 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายฝาสำาหรับปิดภาชนะประเภทขวด  
 อาทิ ฝาจีบ ฝาอลูมิเนียมเกลียวกันปลอม 
 ฝาแม็กซี่ และฝาพลาสติก 
เลขทะเบียนบริษัท ทะเบียนเลขที่ 0107537000416 
 (เดิมเลขที่ บมจ. 288)
ทุนจดทะเบียน 528,000,000 บาท 
ทุนªำ�ระแล้ว 528,000,000 บาท
มูลค่าต่อหุ้น 10 บาท
โดยแยกÍÍกเป็น หุ้นสามัญ   52,000,012 หุ้น
 หุ้นบุริมสิทธิ      799,988 หุ้น
ที่ตั้งสำานักงาน     เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 
และโรงงาน ตำาบลประชาธิปัตย์  อำาเภอธัญบุรี  
 จังหวัดปทุมธานี  12130
 โทรศัพท์ 0-2533-0450-9 โทรสาร 0-2974-1118
เว็บไซต ์ www.crownseal.co.th
เลข�นุก�รบริษัท นางสาวนภาพร  เตมีศรีสุข
 โทร : 0-2533-0450-9 ต่อ 638
 อีเมล : napaporn@crownseal.co.th
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
 ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 62 ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย   
 กรุงเทพฯ 10110
 โทรศัพท์ : 0-2229-2800 โทรสาร : 0-2359-1259
ผู้สอบบัญชี นางสาวสุมาลี รีวราบัญฑิต และ/หรือ
 นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และ/หรือ
 นางสาววิสสุตา จริยธนากร
 บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด 
 (เปลี่ยนจากบริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง  
 จำากัด เดิม) ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย   
 กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์: 0-2264-0777 โทรสาร: 0-2264-0789-90
ที่ปรึกษากฎหมาย  บริษัท เอส.เอ.ที.เอสโซซิเอท กฎหมายและภาษี จำากัด 
 444 ชั้น 4 อาคารโอลิมเปียไทย ทาวเวอร์ 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก   
 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์: 0-2541-4214-6 โทรสาร: 0-2541-4200

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป มีดังนี้
บริÉัท เพชรแพค จำ�กัด
  สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ ่: 170/87  อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 32  
  ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย  
  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร
  ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำาหน่ายภาชนะพลาสติก
  โทรศัพท์ : 0-2648-6100
  โทรสาร : 0-2648-6199
  จำานวนหุ้น : 140,000 หุ้น 
  (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)
  ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ
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Name Crown Seal Public Company Limited
Type of Business Manufacturing and sale of Crown Caps,  
 Pilfer-Proof Caps, Maxi Series
  and Plastic Caps 
Registration No. 0107537000416 (Bor Mor Jor 288)
Authorized Capital 528,000,000 Baht
Paid-up Capital 528,000,000 Baht
Par Value 10 Baht
By Dividing into Ordinary share 52,000,012 Shares    
 Preferred share 799,988 Shares   
Address 5 Soi Rangsit-Nakornnayok 46, Prachatipat,  
 Tanyaburi, Pathumthani 12130
Telephone (622) 533-0450-9
Fax (622) 974-1118
Homepage www.crownseal.co.th
Company Secretary Ms. Napaporn Temeesrisuk   
 Tel: 0-2533-0450 # 638
 E-mail: napaporn@crownseal.co.th
Company Registrar Thailand Securities Depository (Thailand)  
 Company Limited.
 62 The Stock Exchange of Thailand  
 Building, 4th Floor, Rachadapisek Road,  
 Klongtoey, Bangkok 10110
 Tel. (622) 229-2800 Fax. (622) 359-1259
Independent Auditor Ms.Sumalee  Reewarabandith and/or
 Ms.Pimjai  Manitkajohnkit and/or  
 Ms.Vissuta Jariyathanakorn  
 EY Office Limited (Previous Ernst &  
 Young Office Limited)
 33rd Floor, Lake Rajada Office Complex
 193/136-137 Rajadapisek Road, 
 Klongtoey, Bangkok 10110
 Tel. (622) 264-0777 Fax. (622) 264-0789-90
Legal Consultant   S.A.T. Associates Legal & Tax Co., Ltd.
 444, 4th Floor, Olympia Thai Tower.
 Ratchadapisek Rd., Samsennok, 
 Huay Kwang, Bangkok 10310
 Tel. (622) 541-4214-6 Fax.(622) 541-4200

Juristic person where the Company’s share holding at least 10%
PETPAK Co., Ltd.
  Address : 170/87, 32nd Floor Ocean Tower 1 Bldg.,
  New Ratchadaphisek Rd., Klongtoey, 
  Bangkok 10110   
  Type of Business : Manufacturing and Sale of Plastic Bottle
  Telephone : (622) 648-6100
  Fax : (622) 648-6199
  % Share Holding : 140,000 Shares 
  (10% of registered capital)
  Type of Share : Ordinary share



รายงานประจำาปี 2556
Annual Report 201316

1. ภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจของบริÉัทฯ 

 บรÉิทั ฝ�จบี จำ�กดั (มห�ชน) ประกอบธรุกจิเปน็ผูผ้ลติและจำาหนา่ย ฝาจบี ฝาเกลยีวกนัปลอม ฝาแมก็ซี ่และฝาพลาสตกิ 

สำาหรับปิดผนึกขวดบรรจุเครื่องดื่มหลากหลายประเภท เช่น น้ำาอัดลม นมถั่วเหลือง เบียร์ โซดา เครื่องดื่มบำารุงกำาลัง น้ำาผลไม้  

สุรา ชา น้ำาดื่มและเวชภัณฑ์ รวมถึงจำาหน่ายเครื่องผนึกฝาจุกจีบแบบคันโยกและเครื่องผนึกฝาแมกซี่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการ

ให้บริการรับจ้างพิมพ์แผ่นโลหะและแผ่นอลูมิเนียมตราต่างๆ  

 บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน) บริษัท ก่อต้ังในปี 2511 ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส 

จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด ประเทศญี่ปุ่น และด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง รวมทั้ง

กำาลังการผลิตที่มีเพียงพอ บริษัทฯ ได้จำาหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าชั้นนำาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมียอดขายมากกว่า 

2,700 ล้านบาทต่อปี  โดยมีผู้ถือหุ้นหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเครื่องดื่ม ได้แก่ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด  

บริษัท โตโย ไซกัน จำากัด บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด บริษัท ไทยน้ำาทิพย์ จำากัด  บริษัท เสริมสุข จำากัด(มหาชน) และบริษัท 

กรีนสปอต จำากัด 

 ตลอดระยะเวลาในการดำาเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์ฝาปิดผนึก บริษัทฯ ได้พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันยาวนานกับ

ลูกคา้ ด้วยการยึดมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีชั้นนำาจากกลุ่ม

บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด  บริษัทฯ ยังคงทุ่มเทและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำาในธุรกิจบรรจุภัณฑ์

ในอนาคต 

   

2. ก�รเปลี่ยนแปลงและพั²น�ก�รที่สำ�คัญ

 บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน) ( Crown Seal Public Company Limited ) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภท

บริษัทจำากัด เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2511 โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 10,000,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มภายในประเทศกับบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ 

จำากัด และบริษัท โตโย ไซกัน ไกชา จำากัด ซึ่งเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและเทคนิคในการผลิตฝาจุกจีบ ฝาอลูมิเนียม

เกลียวกันปลอม ฝาแม็กซี่ และฝาพลาสติก 

 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  30 ธันวาคม  2520

 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัดตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 ทะเบียนเลขที่บมจ.288 ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทะเบียนเลขที่ 0107537000416

ปี 2554

 • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญในปี 2554 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ซื้ออาคารคลังสินค้าอัตโนมัติและอุปกรณ์ จาก

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำากัด ในราคา 45,422,145 บาท และได้รับโอนกรรมสิทธิ์จากบริษัทดังกล่าว 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554

ปี 2555

 • บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนใน บริษัท เพชรแพค จำากัด จำานวน 2 ครั้ง รวม 180,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 450 บาท รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น 81 ล้านบาท ทำาให้บริษัทฯ มีหุ้นในบริษัท เพชรแพค จำากัด เพิ่มขึ้นเป็น 260,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 

18.6 ของหุ้นทั้งหมด

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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ปี 2556

 • บริษัท โตโย ไซกัน ไกชา จำากัด ได้เปลี่ยนโครงสร้างและชื่อบริษัทเป็น บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด 

และได้โอนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน) จำานวน 5,280,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้น

ทั้งหมดให้กับบริษัท โตโย ไซกัน จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และถือหุ้นโดยบริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด

ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 

 • บริษัท เจแปน คราวน์คอร์ค จำากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จำานวน 19,843,338 หุ้น หรือคิดเป็น ร้อยละ 37.58 

ของหุ้นทั้งหมด ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 

 • บริษัทฯ ได้ขายหุ้นใน บริษัท เพชรแพค จำากัด จำานวน 120,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 483.48 บาท ให้กับบริษัท   

โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด ทำาให้บริษัทเหลือหุ้นในบริษัท เพชรแพค จำากัด จำานวน140,000 หุ้น หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียน

3. โครงสร้�งก�รถือหุ้นของบริÉัทฯ

ชื่อบริÉัท ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น
ทุ¹¨ดทÐàºีย¹ 

(ล้Ò¹ºÒท)

สัดส่ว¹¡ÒÃ 

ถือหุ้¹ (%)

บริÉัทที่เกี่ยวข้อง

บริÉัท เพชรแพค จำ�กัด  ผลิตภาชนะพลาสติก สามัญ 140 10.0

บริÉัท เฮอริเทจ สโตนแวร์ จำ�กัด*  ผลิตภาชนะเซรามิค สามัญ 100 10.0

บริÉัท บ�งกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง

¨ำÒ¡ัด  

ผลิตฝากระป๋อง,กระป๋อง 

2 ชิ้น และกระป๋อง 3 ชิ้น

สามัญ 1,800 1.6

หมายเหตุ   * บริษัท เฮอริเทจ สโตนแวร์ จำากัด หยุดดำาเนินกิจการตั้งแต่ปี 2551

4. คว�มสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

 บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ และเทคโนโลยีในการผลิตจาก บริษัท โตโย ไซกัน จำากัด และบริษัท นิปปอน 

โคลสเชอรส์ จำากดั ประเทศญีปุ่น่ โดยบรษิทัฯ ชำาระคา่สทิธกิารผลติเปน็จำานวนรอ้ยละของยอดขายสุทธขิองแตล่ะผลิตภัณฑ ์  และ

ค่าใช้จ่ายอื่นสำาหรับความช่วยเหลือในการส่งช่างเทคนิคมาช่วยปรับปรุงการผลิตเป็นครั้งคราวตามความจำาเป็น
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Company’s Overview
1. Company Business Overview

 Crown Seal Public Company Limited  is a manufacturer and distributor of Crown Caps, Pilfer-Proof 

Caps, Maxi-Crown, Maxi-Cap, Maxi-P and Plastic Caps used as bottling and container seals for products 

namely carbonated drinks, milk, beer, liquor, soda, drinking water and medical supplies including the hand-held 

capping machine and Maxi-Cap Sealing machine. Furthermore the company also earns the revenue from the 

Printed Sheets Service. 

 Crown Seal Public Company Limited was established in 1968 by receiving technological supports from 

Nippon Closures Co., Ltd., a company in Toyo Seikan Group Holdings Co., Ltd. of Japan. With the high quality products 

and sufficient production capacity, the Company has distributed the products to leading customers both in country 

and overseas with the sales revenue of over 2,700 Million Baht per year at the present. Major shareholders 

are in the packaging industrial and beverage group such as; Nippon Closures Co., Ltd., Toyo Seikan Co., Ltd, 

Boon Rawd Brewery Co., Ltd., ThaiNamthip Co., Ltd, Serm Suk Public Co., Ltd., and Green Spot Co., Ltd.

 Throughout the operational period of being engaged in the business of caps and closures packaging, 

the Company has developed and built up long standing relations with the customers by firmly adhering to 

the productions of quality products and create satisfactions to the customers which, in this respect, leading 

technology from Toyo Seikan Group Holdings Limited is used in the productions. In addition, the Company has 

still devoted its utmost effort and firmly determined at all out endeavor possible to step forward in becoming 

the leader in packaging in the future.

2. Significant Change and Development

 Crown Seal Public Company Limited was registered for incorporation as a juristic person under the 

category of a limited company on 26 April 1968 with the initial registered capital of 100,000,000 Baht divided 

into 10,000,000 ordinary shares with par value of 10 Baht each. The Company was established through a joint 

venture of a domestic beverage production companies with Berli Jucker Co., Ltd., and Toyo Seikan Kaisha 

Co., Ltd., where providing academic and technical assistances on the productions of Crown Caps, Pilfer-Proof 

Caps, Maxi-Caps and Plastic Caps The Company was granted a listed company in the Stock Exchange of 

Thailand on 30 December 1977.

 On 2 February 1994, the Company made a registration converting its status to a Public Company 

Limited in accordance with Public Company Limited Act, B. E. 2535 (1992), under the Registration No. Bor.

Mor.Jor.288 (PLC.288). The Registration Number is currently changed to 0107537000416.

 The Year 2011:

 • There was no significant change. Other than that, the Company bought an automatic warehouse building 

and equipments from Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd., at the price of 45,422,145 Baht and the 

ownership was transferred from such company on 31 August 2011.



บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited 19

 The Year 2012:

 • The Company increased the capital in PETPAK Co., Ltd., twice, thus, accounting for a total of 180,000 

shares at 450 Baht per share, hence totaling amounting to 81 million Baht which consequently resulting 

in the Company to have its shares in PETPAK Co., Ltd., increased to a total of 260,000 shares or 

18.6% of the total number of the shares.

 The Year 2013:

 • Toyo Seikan Kaisha Co., Ltd., changed its structure and renamed it to Toyo Seikan Group Holdings 

Co., Ltd., and transferred all 5,280,000 shares of Crown Seal Public Company Limited or 10% of the 

total number of the shares to Toyo Seikan Co., Ltd., which is a subsidiary company that its shares 

were held by Toyo Seikan Group Holdings Limited since 1 April 2013.

 • Japan Crown Cork Co., Ltd., the major shareholder of the Company in the totaling number of 19,843,338 

shares or 37.58% of the total number of shares changed its name to Nippon Closures Co., Ltd., since 

1 April 2013. 

 • The Company sold its 120,000 shares in PETPAK Co., Ltd., at the price of 483.48 Baht per share to 

Toyo Seikan Group Holdings Co., Ltd., leaving the Company’s shares in PETPAK Co., Ltd., remaining 

at 140,000 or 10.0% of the registered capital.

3. Ownership Structure of the Company in affiliated companies

Company’s Name Type of business
Type of 

share

Registered 

Capital 

(Million Baht)

% Shares 

holding

Affiliated Companies

PETPAK Co., Ltd. Plastic Bottle Common 140 10.0

Heritage Stoneware Co., Ltd. Ceramic Kitchenware Common 100 10.0

Bangkok Can Manufacturing 

Co., Ltd.

Easy open end, 

2&3 pieces can

Common 1,800 1.6

Remark  * Heritage Stoneware Co., Ltd. stopped its operation since 2008 

4. Relation between the major shareholders business 

 The Company receives technology supports from Toyo Seikan Co., Ltd. and Nippon Closures Co., Ltd.

of Japan. As a result, the Company paid the royalty fee by percentage of net sales amount of each product 

along with other expenses if necessary for technician coming from Japan.
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ลักÉณะของผลิตภัณฑ์

 ฝÒ¨ºี (CROWN CAP) เปน็ฝาปดิผนกึขวด ทำามาจากแผน่เหลก็เคลอืบอดัขึน้รปู  ภายในบดุว้ยวสัดผุนกึปอ้งกนัการรัว่ซมึ 

เมื่อปิดแน่นจะสามารถเก็บรักษาคุณภาพเครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์ภายในขวดได้ดี  ปัจจุบันใช้ผนึกขวดบรรจุน้ำาอัดลม เบียร์ โซดา 

นมถั่วเหลือง น้ำาผลไม้

 ฝ�เกลียวกันปลอม (PILFER-PROOF CAP) ใช้ปิดผนึกขวดเกลียว พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันการปลอมปนสินค้า ทำาจาก

แผ่นอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปเป็นลักษณะถ้วยทรงกระบอก มีรอยปรุโดยรอบระหว่างตัวฝากับขอบฝา ภายในบุด้วยวัสดุป้องกันการรั่วซึม  

ไม่เป็นสนิม เหมาะสมที่จะใช้ผนึกขวดบรรจุน้ำาอัดลม เครื่องดื่มบำารุงกำาลัง สุรา ยา  ฝาเกลียวกันปลอมเปิดง่าย ใช้ปิดซ้ำาได้อีกเมื่อ

บริโภคไม่หมดในคราวเดียว แต่สามารถเห็นได้ชัดว่าผ่านการเปิดมาแล้ว

 ฝÒ¾ลÒสตÔ¡ (PLASTIC CAP) เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ผลิตโดยใช้พลาสติกเรซิน  หลอมละลายขึ้นรูปเป็นฝา มีรูปแบบที่

เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันหลายประเภท ลักษณะโดยทั่วไปของฝา มีร่องกันลื่นโดยรอบ และมีรอยปรุระหว่างตัวฝากับ

ขอบฝาเพื่อให้เปิดได้ง่าย  ใช้ปิดซ้ำาได้อีกเมื่อบริโภคไม่หมดในคราวเดียว ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฝาพลาสติกหลายชนิดเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า ได้แก่

• ฝาพลาสตกิชนดิมวีสัดบุผุนกึปอ้งกนัการรัว่ซมึ  สำาหรบัใชป้ดิผนกึขวดบรรจนุ้ำาอดัลม หรอืผลติภณัฑท์ีผ่า่นกระบวนการ

บรรจุด้วยอุณหภูมิสูง เช่น ชา นม เครื่องดื่มบำารุงกำาลัง

• ฝาพลาสติกชนิดไม่มีวัสดุบุผนึกป้องกันการรั่วซึม  ที่ออกแบบมาให้สามารถป้องกันการรั่วซึมได้โดยไม่ต้องอาศัยวัสดุ

บุผนึกชั้นใน สำาหรับใช้ผนึกขวดบรรจุน้ำาดื่ม น้ำาผลไม้  

• ฝาพลาสติกชนิดไม่มีวัสดุบุผนึกป้องกันการร่ัวซึม  สำาหรับผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านกระบวนการบรรจุด้วยอุณหภูมิสูง เช่น นม ชา

• ฝาพลาสติกชนิดไม่มีวัสดุบุผนึกป้องกันการรั่วซึม  เพื่อการบรรจุในระบบปลอดเชื้อ (Aseptic)  

 ฝ�วงแหวนแม็กซี่คร�วน ์ (MAXI CROWN) เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ทำาจากแผ่นเหล็กอัดขึ้นรูปและบากร่อง ภายในบุด้วย

วัสดุป้องกันการรั่วซึม พัฒนาขึ้นเพื่อให้ดึงวงแหวนเปิดได้ง่าย  ป้องกันการนำากลับมาใช้ใหม่และการปลอมปนสินค้าได้สมบูรณ์แบบ 

เหมาะสมที่จะใช้ปิดผนึกผลิตภัณฑ์ไม่แช่เย็นต่างๆ

 ฝ�วงแหวนแมก็ซีแ่คป้ (MAXI CAP)  เปน็ฝาปดิผนกึขวดทีท่ำาจากแผน่อลมูเินยีมทัง้ชิน้อดัขึน้รปูและบากรอ่งภายในบดุว้ย

วสัดผุนกึปอ้งกนัการรัว่ซมึ นอกจากคณุสมบตัทิัว่ไปทีเ่หมอืนกบัฝาวงแหวนแมก็ซีค่ราวนแ์ลว้ ยงัมคีณุสมบตัเิหมาะสำาหรบัผลติภณัฑ์

ที่ต้องเก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นสูง หรือเปียกชื้นเป็นเวลายาวนานได้โดยฝาไม่เป็นสนิม เช่น น้ำาดื่ม เบียร์ สุรา น้ำาผลไม้ 

 ฝ�วงแหวนแม็กซี่พี  (MAXI-P) เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ทำาจากแผ่นอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปและบากร่อง ภายในบุด้วยวัสดุ

ปอ้งกนัการรัว่ซมึ คณุสมบตัโิดยทัว่ไปเหมอืนกบัฝาวงแหวนแมก็ซีแ่คป้ ยกเวน้วงแหวนทีใ่ชด้งึเปดิเปลีย่นจากอลมูเินยีมเปน็พลาสตกิ 

สามารถป้องกันการปลอมปนสินค้า และเหมาะสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นสูงโดยฝาไม่เป็นสนิม เช่น น้ำาดื่ม 

เบียร์ สุรา น้ำาผลไม้  

 เครื่องผนÖกฝ�จุกจีบแบบคันโยก ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสามารถผนึกฝาได้แน่นสนิทกับปากขวด จึงป้องกันการรั่ว

ไหล ของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในได้เป็นอย่างดี ใช้ง่ายมีน้ำาหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวก

 เครื่องผนÖกฝ�แม็กซี ่ เป็นเครื่องผนึกฝาหัวเดียวระบบนิวเมติกกึ่งอัตโนมัติ  สามารถผนึกได้ทั้งฝาแม็กซี่แค้ป  ฝาแม็กซี่

คราวน์และฝาแม็กซี่พี  โดยผนึกกับขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายในให้คงคุณภาพอยู่ได้นาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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 ง�นบริก�รพิมพ์แผ่นโลหะ บริษัทฯ ให้บริการเคลือบและพิมพ์สีลวดลายต่างๆ ลงบนแผ่นโลหะและแผ่นอลูมิเนียม เพื่อ

ให้ลูกค้านำาไปขึ้นรูปเป็นสินค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการในการออกแบบลวดลายงานพิมพ์ด้วยระบบการจัดทำาที่ทันสมัยทำาให้งาน

พิมพ์มีคุณภาพ

โครงสร้�งร�ยได้ของบริÉัทฯ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่�นม�               

ÃÒยได้
2556 2555 2554

ล้Ò¹ºÒท % ล้Ò¹ºÒท % ล้Ò¹ºÒท %

ÃÒยได้สุทธÔ

1. ผลิตและขายฝาภาชนะ 2,641.65 89.94 2,569.44 89.54 2,445.79 90.19

2. รับจ้างและขายแผ่นพิมพ์ 142.80 4.86 134.28 4.68 92.78 3.42

3. รายได้อื่น* 152.64 5.20 166.02 5.78 173.34 6.39

ยอดรวมร�ยได้ต�มงบก�รเงิน 2,937.09 100.00 2,869.74 100.00 2,711.91 100.00

หมายเหตุ  :   *แสดงตามงบการเงินที่รวมรายได้อื่นๆ เช่น รายได้จากการขายเศษวัสดุ รายได้ค่าบริหาร และอื่น ๆ  

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
 ปี 2556 การเติบโตของบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บรรรจุภัณฑ์ขวดแก้วและกระป๋องอลูมิเนียม

มีการชะลอตัว โดยปัจจัยหลักมาจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่บรรจุในขวดแก้วและกระป๋องอลูมิเนียม มีผลกระทบจากการที่ภาครัฐได้

เขม้งวดในเรือ่งการจดัการสง่เสรมิการขายสำาหรบัสนิคา้เครือ่งดืม่บางประเภท โดยเริม่มผีลตัง้แตไ่ตรมาสที ่2 ของป ีและในไตรมาส

ที่ 3 ภาครัฐได้มีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตสำาหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วและกระป๋องเป็นหลัก ส่งผลให้

ราคาขายปลีกในตลาดปรับเพ่ิมข้ึน ประกอบกับในช่วงคร่ึงปีหลัง สถานการณ์ทางการเมืองและสภาพภูมิอากาศ ไม่เอ้ือต่อการกระตุ้น      

การบริโภค กำาลังซื้อจากภาคเกษตรกรรมมีการหดตัวเนื่องจากนโยบายภาครัฐที่จะต้องชำาระเงินให้กับเกษตรกรมีความล่าช้า รวม

ถึงภาคการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง อย่างไรก็ตาม เครื่องดื่มบางผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มชาพร้อมดื่ม  

ได้มีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อพยายามรักษาส่วนครองตลาด โดยใช้รูปแบบการส่งเสริมการขายด้วยการยิง 

Laser ใต้ฝาส่ง SMS โดยรูปแบบดังกล่าวได้รับความสนใจในวงกว้างและขยายไปยังตลาดเครื่องดื่มประเภทต่างๆ นอกเหนือจาก

กลุ่มชาพร้อมดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ในขณะที่ตลาดน้ำาดื่มขวด PET มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ผลิตรายใหญ่ๆ ได้เพิ่ม

กำาลังการผลิตขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน  

 โดยรวมอตุสากรรมเครือ่งดืม่ในป ี2556  ไดม้อีตัราการเตบิโตตัง้แตร่อ้ยละ 5 ถงึมากกวา่รอ้ยละ 10 ขึน้อยูก่บัอตุสาหกรรม 

แต่ละประเภท 

 ด้านตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ มีการส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน และนอกอาเซียนบางประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน 

ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น  ซึ่งเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ดังกล่าวมีการขยายตัวค่อนข้างดี ผลกระทบจากข้อตกลงเรื่อง

การลดภาษทีัง้ในกลุม่ประเทศอาเซยีนดว้ยกนั และขอ้ตกลงระหวา่งอาเซยีนกบัประเทศอืน่ๆ เชน่ จนี อนิเดยี และญีปุ่น่ ซึง่เริม่มผีล

ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมานั้น ทำาให้โอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ทำาให้การแข่งขันรุนแรงมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะ 

คู่แข่งจากประเทศจีน ซึ่งเน้นการขายสินค้าในราคาต่ำาเป็นหลัก การเปิดประเทศและส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างชาติเข้าไปใน

ประเทศพม่ามากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในพม่าเติบโตขึ้นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะได้ขยายเข้าไปในพม่า

มากขึ้นด้วย บริษัทฯ จึงจำาเป็นต้องวางกลยุทธ์โดยเน้นในเรื่องคุณภาพและต้นทุนที่แข่งขันได้ 
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 นอกจากนี้ จากสภาวะเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปที่หดตัวลง ทำาให้คู่แข่งจากประเทศแถบยุโรปเข้ามาหาตลาดในเอเชียเพิ่ม

มากขึ้น ทำาให้จำานวนคู่แข่งในภูมิภาคมีมากขึ้นอีก บริษัทฯ พยายามที่จะรักษาตลาดในภูมิภาคนี้ไว้ โดยการควบคุมเรื่องต้นทุนและ

ราคา รวมถึงการเข้าร่วมในการแข่งขันราคากับผู้ผลิตเครื่องดื่มระดับสากล โดยใช้ปริมาณการขายและขอบเขตการ Supply ระดับ

ภูมิภาคเป็นเกณฑ์ ทำาให้เกิดโอกาสในการเพิ่มยอดขายมากขึ้น

กลยุทธ์ท�งก�รตล�ดของบริÉัทฯ ในปี 2556 มีดังนี้

 (1) คุณภ�พของผลิตภัณฑ์

 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000:2005 และระบบการ

จัดการความปลอดภัยในห่วงโซ่อาหาร FSSC22000 (Food Safety Management System) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556  ระบบ

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (BS OHSAS 

18001:2007, มอก. 18001-2554) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 นอกเหนือจากระบบบริหารคุณภาพเดิมที่ได้ดำาเนินการมาอย่าง

ต่อเนื่อง อันได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ระบบการ

จัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (Good Manufacturing Practice – GMP) ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต

ที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point – HACCP) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กับสถานประกอบการผู้ผลิตอาหาร

และเครื่องดื่ม ระบบการบำารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการนำาผลิตภัณฑ์

ของบริษัทฯ ไปใช้ปิดผนึกรักษาผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะส่งมอบต่อไปยังผู้บริโภค

 (2) ด้�นร�ค� 

 ปี 2556 จากการที่ราคาวัตถุดิบหลักมีความผันผวนน้อย ทำาให้การจัดการด้านต้นทุนการผลิตของบริษัทฯเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ เป็นผลให้บริษัทฯ สามารถกำาหนดกลยุทธ์ทางด้านราคาสำาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทนำาเสนอลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 

อยา่งไรกต็าม จากการทีน่โยบายดา้นการจดัซือ้จดัหาของลกูคา้ปรบัเปลีย่นไป การใชก้ลยทุธดา้นราคาจงึตอ้งปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสม 

สำาหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโดยคำานึงถึงขนาดของการผลิต และการมีสัดส่วนการซื้อขายของลูกค้า

แต่ละราย  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในหลักการการค้าที่เป็นธรรม ไม่มีการทุ่มตลาด หรือดำาเนินการใดๆ อันเป็นผลให้การ

กำาหนดราคาจำาหน่ายบิดเบือนไปจากสภาพความเป็นจริง

 (3) ด้Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ 

 บริษัทฯ ยังคงตอบสนองและให้ความสำาคัญกับการบริการทั้งก่อนการขายและหลังการขาย โดยทีมงานที่มีความรู้ความ

สามารถ  ทัง้ทมีงานขายและทมีงานบรกิารเทคนคิ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ในการใชผ้ลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ลกูคา้จะไดร้บัผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพ

และได้มาตรฐาน  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และจัดอบรมความรู้ให้กับลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งการจัดอบรมภายในบริษัทฯ และการ

เข้าไปให้ความรู้ ณ สถานประกอบการของลูกค้า โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์  การเก็บรักษา และการตรวจสอบหลังการ

ใช้งาน เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัฑณ์ของบริษัทฯ ได้ทำาหน้าที่ปกป้องผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์  นอกจากนี้ ทีมบริการเทคนิค

ยังเข้าร่วมตรวจสอบสภาพเครื่องปิดพร้อมกับลูกค้าเมื่อมีการหยุดเครื่องจักรเพื่อบำารุงรักษาเพื่อยืนยันการตั้งค่าต่างๆ ให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้สภาพการปิดสมบูรณ์ที่สุด
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 การให้บริการด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์  บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามเวลาที่ลูกค้า

กำาหนด และยึดถือปฏิบัติตามระเบียบในการส่งมอบของลูกค้าแต่ละรายโดยเคร่งครัด  มีการติดตามและประสานงานกับลูกค้าโดย

ใกล้ชิด บริษัทฯ มีระบบ GPS เพื่อติดตามและตรวจสอบสถานะการส่งมอบได้อย่างรวดเร็ว  มีระบบ secure lock ประตูรถ

ขนส่งสินค้า เพื่อให้ความมั่นใจต่อลูกค้าว่าสินค้าจะไม่ถูกเปิดในระหว่างการขนส่ง โดยลูกค้าสามารถตรวจเช็คได้ทันทีเมื่อมีการเสีย

หายก่อนการรับสินค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีพันธมิตรที่มีความชำานาญด้านการขนส่งมาช่วยเสริมให้บริษัทฯ สามารถจัดส่งสินค้า

ให้ลูกค้าได้ในกรณีเร่งด่วน  ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารการส่งมอบให้มีความสะดวก รวดเร็ว และสำาหรับลูกค้าบางรายที่

มีความประสงค์จัดรถสินค้าเข้ามารับเอง บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดวัน เวลาในการรับสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพในการให้บริการมากยิ่งขึ้น

 (4) ก�รพั²น�ผลิตภัณฑ์ 

 ปัจจุบัน ตลาดเครื่องดื่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย ช่องทางการจัด

จำาหน่าย กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สามารถตอบสนองตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้เช่น

กัน ทั้งนี้มิใช่เกิดขึ้นแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภูมิภาค บริษัทฯ จึงมีการติดตามสถานการณ์การใช้

บรรจุภัณฑอ์ยา่งใกล้ชิดจากการได้แลกเปลี่ยนขอ้มูลกบัลูกค้า และการศึกษาขอ้มูลของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งหมดนี้ต้องตอบโจทยใ์น

เรื่องความทันสมัย  ความสะดวกสบายของผู้บริโภค ความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงราคาที่ช่วยในเรื่องต้นทุนการผลิต ปี 2556 

บริษัทฯ ได้ขยายกำาลังการผลิตเพิ่มขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาพลาสติก มีการขยายโรงงานและเพิ่มสายการผลิต เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ฝา

พลาสติกที่ครอบคลุมในทุกผลิตภัณฑ์ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ฝาโลหะ ได้เน้นเรื่องการพัฒนาใช้แผ่นเหล็กที่มีความหนาลดลง เพื่อ

สนับสนุนการลดตน้ทนุทีจ่ะเกดิขึน้กบัลูกคา้และบรษิัทฯ เอง รวมถงึขยายขอบเขตการพัฒนาใหน้ำาไปใชง้านไดห้ลากหลายมากขึน้ทัง้

การบรรจุปกติ  การบรรจุร้อน และการบรรจุร้อนแบบฆ่าเชื้อ บริษัทฯ ได้ลงทุนเครื่องยิง laser เพื่อตอบสนองการทำาโปรโมชั่นแบบ

ส่ง SMS  ของลูกค้าซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย โดยได้ขยายผลให้สามารถใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จำาหน่ายออกสู่ตลาด

ภาวะอุตสาหกรรม  

 1. ขน�ดตล�ดและอัตร�ก�รเติบโต  

 ขนาดตลาดบรรจุภัณฑ์สำาหรับฝาโลหะผนึกขวดแก้วในปี 2556 มีอัตราการเติบโตลดลงประมาณร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี

ที่ผ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากแนวโน้มการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เพิ่มขึ้นเข้ามาทดแทน และการบริโภคที่ชะลอตัวลงตามภาวะ

เศรษฐกจิทีซ่บเซา อนัเปน็ผลของความไมแ่นน่อนทางการเมอืงทีส่ง่ผลถงึอารมณใ์นการจบัจา่ยใชส้อยของผูบ้รโิภคทีม่คีวามระมดัระวงั

มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคในภาคเกษตรกรรมที่รายได้ไม่แน่นอนซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากความล่าช้าในโครงการต่างๆ ของภาค

รัฐ นอกจากนี้การปรับขึ้นของอัตราภาษีเครื่องดื่มในกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเดือนกันยายน 2556 ซึ่งส่วนใหญ่จะบรรจุในขวด

แกว้และผนกึดว้ยฝาโลหะ กม็ผีลใหร้าคาขายปลกีของเครือ่งดืม่ปรบัขึน้สง่ผลถงึอตัราการบรโิภคลดลง นอกจากนีผ้ลของความขดัแยง้

ทางการเมอืงยงัทำาใหจ้ำานวนนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตลิดลงในชว่งปลายปซีึง่เปน็ฤดกูารทอ่งเทีย่ว ทำาใหร้ายไดท้ีม่าจากการบรโิภคของนกั

ท่องเที่ยวลดลงไปด้วย อย่างไรก็ตามตลาดสำาหรับบรรจุภัณฑ์ฝาพลาสติกในปี 2556 สำาหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำาอัดลม, น้ำาดื่ม, ชา, 

เครื่องดื่มฟังก์ชั่นนัลดริงค์, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และน้ำาผลไม้ รวมถึงเครื่องดื่มที่บรรจุด้วยระบบปลอดเชื้อ ยังคงมีอัตราการขยาย

ตัวมากกว่าร้อยละ 10 และยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำาหรับปี 2556 ผู้ผลิตเครื่องดื่มมีการทำากิจกรรมส่งเสริมการตลาด

อย่างต่อเนื่องตลอดปี นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์อีกหลายรูปแบบได้แก่ การเน้นบทบาทตลาดต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น การเพิ่มบทบาทตลาด

ส่งออกโดยเฉพาะประเทศในอาเซียน การปรับขนาดบรรจุภัณฑ์ การจัดกิจกรรมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่างๆ ซึ่งเมื่อผู้ผลิตเครื่อง

ดื่มมีการจำาหน่ายที่เพิ่มขึ้นส่งผลถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
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 2. สภ�พก�รแข่งขัน   

 จากการทีใ่นภมูภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใตไ้ดม้กีารเปดิเปน็เขตการคา้เสร ีและมอีตัราการเตบิโตตลอดมา ทำาใหต้ลาดการ

คา้การลงทนุในภมูภิาคนีเ้ตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งดืม่  มกีารขยายกำาลงัการผลติจากผูผ้ลติภายใน

ประเทศเอง และมีการเข้ามาลงทุนจากชาวต่างชาติทั้งในส่วนที่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่ม และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์รายใหม่ๆ และรวมถึงผู้

ผลิตรายเดิมที่มีการเพิ่มกำาลังการผลิต การใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัยให้ผลผลิตสูง แต่มีต้นทุนการผลิตต่ำา ส่งผลให้การแข่งขัน

สูงขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ ลูกค้ามีโอกาสในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายประเภทสำาหรับสินค้าชนิดเดียวกัน อีกทั้งมีแหล่งในการ

จัดซื้อจัดหาได้มากขึ้นจากทั้งผู้ผลิตภายในประเทศ และจากต่างประเทศ โอกาสจึงเป็นของลูกค้า  

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงได้มีการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด รวมทัง้ขยายตลาดไปในอตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ใหม่ๆ  ใหค้วามใสใ่จในเรือ่งคณุภาพผลติภณัฑใ์นทกุขัน้ตอนการผลติ  รว่มมอืกบั

ลูกค้าในด้านการลดต้นทุนการผลิตด้วยการทำาโครงการลดต้นทุนร่วมกัน  จำาหน่ายสินค้าด้วยราคาที่เป็นธรรม รวมถึงการให้บริการ

ก่อนและหลังการขายอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งขันทุกราย

 3. แนวโน้มธุรกิจ

 อุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดตลอดเวลา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกลุ่มเครื่องดื่มประเภทชา เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มบำารุงผิวพรรณ น้ำาผลไม้ น้ำาสมุนไพร หรือฟังก์ชั่นนัลดริงค์ เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี อีกทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำาคัญกับสุขภาพ และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป 

ทำาใหบ้รรจภุณัฑข์วดพลาสตกิไดร้บัความนยิม และไดเ้ขา้แทนทีบ่รรจภุณัฑข์วดแกว้ในบางอตุสาหกรรมอยา่งมนียัสำาคญั บรรจภุณัฑ์

พลาสติกมีการนำามาใช้มากเนื่องจากคุณสมบัติของพลาสติกที่ขึ้นรูปง่าย มีความยืดหยุ่นและน้ำาหนักเบา รวมทั้งมีต้นทุนที่เหมาะสม

สามารถพัฒนาเพื่อลดการใช้วัตถุดิบได้ดี นอกจากนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการใช้งาน สามารถพกพา

ได้สะดวก น้ำาหนักเบา รูปทรงสวยงามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนผลักดันบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย 

และขยายตัวอย่างรวดเร็ว

 จากแนวโน้มดังกล่าว บริษัทฯ จึงเตรียมแผนงานรองรับโดยการเพิ่มกำาลังการผลิตผลิตภัณฑ์ฝาพลาสติก เพื่อรองรับในทุก

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม รวมถึงการขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มใน

ทิศทางเดียวกัน

 4. คว�มย�กง่�ยของผู้ที่จะเข้�ม�เป็นคู่แข่งขันร�ยใหม่ 

 บริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฝาที่ทันสมัยจาก บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ

ของ บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นผู้นำาด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศญี่ปุ่น ทำาให้การผลิตสินค้าของบริษัทฯ มี

คณุภาพ และไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้ อกีทัง้ปจัจบุนัยงัพบวา่ผูผ้ลติเครือ่งดืม่บางรายมกีารลงทนุผลติบรรจภุณัฑใ์ชเ้อง เนือ่งจาก

ต้องการลดต้นทุน และลดความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลน ดังนั้นการเข้ามาของผู้ผลิตรายใหม่ในอุตสาหกรรมผลิตฝาขวดเครื่องดื่ม

อาจไมย่ากโดยเฉพาะอตุสาหกรรมผลติฝาพลาสตกิแตก่ต็อ้งเผชญิกบัภาวะการแขง่ขนัทีส่งู นอกเหนอืจากจะตอ้งมเีทคโนโลยกีารผลติ

ที่ทันสมัย ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และราคาขายแล้ว ผู้ผลิตรายใหม่ยังต้องสร้างความเชื่อ

มั่นในตัวผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อคู่ค้าและลูกค้าในอุตสาหกรรมนี้ 

 อยา่งไรกต็าม ตามกรอบขอ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีน ยอ่มเปดิโอกาสใหบ้รรจภุณัฑต์า่งๆ รวมทัง้ฝาปดิขวดเครือ่งดืม่จาก

ต่างประเทศเข้ามาในประเทศมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้แก่คู่แข่งรายใหม่ บริษัทฯ 

จึงมองหาลู่ทางที่จะขยายตลาดเพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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 5. คว�มเป็นไปได้ที่จะมีสินค้�ทดแทน

 ตลาดบรรจุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมานี้ บรรจุภัณฑ์พลาสติกได้รับความนิยม

เพิ่มขึ้นและขยายตัวไปในหลากหลายส่วนของตลาดเครื่องดื่ม สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย มี

หลากหลายขนาดในเลือกซื้อได้ตามวาระและโอกาส และสามารถตอบสนองเรื่องการจัดจำาหน่าย การขนส่ง และยังสามารถนำากลับ

ไป reuse recycle นำาไปใช้งานหรือสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตามในระยะเวลาอันใกล้นี้ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะมีบรรจุ

ภัณฑ์ประเภทอื่นเข้ามาทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้  บริษัทฯ จึงได้มีการขยายฐานการผลิตสำาหรับผลิตภัณฑ์ฝาพลาสติกมาอย่าง

ต่อเนื่อง และมีแผนงานที่จะผลิตจำาหน่ายไปยังตลาดอื่นๆ เช่น น้ำาดื่ม เป็นต้น

 สำาหรบัเครือ่งดืม่บางประเภท ทีต่อ้งการความสดใหมข่องรสชาด การเกบ็รกัษาผลติภณัฑใ์หค้งทนและมชีอ่งทางการจำาหนา่ย

เฉพาะกลุ่มยังคงใช้บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วกับกลุ่มฝาโลหะอยู่เช่นเดิม ทั้งนี้ การพัฒนาเพื่อใช้กับฝาพลาสติกก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

โดยมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนแปลงในบางกลุ่มสินค้าในระยะเวลาอันใกล้

ยอดข�ยของกลุ่มลูกค้�ร�ยใหญ่และสัดส่วนก�รจำ�หน่�ย

 ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกคิดเป็นร้อยละเทียบกับยอดขายรวมของบริษัทฯ 

ดังนี้

          หน่วย : ล้านบาท

ปี ยอดข�ยรวม ยอดข�ยเฉพ�ะลูกค้� 10 ร�ยแรก คิดเป็นร้อยละ 

2554 2,539 1,911 75.3

2555 2,704 1,995 73.8

2556 2,784 2,008 72.1

ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ใน 10 รายแรก มีจำานวน 3 ราย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คือ   

   1)  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด และบริษัทในเครือ     

   2)  บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน)

   3)  บริษัท กรีนสปอต จำากัด       

บริษัทฯ ไม่มีการขายให้กับลูกค้ารายใดเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  

สัดส่วนก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ในประเทÈและต่�งประเทÈ 

   หน่วย : ล้านบาท

ปี ยอดจำ�หน่�ยในประเทÈ ยอดจำ�หน่�ยต่�งประเทÈ ยอดจำ�หน่�ยรวม

2554 1,994 545 2,539

(%) 78.5 21.5 100

2555 2,141 563 2,704

(%) 79.18 20.82 100

2556 2,163 621 2,784

(%) 77.69 22.31 100
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 ตลาดต่างประเทศที่สำาคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไต้หวัน ลาว ฟิลิปปินส์ และ

กัมพูชา เป็นต้น

สิทธิหรือข้อจำ�กัดในก�รประกอบธุรกิจ

 บริษัทฯ ได้รับสิทธิเกี่ยวกับกรรมวิธีตลอดจนเทคนิคการผลิตฝาจีบ ฝาเกลียวกันปลอม ฝาพลาสติก ฝาวงแหวนแม็กซี่ จาก

บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ ชำาระค่าสิทธิการผลิตเป็นจำานวนร้อยละของยอดขายสุทธิของแต่ละ

ผลิตภัณฑ์ 

กำ�ลังก�รผลิตและปริม�ณก�รผลิต

ผลิตภัณฑ์

ปี  2556 ปี  2555 ปี  2554

¡ำÒลั§¡ÒÃ

ผลิตรวม 

(ล้�นชิ้น)

อัตÃÒ¡ÒÃใช้

¡ำÒลั§¡ÒÃผลÔต 

(%)

¡ำÒลั§¡ÒÃ

ผลิตรวม 

(ล้�นชิ้น)

อัตÃÒ¡ÒÃใช้

¡ำÒลั§¡ÒÃผลÔต 

(%)

¡ำÒลั§¡ÒÃ

ผลิตรวม 

(ล้�นชิ้น)

อัตÃÒ¡ÒÃใช้

¡ำÒลั§¡ÒÃผลÔต 

(%)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝา 14,180 58 14,058 57 13,998 56

วัตถุดิบ และผู้จำ�หน่�ยวัตถุดิบ

 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ หากว่าวัตถุดิบนั้น มีคุณภาพมาตรฐานและราคา

ต้นทุนไม่สูงกว่าที่นำาเข้าจากต่างประเทศ บริษัทฯ จะพิจารณาสั่งซื้อจากภายในประเทศก่อน โดยถือนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบว่า 

บริษัทฯ จะจัดหาผู้ขายมากกว่า 1 ราย เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ราคาเหมาะสม และมีการส่ง

มอบตรงตามเวลา 

 การคดัเลอืกผูจ้ำาหนา่ยวตัถดุบิ บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคญักบัคณุภาพของวตัถดุบิในการผลติ เปน็อนัดบัแรก โดยกำาหนดเกณฑ์

มาตรฐานในการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน และเข้าตรวจสอบผู้จำาหน่ายวัตถุดิบของบริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่

ใช้จะไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า  ในแต่ละปีบริษัทฯ จะแสวงหาผู้จำาหน่ายวัตถุดิบรายใหม่ๆ อย่างเป็นระบบ โดยการแยกกลุ่ม

ของผู้จำาหนา่ยตามชนิดของวตัถดุบิ ดำาเนินการทดสอบโดยฝ่ายประกนัคณุภาพ และใชม้าตรฐานในการประเมินตามระบบมาตรฐาน

สากล เช่น ISO, GMP, HACCP, OHSAS และ FSSC 22000 เพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบหลักที่ใช้ % ก�รสั่งซื้อในประเทÈ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาโลหะ แผ่นเหล็ก / แผ่นอลูมิเนียม แผ่นเหล็ก 80/ แผ่นอลูมิเนียม 80

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาพลาสติก Polypropylene 80

 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้พึ่งพาการซื้อวัตถุดิบจากผู้จำาหน่ายรายใดเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
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 ขั้นตอนและเทคโนโลยีก�รผลิต มีดังนี้

ฝาประเภทโลหะ ฝาประเภทพลาสติก แผ่นพิมพ์

MATERIAL

แผ่นเหล็ก/อลูมิเนียม

MATERIAL

พลาสติกเม็ด

MATERIAL

แผ่นเหล็ก/อลูมิเนียม

SLITTING

ตัดตามมาตรฐานที่กำาหนด

PRESS 

ขึ้นรูปฝา

COATING

เคลือบป้องกันสนิม

COATING

เคลือบป้องกันสนิม

LINER

บุพลาสติกด้านในฝา

PRINTING

พิมพ์ตราเครื่องหมาย

PRINTING

พิมพ์ตราเครื่องหมาย

PRINTING

พิมพ์ตราเครื่องหมาย

PRESS

ปั๊มขึ้นรูปฝา

PACKING

นับและบรรจุ

LINER

บุพลาสติกด้านในฝา

PACKING

 นับและบรรจุ
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Nature of Business

Our Products 

 Crown cap is a bottle closure made from pressed coated steel sheet (tin free steel, tin plated steel) 
lined with liner to prevent leakage. Once closed, Crown cap preserves the original content quality with an   
excellent sealing performance. Crown cap is used for carbonated drinks, beer, soda, soymilk and fruit juice.

 Pilfer-proof (PP Cap) cap is a screw cap developed to protect against pilferage. It is made by pressing 
aluminum sheet into cylindrical shape, perforated (between the body and flare) and lined. PP cap is rust-proof, 
easy to open, can be recapped if the content is not wholly consumed. Pilfer-Proof cap is suitable for carbonated 
drinks, health drinks, spirit and medicine.

 Plastic cap is a screw cap made from plastic resin which is melted and molded into shape. The inside 
is designed either with or without liner material to prevent leakage. The cap has knurls around the side for 
easy opening, it can recap after used. Now Plastic cap is used in many products upon customer’s requirement 
such as 

• Plastic cap with a liner: use for carbonated drinks or product using high temperature filling proc-

ess such as tea, milk, energy drinks 

• Plastic cap without liner: provided anti-leaking feature without liner material, use for drinking water, 

fruit juice.

• Plastic cap without liner for product using high temperature filling process: use with; milk, tea.

• Plastic cap without liner: use for Aseptic filling process.

 Maxi crown is bottle closure made from pressed and scored coated tin free steel shell. The score 
is developed for easy opening by simply pulling the attached ring. This closure gives a perfect anti pilferage 
feature. Maxi crown is recapping for non-refrigerate product.

 Maxi cap is a bottle closure made from coated aluminum sheet pressed into one piece, scored and 
lined. Apart from the same general characteristic as Maxi crown, Maxi cap made of aluminum, is rust-proof 
and more suitable for product kept in high humidity. Maxi cap is used for drinking water, beer, spirit and fruit 
juice.

 Maxi- P is a bottle closure made from pressed and scored coated aluminum shell. The general char-
acteristic is the same as Maxi cap except the pulling ring is made of plastic. Maxi-P used for drinking water, 
beer, spirit and Fruit juice. 

 Hand-crowner the hand-crowner is specially designed to crimp crown caps tightly, it is efficient in 
protecting the product inside. The hand-crowner is easy to use and can be hand carried.

 Maxi-crimping machine is a Single-hand, pneumatic Maxi crimping machine can be used to crimp 
either Maxi series. It is designed with high technology to achieve utmost sealing performance.

 Printing service is provided for coating, printing on steel plate and aluminum sheets before forming 
shaped. The service is also cover to design, pattern from the high technology printing system. 
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Revenue structure of the Company for the past 3 years

Revenue Type

2013 2012 2011

Million 

Baht
%

Million 

Baht
%

Million 

Baht
%

Net Income

1. Manufacture and Sales of caps 2,641.65 89.94 2,569.44 89.54 2,445.79 90.19

2. Printing Service and Sales of 

   Printed Sheets

142.80 4.86 134.28 4.68 92.78 3.42

3. Others Income* 152.64 5.20 166.02 5.78 173.34 6.39

Total Revenues of consolidated 

financial statements

2,937.09 100.00 2,869.74 100.00 2,711.91 100.00

Remark : * Indicating in accordance to consolidated financial statements which include other revenues such as

   income from sales of scrap metal, administration, and others. 

Market and Competition
 In 2013, the plastic packages have continued to grow consistently while the glass bottles and aluminum 
cans seem to grow at a slower pace mainly because the beverage products which are contained in glass 
bottles and aluminum cans has an affected from restrictions placed by the public sectors on sale promotion 
of some beverages effective on the second quarter of the year. On the third quarter of the year, the excise 
tax on alcoholics which are mainly contained in glass bottles and cans has been adjusted upward so the retail 
price in the market was up.  Moreover, during the second half of the year, the political and climatic conditions have 
not facilitated the consumption, purchasing power in the agricultural sector have shrunk because the delay in 
payment to farmers by the government.  The tourism sector has also affected by the political incident.  However, 
some beverage products such as ready-to-drink tea have been coupled with sale promotion campaigns such 
as laser coding underneath the cap with SMS sending, throughout the year to maintain their market share.  
Such campaign have been widely interested and enlarged to the other beverage drinks apart from ready-to-
drink tea and healthy beverage drinks.   Besides, drinking water in PET bottles has grown continuously like 
the production capacity of those major manufacturers.

 By overall, the beverage industry in 2013, continued to grow between 5% and 10%, subject to the 
type of industry.

 For oversea market, the company exported to ASEAN countries and some non-ASEAN countries 
such as Taiwan, Australia and New Zealand while the economy of those countries has expanded quite well.  
Moreover, the side-effect from tax reduction agreement among ASEAN countries and a result from agreement 
among ASEAN and other countries such as China, India and Japan since 2010 has greatly enhance the market 
opportunities and also the competition, particularly competitors form China  which has mainly emphasized on  
low cost products.  The open-up and foreign investment promotion of Myanmar have encouraged the growth 
in beverage industry in Myanmar market.  That is an opportunity for the company to make an expansion in 
Myanmar. As a result, the company is required to arrange the strategy focusing on quality and production cost 
to ensure competitiveness.
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 In addition, the downtrend economy in EU has caused the competitors in European countries to look 
for the market in Asia.  That has increased the number of the competitors in the region. The Company tries 
maintaining the market share through controls in cost and price, including participation in price competition 
with international beverage manufacturers based on sale volume and supply scope in the region to increase 
the opportunity in sales.

 

Marketing strategies of the company in 2013 were as follows:

 (1)  Product quality

 In 2013, the company had been certified of the Food Safety Management System ISO 22000:2005 
and the Food Chain Safety Management System FSSC220000 on September 7, 2013, Occupational Health 
and Safety Management System TIS 18001 and Occupational Health and Safety Management System (BS 
OHSAS 18001:2007, Thai Industrial Standard TIS 18001-2554) on August 23, 2013. In addition the existing 
quality management system are continuously undertaken such as Quality Management System ISO 9001:2008, 
Environment Management System ISO 14001:2004, Good Manufacturing practice (GMP) , Hazard Analysis and 
Critical Control Point (HACCP) those are the system involved with the food and beverage manufacturing, the 
company also implementing Total Productivity Maintenance System (TPM) throughout the organization to enhancing 
confidence to the customers that our caps will keep their products in excellent quality till they were delivered 
to the consumers.

 (2)  Price

 In 2013 the price of major raw materials has slightly fluctuated so the company is able to manage 
the production cost efficiently.  As a result, the company has been able to set the price strategy for each 
product proposed to the customers appropriately.  Nonetheless, the customers have changed their purchasing 
policy so the price strategy is required to be modified to suit each product in each beverage industry with 
consideration on the production capacity sale and purchase portion of each customer.  The company, however, 
has maintained its policy on fair trade without any market dumping or any action which may distort the selling 
price from the actual level.

 (3)  Services

 The company is still able to provide response and give priority to the before and after sale services 
through competent team work, both selling team and technical service team, to ensure that the customers 
have been provided with quality and standard products of the company.  The customers have been trained 
and exchanged the information with the company and in the business premise of the customers related to 
product employment, maintenance and inspection after use to ensure that the products of the company could 
be served to protect the best quality of customer’s products completely. The technical service teams also 
manage their visiting schedule to join the customer preventive maintenance in order to inspect the capping 
machine and confirm the proper capping machine setting to ensure proper capping condition.
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 For the product delivery service, the priority was given to correctness, completeness and timeliness as 
indicated by the customers and the delivery regulations have been complied strictly with close follow-up and 
coordination with the customers.  The GPS vehicle tracking system has been installed to monitor and checked 
the delivery status rapidly, the secure lock system settled on the doors of the delivery truck will keep the cus-
tomers confident that the merchandises would not be opened during the delivery route as the customers are 
able to check immediately for the damage before the merchandises were accepted.  In addition, the alliance 
of the company has been competent in the transport.  That has helped the company to make the delivery 
to the customers in case of urgency and to facilitate the delivery management conveniently and rapidly. For 
some customers who would like to pick up the merchandises themselves, the company would determine the 
date and time of acceptance of merchandises to ensure convenience, speed and efficiency of the services.

 (4)  Product development

 At present the beverage market has changed rapidly in terms of product, sale promotion, distribution 
channel and target group. Thus the suitable package is required to help satisfy the rapid change of the market.  
Such incident has incurred not only in Thailand but also in the region.  Therefore, the packaging employment 
has been monitored closely through exchange of information with customers and study on information of 
various industries to catch up the changes in modernity, convenience of the consumers, product safety and 
pricing in order to maintain the production cost.  In 2013, the company has increased its production capacity 
for plastic caps through factory expansion and increase in production lines to have the plastic caps covering 
every product.  For metal cap products, the emphasis has been made on development of thinner metal sheet 
to reduce the cost incurred to the customers and the company while the development has been enlarged to 
apply with variety of works, including regular filling, hot filling and hot filling with pasteurized process.  The 
investment has been made in the laser coding to satisfy the promotion campaign on SMS sending by the 
customers, which is widely popular.  The expansion could be applied to every product sold by the company 
in the market.

Industrial Overview

 1.  Market size and growth

 The market size of packaging for glass bottles metal caps in 2013 has declined in the  rate of 
2% compared with that of the preceding year, partly due to the tendency of greater employment of plastic 
packaging and slower consumption in relation to the sluggish economic  conditions resulted from the political 
uncertainty which has affected the consumers’ spending, particularly the consumers in the agricultural sector 
whose incomes are uncertain due to the delay in the projects of the government.  Additionally, the excise tax 
of the alcoholic beverages has increased in September 2013, most of them are contained in glass bottles and 
sealed with metal cap.  As a result, the selling price of such beverage has increased and the consumption has 
declined. While the political conflict has reduced the number of foreign tourists during the tourism seasons at 
the end of the year.  Thus the incomes from consumption of the tourists have declined as well.  The market 
for packaging with plastic cap in 2013 for carbonated beverages, drinking water, tea, functional drinks, healthy 
drinks and fruit juice, including the beverages filled with aseptic filling system could grow at over 10% with 
continued growing tendency. Throughout 2013, the beverage manufacturers have continued their marketing 
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promotion campaign with various strategies focusing on provincial markets, promotion of exports particularly 
to ASEAN countries, packaging size adjustment, sports promotion campaigns.  As the beverage manufacturers 
are able to increase their sales, the market of packaging will be enlarged too.

 2.  Competition

 As the Southeast Asian region has become a free trade area, the trade and investment market in this 
region has grown continuously, including the industries related to beverages.  The domestic manufacturers 
have increased their production capacity, plus investment by foreigners, both new beverage manufacturers and 
packaging manufacturers and the existing manufacturers, through expansion of production capacity, employment 
of new machines to enhance their productivity at lower cost.  Consequently the competition is unavoidable 
and the customers are having more choices for packaging of the same products with increased sources of 
production, both domestic manufacturers and overseas.  The market has belonged to the customers.

 The company is aware of the changes and has started a product study and development to satisfy 
the market and to enlarge the market into new beverage industries with attention to product quality in every 
step of production, cooperation with customers to reduce the production cost through joint cost reduction 
project, sale of products at fair price, continued before and after sale services to build the competitiveness.

 3.  Business trend

 The beverage industry has continued to grow and has introduced new products to the market at all 
times, particularly tea beverages, healthy beverages, skin-promotion drink, fruit juice, herbal drinks or functional 
drinks.  They are well accepted by the consumers while the consumers’ behavior has changed with priority 
given to their health and changes in lifestyle; therefore, the plastic containers have become more popular and 
have replaced glass bottles in some industries significantly.  Plastic containers have been widely employed 
due to their quality of easy formation, flexibility and light weight at suitable cost for lower use of raw materi-
als.  Besides the consumers have demanded the containers that are easy to use, to carry with light weight, 
beautiful shape and eco-friendly.  That is the driving forces for wide and rapid popularity of plastic packaging.

Such trend has caused the company to prepare its production capacity of plastic caps to facilitate all kind of 
beverages and drinks and to expand the market to Southeast Asian region of which the beverage industries 
have a tendency to grow in the same direction.

 4.  Barriers for new entrants

 The company has received modern technology for production of caps from Nippon Closures Co., Ltd., 
a subsidiary of Toyo Seikan Group Holdings Co., Ltd., the leader of packaging manufacturers in Japan so the 
products of the company are reliable to the customers for their quality.  At present, it is found that some 
beverage manufacturers have invested in production of their own packages to reduce their cost and risk from 
shortage.  Therefore, it is easy for the new entrants to beverage cap manufacturing industry to enter the market 
particularly plastic cap manufacturing industry but the competition is high while they need modern production 
technology to increase their competitiveness in quality and price.  In addition they need to build confidence 
in their products and relationship with their customers and trading partners in this industry.

 However, the ASEAN free trade agreement has provided an opportunity to various packages and caps 
from overseas to enter the market unavoidably.  To reduce the risk from losing market share to new entrants, 
the company has looked to expand its market, both locally and internationally.
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 5.  Possibility of Product Substitutes

 The packaging market has rapidly changed during the past 5-10 years while plastic packaging products 
have gained more popularity and have expanded into various sectors of the beverage market in accordance 
with the behavior of the consumers whose lifestyle prefers convenience, variety of choices and opportunity and 
response to distribution, transport, reuse and recycle for other works or inventions. In the near future, there is 
no other trend for new packaging products to replace plastic packaging.  Therefore, the company has enlarged 
its production capacity for greater plastic caps and there are plans of distribution into other markets such as 
drinking water.

 For some drinking beverages which require freshness of the taste, the products are required to be 
maintained to ensure durability and distribution channel for certain groups which prefer glass bottles and metal 
caps.  The development of plastic caps has continued to grow and there is a tendency of changes in some 
groups of products in the near future.

Sales and Sales Percentage of Major Customers

 Details of the past 3 years of sales to top ten major customers and sales percentage when compared 
to total sales are given as follows:

    Unit: Million Baht

Year Total Sales Sales to top ten customers % of total sales

2011 2,539 1,911 75.3

2012 2,704 1,995 73.8

2013 2,784 2,008 72.1

Among the top ten customers, three were shareholders of the Company, namely:

1) Group of Boon Rawd Brewery Company Limited

2) Serm Suk Public Company Limited

3) Green Spot Company Limited 

In the past three years, The Company did not sell to any customer in excess of 30% of its total sales.

Ratio of Domestic and Export Sales

                   Unit: Million Baht

Year Domestic Sales Export Sales Total Sales

2011 1,994 545 2,539

(%) 78.5 21.5 100

2012 2,141 563 2,704

(%) 79.18 20.82 100

2013 2,163 621 2,784

(%) 77.69 22.31 100
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 Major countries for exports are Indonesia, Myanmar, Vietnam, Australia, New Zealand, Taiwan, Laos 
Philippines and Cambodia etc.

Right and Restrictive on Business practice

 The Company entered into technical licenses agreement with Nippon Closures Co., Ltd., whereby the 
Company receives technical support services for the manufacture of caps. Compensation is payable at a per-
centage of net sales of products stipulated in the agreement. 

Production Capacity and Quantity

Product

Year 2013 Year 2012 Year 2011

Total 

Quantity

(Million pcs.)

Capacity

Utilization 

Rate (%)

Total 

Quantity

(Million pcs.)

Capacity

Utilization 

Rate (%)

Total 

Quantity

(Million pcs.)

Capacity

Utilization 

Rate (%)

   Caps 14,180 58 14,058 57 13,998 56

•  Raw materials and raw materials suppliers

 The policy of the company is to promote and support domestic industries so if the raw materials have 
the suitable quality, standard and cost not more than that of the imports, the company will make a purchase 
domestically.  The purchasing policy is to procure raw materials from more than one supplier to ensure quality 
of the products in accordance with the standard at the suitable price and timely delivery.

 To select the raw material suppliers, the priority is given to quality of the raw materials employed in 
the production first with clear inspection criteria and consistent examination on the raw material suppliers of 
the company to ensure that the raw materials employed would not affect the quality of the products.  New 
raw material suppliers will be searched systematically each year through separation of raw material suppliers 
by type of raw materials, test of raw materials by the quality assurance division in accordance with the inter-
national assessment standards such as ISO, GMP, HACCP, OHSAS and FSSC 22000 to prevent shortage of 
raw materials for the production of the company.

Product Major Raw Materials % to domestic procure

Metal caps Thin plate / Aluminum plate Thin plate  80/ Aluminum plate 80

Plastic caps Polypropylene 80

 The company does not have any supplier held more than 30% of the total raw material purchase 
amount.
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 Production Process

Metal caps Plastic caps Printing production

MATERIAL
Thin plate / Aluminum plate

MATERIAL
Thermoplastic

MATERIAL
Thin plate / Aluminum plate

SLITTING PRESS COATING

COATING LINER PRINTING

PRINTING PRINTING

PRESS PACKING

LINER

PACKING
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ปัจจัยความเสี่ยง

 ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจมีเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้น ส่งผลกระทบในด้านลบต่อการบรรลุเป้าหมายของ 

บรษิทัฯ  โดยมโีอกาสเกดิขึน้ไดจ้ากทัง้ปจัจยัภายในและภายนอกทีบ่รษิทัฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ ไมว่า่จะเปน็ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์

ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัยในการทำางานและความปลอดภัยของข้อมูล ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการ

รองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำาให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทฯ จึงเป็นสิ่งจำาเป็น

อย่างยิ่งต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ   บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้

จัดการฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ มีผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน เพื่อทำาหน้าที่ในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทั้งแนวโน้ม

หรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินธุรกิจอันมีผลกระทบต่อบริษัทฯ  โดยมีรายละเอียดของความเสี่ยงและ

มาตรการในการจัดการของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. คว�มเสี่ยงด้�นก�รปฏิบัติง�น

 1.1 วัตถุดิบ

 วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิต ได้แก่ แผ่นเหล็ก  แผ่นอลูมิเนียม และเม็ดพลาสติก ซึ่งผู้ขายต้องนำาเข้าวัตถุดิบบาง

ส่วนจากต่างประเทศ  ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาและการขาดแคลนวัตถุดิบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีการติดตาม

ราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด รวมถึงการประสานงานกับผู้ผลิตวัตถุดิบให้ผลิตและส่งวัตถุดิบตามกำาหนดเวลา ตลอดจนบริหารสินค้า  

คงเหลือให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมไม่ให้เกิดภาวะเส่ียงต่อการขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้ขายเหล็ก อลูมิเนียม 

และเม็ดพลาสติก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพยายามจัดหาผู้จำาหน่ายวัตถุดิบเพิ่มขึ้น รวมถึงหาวัตถุดิบที่สามารถใช้ทดแทนได้ในราคาที่

ต่ำาลง โดยการประสานงานกบัผูจ้ดัจำาหนา่ยในการพฒันาวตัถดุบิรว่มกนั เพือ่ลดความเสีย่งดงักลา่ว สำาหรบัเรือ่งคณุภาพของวตัถดุบิ

กเ็ปน็สิง่สำาคญั วตัถดุบิทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัตอ้งผา่นการตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐานกอ่นนำาไปใชใ้นกระบวนการผลติทกุครัง้ เพือ่ลด

ความเสี่ยงจากการสูญเสียในการผลิตสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพอันเป็นผลมาจากวัตถุดิบ

 1.2 สินค้�จ�กก�รผลิต

 คณุภาพสนิคา้จากกระบวนการผลติ ซึง่เปน็วตัถดุบิตน้ทางทีบ่รษิทัฯ สง่ตอ่ไปยงัลกูคา้เพือ่ใชง้าน  ตอ้งเปน็สนิคา้ทีม่คีณุภาพ   

เพื่อเพิ่มความมั่นใจและลดความเสี่ยงในการส่งมอบสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพไปถึงลูกค้า บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบ Video Inspection 

Device (VID) ในการตรวจสอบคณุภาพสนิคา้และชว่ยคดักรองสนิคา้ทีไ่มไ่ดม้าตรฐานออกจากสายการผลติโดยอตัโนมตั ิซึง่ทีผ่า่นมา

ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และมีการขยายผลให้ครอบคลุมทุกสายการผลิต  ตลอดจนพัฒนาให้ระบบดังกล่าวมีความเที่ยงตรงและแม่นยำา

มากขึ้น

 1.3 เทคโนโลยีของบรรจุภัณฑ์

 เทคโนโลยีและรูปแบบภาชนะบรรจุเครื่องดื่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับให้เข้ากับวิถี

การดำารงชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม บริษัทฯ ได้ติดตามแนวโน้มของบรรจุภัณฑ์อย่างใกล้ชิด และให้ความสำาคัญกับ

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความช่วยเหลือและ

สนับสนุนทางเทคนิคจากบริษัท โตโย ไซกัน จำากัด และบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด ประเทศญี่ปุ่น  รวมทั้งมีการปรับปรุง

เทคโนโลยีการทำาแบบพิมพ์สีต่างๆ บนบรรจุภัณฑ์ที่มีความละเอียดและรวดเร็วขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

และผลิตสินค้าที่รองรับแผนงานส่งเสริมการขายของลูกค้าได้  ซึ่งการพัฒนาและปรับปรุงของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องทำาให้บริษัทฯ มี

สินค้าหลากหลายตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ
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2. คว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์

 2.1 ก�รค้�เสรีและก�รรวมกลุ่มท�งก�รค้�

          นโยบายการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะจัดตั้งในปี 2558 อาเซียนจะรวมเป็น

เขตการผลิตเดียว ตลาดเดียว มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและสินค้าอย่างเสรี จะทำาให้การแข่งขันของตลาดภายในประเทศทวีความ

รนุแรงมากขึน้จากการเขา้มาของคูแ่ขง่จากตา่งประเทศ อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดเ้ตรยีมพรอ้มรบัผลกระทบดงักลา่ว ดว้ยการปรบัปรงุ

คณุภาพผลติภณัฑแ์ละควบคมุกระบวนการผลติอยา่งใกลช้ดิ เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและลดตน้ทนุ  มกีารพฒันาผลติภณัฑแ์ละทำา

กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับลูกค้าเพิ่มขึ้น  เพื่อสร้างสัมพันธภาพทางการค้าที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงขยายฐานการส่งออกให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะ

ประเทศในกลุ่มเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

3. คว�มเสี่ยงด้�นก�รเงิน

 3.1 อัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทÈ

 บรษิทัฯ มกีารนำาเขา้วตัถดุบิ เครือ่งจกัรอปุกรณจ์ากตา่งประเทศ และมกีารขายสนิคา้สง่ออกไปยงัตา่งประเทศดว้ย  ความ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีผลกระทบทั้งต่อรายได้และต้นทุนของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ จึงใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ Natural Hedging โดยจัดให้รายจ่ายเป็นเงินสกุลเดียวกับรายได้ให้มากที่สุด และการทำา

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อช่วยลดผลกระทบดังกล่าวในจังหวะเวลาที่เหมาะสม บริษัทฯ มีการติดตามเรื่องอัตราแลก

เปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และรายงานผลกระทบให้ผู้บริหารทราบ

4. คว�มเสี่ยงด้�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น

 4.1 คว�มเสี่ยงจ�กอุบัติเหตุ

 ในการผลิตสินคา้ บรษิทัฯ มกีารใชเ้ครือ่งจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต การขนถ่ายวตัถดุบิและสินคา้อยูต่ลอดเวลา  

ดังนั้น ความปลอดภัยในการทำางานจึงนับเป็นสิ่งสำาคัญต่อทั้งพนักงานและบริษัทฯ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำางานอาจนำามา

ซึ่งความสูญเสียต่อสุขภาพร่างกายของพนักงาน และทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการสูญเสียดัง

กลา่ว  บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้หนว่ยงานและคณะกรรมการความปลอดภยัขึน้ ทำาหนา้ทีด่แูลดา้นความปลอดภยัในการทำางาน และประเมนิ

ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้รณรงคใ์หพ้นกังานมจีติสำานกึเรือ่งความปลอดภยัในการทำางาน  และชว่ยกนัลดหรอืขจดัแหลง่กำาเนดิ

อันตรายต่างๆ เช่น การหุ้มเครื่องจักรด้วยวัสดุดูดซับเสียงเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยินของพนักงาน  การหุ้มเครื่องจักรเพื่อลด

การกระจายความร้อนทำาให้สภาพแวดล้อมในการทำางานของพนักงานดีขึ้น เป็นต้น
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Risk Factor

 During the normal operation of the Company, there are some factors that could widely affect the 

performance of it. These factors could be both internal and external factors that the Company cannot control, 

such as strategic risk, operational risk, financial risk, safety at workplace risk and information safety risk.

Therefore, the Company shall prepare for the unexpected situation which may happen in order to reduce any 

risk of which may effect to the Company’s goal and operation. The Company has established the Risk Man-

agement Committee comprising of Senior Executive officers and Executive officers from various departments 

and the President serves as the Chairman to evaluate and analyze risk including the trend of potential event 

that may occur and affect to the company. Details of risks are as follows:

1. Operational Risk

 1.1 Raw Materials

 The Company’s main raw materials are steel sheet, aluminum sheet and plastic resin which have been 

imported by suppliers. Therefore, in order to reduce the risk of pricing and lacking of raw material in the future, 

the Company has followed up the raw material price closely, also, cooperate with the suppliers to produce 

and deliver the raw material on time.   Furthermore, the Company has managed the proper inventory level to 

avoid the lack of raw material as well as continuously maintain good relationship with the suppliers of steel, 

aluminum and plastic resin.  In addition, the Company will search for new suppliers and substitute raw material 

which is cheaper by coordinating with suppliers for raw material development, useful information sharing to 

serve with customer demand, from both Asian and European countries to avoid such risk. Raw material quality 

is another significant element which the Company pays significant attention to. Every raw material has to pass 

the inspection scheme based on quality standard before being process. This scheme is used for reducing risks 

of production loss came from poor quality raw materials.

 1.2 Finished Products

 As our finished products being the component of our customer products, the Company has to ensure 

on products’ quality and reduce risks of delivering poor quality products to customers. To achieve such goal, 

the Company uses Video Inspection Device (VID) to monitor the products’ quality. With the VID system, the 

poor quality products will be automatically rejected from production line. Nowadays VID system is run smoothly 

with satisfactory operation result. The Company has extended the system covering all production lines and 

also developed to make more efficiency and accurately.

 

 1.3 Packaging technology

 Production technology and design of beverage container has continuously been developed in order 

to reduce production cost as well as to adjust to the changing consumers’ way of life.  The Company has 

closely monitored the changing of product trend and always recognized the importance of the development 

in both production technology and product design in order to continuously satisfy the market demand with 

strong technical support from Toyo Seikan Company Limited and Nippon Closures Company Limited, Japan. 
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Moreover, the Company has improved the colour printing technology to be faster and higher resolution to any 

packages in order to support the customers’ needs better and cope with their sale promotion plans. These 

continuously developments produce more variety of the Company’s products dealing with customers demand. 

2. Strategy Risk

 2.1 Trade Liberalization and Integration 

 According to the Free Trade Policy, especially Asean Economic Community: AEC, will start in year 

2015, a single market and production base, free labor and product migration, will increase high competition 

of domestic market due to the flood of foreign competitors. However, the Company has prepared for such 

effects by improving the product quality, controlling production process closely, increasing the efficiency of 

production and cost, joining more activities with customers for better relationship as well as expanding widely 

export market mainly in South-East Asia, Australia and New Zealand.  

3. Financial Risk

 3.1 Foreign Exchange Rate

 The Company imports raw materials and machinery from abroad including exports finished products 

as well. However, the fluctuation of the exchange rate might affect the revenue and cost of the company. To 

reduce such risk, the Company use Natural Hedging to maximize of the same currency. Moreover, the Company 

has covered by using forward contract. Also, closely follows up the exchange rate and reports the impact to 

the management. 

4. Occupational Safety Risk

 4.1 Accidental Risks

  In the operation of the Company, the machinery and equipment are needed to use for producing and 

transporting products.Simultaneously, the Company realizes the importance of the safety in the workplace for 

both employee and business. The incurred accidents may result in loss of employee’s health and damage of the 

Company’s assets. Accordingly, the Company has appointed the Safety, Occupational Health and Environmental 

Committee to perform their duties in safety and assess the potential risks in the workplace, Furthermore, to 

encourage safety awareness for the employee concerning the reducing and eliminating the source of accidents 

for example, applying noise absorbent material to reduce the risk of hearing loss, applying heat insulator above 

high temperature machine to reduce heat which make the temperature warmer in the workplace. 
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ผู้ถือหุ้น

1. จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 528,000,000 บาท เรียกชำาระแล้ว 528,000,000 บาท แบ่ง

เป็นหุ้นสามัญจำานวน 52,000,012 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำานวน 799,988  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพิ่มขึ้นจาก ทุนจด

ทะเบียนเดิมที่เรียกชำาระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2549 ที่มีอยู่ 520,000,000 บาท จำานวน 8,000,000 บาท หลังจากที่บริษัทฯ ได้

รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550  ให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนแก่ผู้ที่

ถือหุ้นเดิม และบริษัท เจแปน คราวน์คอร์ค จำากัด (กรณีที่มีหุ้นส่วนที่เหลือ) จำานวน 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

จำาหน่ายที่ราคาหุ้นละ 76 บาท รวมเป็น 60,800,000 บาท โดยบริษัทฯ จะนำาเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน ใน

ครั้งนี้ไปใช้สำาหรับโครงการลงทุนขยายกำาลังการผลิตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 หุ้นบุริมสิทธิ

 หุน้บรุมิสทิธมิสีทิธแิละประโยชนเ์ชน่เดยีวกบัหุน้สามญัทกุประการ นอกเหนอืจากบรุมิสทิธขิองหุน้บรุมิสทิธ ิทีก่ำาหนดไวด้งั

ต่อไปนี้

1. หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญ ในอัตราเดียวกับหุ้นสามัญ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีก

หุ้นละ 1.50 บาท ทั้งนี้ หุ้นบุริมสิทธิเป็นชนิดไม่สะสมเงินปันผล

2. หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ในอัตราหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยไม่มีข้อจำากัด

ในการโอนหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ในวันทำาการสุดท้ายของทุกๆ เดือน 

หากตรงกับวันหยุดทำาการของบริษัทฯ ให้เลื่อนเป็นวันถัดไป 
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2. ผู้ถือหุ้น 

     รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อ

ไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น** สัญชาติ

จำานวนหุ้น

ประเภทธุรกิจ
หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ รวม

คิดเป็น

ร้อยละ

1.  บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด1 ญี่ปุ่น 19,071,292 772,046 19,843,338 37.582 บรรจุภัณฑ์

2.  บริษัท โตโย ไซกัน จำากัด2 ญี่ปุ่น 5,280,000 - 5,280,000 10.000 บรรจุภัณฑ์

3.  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่  จำากัด3 ไทย 3,934,488 - 3,934,488 7.452 ผลิตเครื่องดื่ม

4.  บริษัท ไทยน้ำาทิพย์ จำากัด4 ไทย 3,768,316 - 3,768,316 7.137 ผลิตเครื่องดื่ม

5.  นายวินัย  คล่องประกิจ ไทย 1,499,700 - 1,499,700 2.840 -

6.  บริษัท เสริมสุข จำากัด  (มหาชน)5 ไทย 1,057,742 - 1,057,742 2.003 ผลิตเครื่องดื่ม

7.  บริษัท กรีนสปอต  จำากัด6 ไทย 1,000,000 11,230 1,011,230 1.915 ผลิตเครื่องดื่ม

8.  นายศุภชัย  สุทธิพงษ์ชัย ไทย 890,000 - 890,000 1.686 -

9.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ 

   สิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน7 ไทย 812,900 - 812,900 1.540 ลงทุนในบริษัทอื่น

10. นางสาวริศรา  คล่องประกิจ ไทย 794,400 - 794,400 1.505 -

หม�ยเหต ุ: 

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด คือ บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (100%)

2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โตโย ไซกัน จำากัด คือ บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (100%)

3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด คือ นายปิยะ  ภิรมย์ภักดี (13.2%) นายวาปี ภิรมย์ภักดี (12.7%) นายสันติ ภิรมย์ภักดี 

(12.3%)  นายวุฒา ภิรมย์ภักดี (12.1%)

4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไทยน้ำาทิพย์ จำากัด คือ บริษัท โคคา-โคลา เอ็กซปอร์ต จำากัด (40.8%) บริษัท เรือขุด แร่จุติ จำากัด (10.2%)

5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน) คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำากัด (64.7%) บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล     

โลจิสติกส์ จำากัด (32.6%) (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2556)

6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท กรีนสปอต จำากัด คือ บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำากัด (56.6%)  

7. กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน ถูกบริหารงานโดย บลจ.กรุงไทย

** ไม่นับรวมบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุน

โดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ 

(Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน

3. ก�รออกหลักทรัพย์อื่น

 - ไม่มี
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Shareholders

1. Registered Capital and Paid-up Capital:

 As of 31 December 2013, the Company accounted for the registered capital of 528,000,000 Baht which 

had been paid up in the amount of 528,000,000 Baht, divided into 52,000,012 ordinary shares and 799,988 

preferred shares with par value of 10 Baht each. After the 2007 Annual General Shareholders Meeting, held 

on 23 April 2007 had a resolution to increase the registered capital of the Company of another 800,000 Baht 

from the existing registered capital and paid up as of 31 December 2006 of 520,000,000 Baht by offering the 

allocation of 800,000 new preferred shares to the existing shareholders and in case any shareholders waived 

their subscription right, the Company reserved the right to allocate such shares to Japan Crown Cork Co., Ltd. 

at the offering price of 76 Baht each totaling 60,800,000 Baht. The proceeds from the offer of new preferred 

shares were used for investment project to expand production capacity and being the Company’s working 

capital. 

Preferred shares 

 In addition to the above rights, the preferred shares shall have the same rights and benefits as the 

ordinary shares. The preferential rights of the preferred shares are as follows:

1.  Each preferred share is entitled to dividends at the same rate as each ordinary share is, plus Baht 

1.50 for each preferred share. Dividends on the preferred shares are non-cumulative.

2.  Each preferred share has one vote.

3.  Each preferred share is convertible into an ordinary share at the ratio of 1:1. A holder may exercise 

the right to convert the preferred shares to ordinary shared on the last business day of each 

month. If that day in a non-business day, the exercise must be postponed to the next business 

day.
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2. Shareholders

 Details of top ten shareholders as listed in the share registered as of December 31, 2013 are as follows:

Name of Shareholders ** Nationality

Share Amount
Type of 

business Ordinary 

share

Preferred 

share
Total % to total

1.  Nippon Closures Co., Ltd.1 Japanese 19,071,292 772,046 19,843,338 37.582 Packaging

2.  Toyo Seikan Co., Ltd.2 Japanese 5,280,000 - 5,280,000 10.000 Packaging

3.  Boonrawd Brewery Co., Ltd.3 Thai 3,934,488 - 3,934,488 7.452 Beverages

4.  ThaiNamthip Co., Ltd.4 Thai 3,768,316 - 3,768,316 7.137 Beverages

5.  Mr. Vinai Klongprakij Thai 1,499,700 - 1,499,700 2.840 -

6.  Serm Suk Plc.5 Thai 1,057,742 - 1,057,742 2.003 Beverages

7.  Green Spot Co., Ltd.6 Thai 1,000,000 11,230 1,011,230 1.915 Beverages

8.  Mr. Supachai Suthipongchai Thai 890,000 - 890,000 1.686 -

9.  Best Fortune Property and Loan Fund7 Thai 812,900 - 812,900 1.540
Investment in 

another company

10. Ms. Risara   Klongprakij Thai 794,400 - 794,400 1.505 -

Remarks : 

1. The major shareholder of Nippon Closures Co., Ltd. is Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. (100%)

2. The major shareholder of Toyo Seikan Co., Ltd. is Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. (100%)

3. The major shareholders of Boonrawd Brewery Co., Ltd. are Mr. Piya Bhirombhakdi (13.2%), Mr. Vapee Bhirombhakdi 

(12.7%), Mr. Santi Bhirombhakdi (12.3%), and  Mr. Vudha Bhirombhakdi (12.1%)

4. The major shareholders of ThaiNamthip Co., Ltd. are Coco-Cola Export Corporation (40.8%) and Jootee Tin      

Dredging Co., Ltd. (10.2%)

5. The major shareholders of Serm Suk Plc. are Thai Beverage Logistic Co., Ltd. (64.7%) SS National Logistics          

Co., Ltd. (32.6%) (The information as of March 13, 2013)

6. The major shareholder of Green Spot Co., Ltd. is Wattana Sophonpanich Co., Ltd. (56.6%)

7. Best Fortune Property and Loan Fund managed by Krung Thai Asset Management PCL. 

**    Excluding shareholders in Thai NVDR Co., Ltd., a subsidiary of the Stock Exchange of Thailand with the objective of    

promoting investor investment, particularly international investors, in order to invest in common stock of listed companies without 

being restricted by foreign shareholding limit which does not have the right to vote at meetings of listed companies.  

3. Other securities 

 - None
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิประจำาปี  หลังหักเงินสำารองต่างๆ ทุกประเภทที่

กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำาหนดไว้ โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญ ในอัตราเดียวกับหุ้นสามัญ และมีสิทธิได้

รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ กำาไรสุทธิ กระแสเงินสดและ

ภาระการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงข้อจำากัดทางกฎหมายและความจำาเป็นอื่นๆ โดยการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ผล¡ÒÃดำÒà¹Ô¹§Ò¹

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556*

กำาไรสุทธิ (ล้านบาท) 216.67 253.68 210.69 289.74 337.72

เงินปันผลหุ้นสามัญ (บาท) 1.00 1.20 1.00 1.50 1.75

เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (บาท) 2.50 2.70 2.50 3.00 3.25

อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (%) 24.92 25.45 25.63 27.75 27.72

หมายเหตุ: * อัตราเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2556 รอการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 

ประจำาปี 2557
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Dividend Payout Policy

 The dividend policy of the company is to pay not more than 50 percent of annual net profit. Each 

preferred share is entitled to dividend at the same rate as each ordinary share is, plus Baht 1.50 for each 

preferred share. However, the dividend payment will be subject to net profit, cash flow and the company   

investment responsibility including the legal obligation and other necessities. The past dividend payments of 

the company are as follows:

Operation results

2009 2010 2011 2012 2013*

Net Profit (Million Baht) 216.67 253.68 210.69 289.74 337.72

Dividend for ordinary share (Baht) 1.00 1.20 1.00 1.50 1.75

Dividend for preferred share (Baht) 2.50 2.70 2.50 3.00 3.25

Percent of net profit (%) 24.92 25.45 25.63 27.75 27.72

Remark :  *  Dividend rate for operation results of 2013 will be considered approving by the shareholders at the Annual 

General Meeting of 2014.
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้�งก�รจัดก�รของบริÉัทฯ ประกอบด้วย  

 1.  คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

  1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

  1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 2.  คณะผู้บริหาร

1. คณะกรรมก�รบริÉัทฯ

 • โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน 

และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดย กรรมการของบริษัทฯ จะต้องมี

คณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด  ปัจจุบันกรรมการบริษัทฯ มีจำานวน 14 ท่าน เป็นกรรมการที่มาจากผู้

บริหารจำานวน 2 ท่าน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 14 ท่าน มีนางสาวนภาพร เตมีศรีสุข 

ผู้จัดการสำานักเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยมีรายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ - สกุล ตำÒแห¹่§

1. นายพงส์ สารสิน ประธานกรรมการ

2. นายฮิโรฟูมิ มิกิ กรรมการ

3. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายเทพ วงษ์วานิช กรรมการอิสระ

5. รศ.ดร.สุธาบดี สัตตบุศย์ กรรมการ

6. นายยาสุโอะ ทสึจิฮิโร กรรมการ

7. นายมะสุทากะ โฮโซโน่ กรรมการ

8. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

9. นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข กรรมการ

10. รศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล กรรมการอิสระ

11. นายซึซุมุ ยามาดะ กรรมการ

12. นายทซึรุซะบุโระ โอคะมุระ กรรมการ

13. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

14. นายอาคิโยชิ โตบะ กรรมการ
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กรรมก�รซÖ่งมีอำ�น�จลงล�ยมือชื่อแทนบริÉัทฯ

 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  มีดังนี้ นายพงส์ สารสิน นายฮิโรฟูมิ มิกิ นายอาคิโยชิ โตบะ นายสุธาบดี   

สัตตบุศย์ และนายทซึรุซะบุโระ โอคะมุระ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

            

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ ของคณะกรรมก�รบริÉัทฯ

1. กำากบัดแูลใหบ้รษิทัฯ มกีารดำาเนนิงานเปน็ไปตามวตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

2. กำาหนดหรือพิจารณาอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายในการดำาเนินธุรกิจ ตามที่ฝ่ายบริหาร

เสนอ  ตลอดจนกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน  และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

3. แต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อให้ดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือมอบอำานาจเพื่อให้

บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำานาจนั้นได้

4. พจิารณาอนมุตับิทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงทีม่นียัสำาคญัตอ่การปฏบิตังิานของ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้นตามความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

5. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำาคัญ 

เมื่อมีการพิจารณาการทำารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสิน

ใจ และ/หรืออนุมัติรายการดังกล่าว  

6. กำาหนดหรือพิจารณาเห็นชอบนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร

7.  ดำาเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

8.  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
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 ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำานวน 7 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

สามัญประจำาปี สรุปได้ดังนี้.

ชื่อ - สกุล ตำÒแห¹่§

ก�รเข้�ร่วมประชุม 

ผู้ถือหุ้นส�มัญ

ประจำ�ปี 2556

ก�รเข้�ร่วมประชุม

คณะกรรมก�รฯ / 

ก�รประชุม

ทั้งหมด*(ครั้ง)

1.  นายพงส์ สารสิน ประธานกรรมการ 4 7/7

2.  นายฮิโรฟูมิ มิกิ กรรมการ 4 2/7

3.  นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
4 6/7

4.  นายเทพ  วงษ์วานิช กรรมการอิสระ 4 7/7

5.  รศ.ดร.สุธาบดี สัตตบุศย์ กรรมการ 4 7/7

6.  นายยาสุโอะ ทสึจิฮิโร กรรมการ 4 3/7

7.  นายมะสุทากะ โฮโซโน่ กรรมการ 4 2/7

8.  นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ
4 7/7

9.  นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข กรรมการ 4 4/7

10. รศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล กรรมการอิสระ - 4/7

11. นายซึซุมุ ยามาดะ กรรมการ 4 7/7

12. นายทซึรุซะบุโระ โอคะมุระ กรรมการ 4 7/7

13. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ
- 4/7

14. นายอาคิโยชิ โตบะ กรรมการ 4 7/7

หมายเหตุ

  * การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ / การประชุมทั้งหมด เป็นการแสดงจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2556 หรือ

นับจากวันที่กรรมการได้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างปีแล้วแต่กรณี  เทียบกับจำานวนครั้งที่บริษัทฯ จัดประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ ในปี 2556

 ทั้งนี้ จำานวนและตำาแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ณ ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมและยุติธรรมตามสัดส่วนของ

การลงทุนของกลุ่มผู้ถือหุ้นในแต่ละกลุ่ม   และกรรมการส่วนใหญ่มิใช่ผู้บริหาร  เพื่อเป็นการรักษาสมดุล อำานาจและสร้างความน่า

เชื่อถือในการบริหารงาน
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กรรมก�รที่ม�จ�กผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ มีดังนี้

 บริÉัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด*

  1.  นายฮิโรฟูมิ  มิกิ

 บริÉัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำ�กัด 

  1.  นายยาสุโอะ ทสึจิฮิโร

  2.  นายมะสุทากะ   โฮโซโน่

  3.  นายอาคิโยชิ โตบะ     

  4.  นายทซึรุซะบุโระ   โอคะมุระ 

 บริÉัท โตโย ไซกัน จำ�กัด

  1.  นายซึซุมุ    ยามาดะ   

หมายเหต ุ  * บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด และบริษัท โตโย          

ไซกัน จำากัด 

 1.1 คณะกรรมก�รตรวจสอบ*

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน  และ

มีผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   ซึ่งในปี 2556 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยมีรายนามและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ   ดังต่อไปนี้

ร�ยชื่อ ตำÒแห¹่§
ก�รเข้�ร่วมประชุม / 

ก�รประชุมทั้งหมด (ครั้ง)**

1. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

2. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ 4/4

3. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ กรรมการตรวจสอบ 2/4

4. นางสาววรรณพา สมประสิทธิ์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4

หมายเหตุ

      *  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 และจะสิ้นสุดวาระการดำารง

ตำาแหน่งในปี 2557

     ** การเขา้รว่มประชมุ / การประชมุทัง้หมด เปน็การแสดงจำานวนครัง้ทีก่รรมการแตล่ะทา่นเขา้รว่มประชมุในป ี2556 หรอื นบัจากวนั

ที่กรรมการได้เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบระหว่างปีแล้วแต่กรณี  เทียบกับจำานวนครั้งที่บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบในปี 2556
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ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วย กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ :-

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินถูกต้อง และเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและ       

ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ

มีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของสำานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย 

เลิกจ้าง รวมทั้งการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล มีความถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส และ 

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

5.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท 

รวมถึงการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

6.  สอบทานและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

7.  พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบบริษัทว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ

8.  สอบทานการปฏิบัติงานของสำานักตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่อไปนี้:-

 8.1 ความเป็นอิสระ

 8.2 ความเหมาะสมของอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 8.3 อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณและอัตรากำาลัง

 8.4 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำานักตรวจสอบภายใน

 8.5 ปัญหาหรือข้อจำากัดในการตรวจสอบ

9.   จัดทำารายงานการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท 

10. รายงานผลการดำาเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ทกุไตรมาส

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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ก�รร�ยง�นก�รกระทำ�ที่มีข้อสงสัย และมีนัยสำ�คัญ

 นอกเหนอืจากหนา้ทีด่งัทีก่ลา่วมาแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัมหีนา้ทีร่ายงาน  ในกรณทีีพ่บหรอืมขีอ้สงสยัวา่มรีายการ

หรือการกระทำาที่มีข้อสงสัยซึ่งมีนัยสำาคัญ ดังนี้

1.  ดำาเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการ    

ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทได้กระทำาความผิดตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา  30  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำา ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี

นัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ดังนี้:-

1.  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.  การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบการควบคุมภายใน

3.  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 หากคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืผูบ้รหิารไมด่ำาเนนิการใหม้กีารปรบัปรงุแกไ้ข ใหก้รรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่รายงาน

ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก เป็นของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ทั้งคณะ

 1.2 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

 บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการย่อยของคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยระดับผู้

บริหารและผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ มีผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำาเนินไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนเพื่อเตรียมการรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อันอาจมีผลกระทบต่อการ

ดำาเนินงานของบริษัทฯ 

 หน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

1. กำาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กรอบการดำาเนินงานและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง

2.  กำาหนดสาระและเกณฑ์ในการพิจารณาความเสี่ยงทุกประเภทของบริษัทฯ

3.  ถ่ายทอดสื่อสารให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบถึงนโยบาย หรือมาตรการที่กำาหนดขึ้นเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน

4. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งแนวโน้มหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อบริษัทฯ

5. พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง กำากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน

6. รายงานผลการดำาเนินงานเป็นระยะเพื่อทราบถึงสถานะความเสี่ยง
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2.  คณะผู้บริห�ร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำานวน 7 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้ 

ชื่อ – สกุล ตำÒแห¹่§

1. นายอาคิโยชิ โตบะ ผู้จัดการใหญ่

2. นายทซึรุซะบุโระ โอคะมุระ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านเทคนิค

3. นางศุภศรี สุธนฐาน ผู้อำานวยการบัญชีและการเงิน

4. นายรุจน์  ตัณฑเศรษฐี ผู้อำานวยการโรงงาน

5. นางศิริพร หล่อวัฒนตระกูล ผู้อำานวยการขาย

6. นายโยชิฮิโร ไคซึกะ ผู้อำานวยการเทคนิค

7. นายธงชัย ศรีสุข ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

            

 หน้�ที่ของคณะผู้บริห�ร

1. บรหิารงานของบรษิทัฯ ใหเ้ปน็ไปตามวสิยัทศัน ์พนัธกจิ กลยทุธ ์นโยบาย แผนงาน และเปา้หมาย ตามทีค่ณะกรรมการ บรษิทัฯ 

อนุมัติ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯกำาหนด

3. จัดทำาแผนงาน  และงบประมาณประจำาปี เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯรวมทั้งควบคุมให้มีการดำาเนินการและ

ใชง้บประมาณตามทีไ่ดร้บัอนมุตัอิยา่งเครง่ครดั รายงานความกา้วหนา้และผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรม

การบริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง

 ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำาผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ก่อน

ยื่นรายงานการเปิดเผยข้อมูลแบบ 56 -1

3.  เลข�นุก�รบริÉัทและเลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริÉัทฯ

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้หนว่ยงานสำานกัเลขานกุารบรษิทั ประกอบดว้ยเจา้หนา้ทีซ่ึง่มคีวามรู ้และประสบการณท์ีเ่หมาะสมในการ

ทำาหน้าที่ให้ข้อมูล คำาแนะนำาด้านกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการบริษัทฯควรทราบและใช้ในการปฏิบัติ

หนา้ทีข่องกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองคณะกรรมการบรษิทัฯเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการ

ที่ดี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวนภาพร เตมีศรีสุข ผู้

จัดการสำานักเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการบริษัท และมีมติแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ อีกตำาแหน่งหนึ่ง เมื่อ

วันที่ 26 สิงหาคม 2551 
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 หน้�ที่คว�มรับผิดชอบของเลข�นุก�รบริÉัท และเลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริÉัทฯ มีดังนี้

1. ประสานงานในการกำาหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯตลอดทั้งปี  และการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี  พร้อมทั้งแจ้ง

ให้คณะกรรมการฯทราบล่วงหน้า 

2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ

3. จดัเตรยีมการประชมุผูถ้อืหุน้  ระเบยีบวาระและเอกสารประกอบการประชมุ จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ รวม

ทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามกฎหมาย

4. เขา้รว่มประชมุและจดัทำารายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ และการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยบนัทกึสาระสำาคญัในการประชมุ  

ตลอดจนคำาถาม และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

5. ตดิตามใหม้กีารดำาเนนิการตามมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้รายงานใหค้ณะกรรม

การบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ 

6. ให้ข้อมูลหรือคำาแนะนำาแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร  ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  รวมทั้งข้อกำาหนด

ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตลอดจนแนว

ปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในการกำากับดูแลกิจการ

7. จัดทำาแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 และรายงานประจำาปี  ที่มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  พร้อมส่งให้หน่วยงานดังกล่าว และผู้ถือหุ้น 

(ส่งเฉพาะรายงานประจำาปี)

8. จัดทำาประวัติและทะเบียนกรรมการ  ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ 

9. จดัสง่สำาเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งใหป้ระธานกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 

10. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้  ให้ครบถ้วน เป็นระบบ และตรวจสอบได้ง่าย

- หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  และการประชุมผู้ถือหุ้น  พร้อมเอกสารประกอบการ

ประชุม   

- รายงานประจำาปี  

- ทะเบียนกรรมการ  

- รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 

11. ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน  และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์  ตลอดจนประสานงานหรือจัดให้มีประชุมร่วมกันเป็นครั้งคราว 

12. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด



รายงานประจำาปี 2556
Annual Report 201354

4. ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

 ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 1.) ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รบริÉัทฯ

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ประชุมฯมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ รวม 14 ท่าน เป็นเงินจำานวน 3,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำารายเดือนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ  และคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในป ี2556 คา่ตอบแทนประจำารายเดอืนและคา่เบีย้ประชมุของคณะกรรม

การบริษัทฯ จำานวน 14 ท่าน เป็นเงิน 3,030,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้   

  

ร�ยชื่อกรรมก�รบริÉัทฯ ตำÒแห¹่§
ค่�ตอบแทนประจำ� 

ร�ยเดือน (บ�ท)/ปี

ค่�เบี้ยประชุม 

(บ�ท)/ปี*

1.  นายพงส์ สารสิน ประธานกรรมการ 360,000 210,000

2.  นายฮิโรฟูมิ มิกิ กรรมการ ไม่รับ ไม่รับ

3.  นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์
กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ
240,000 120,000

4.  นายเทพ วงษ์วานิช กรรมการอิสระ 240,000 140,000

5.  รศ.ดร.สุธาบดี สัตตบุศย์ กรรมการ 240,000 140,000

6.  นายยาสุโอะ ทสึจิฮิโร กรรมการ ไม่รับ ไม่รับ

7.  นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ
240,000 140,000

8.  นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข กรรมการ 240,000 80,000

9.  รศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล กรรมการอิสระ 240,000 80,000

10. นายทซึรุซะบุโระ โอคะมุระ* กรรมการ ไม่รับ -

11. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ
240,000 80,000

12. นายซึซุมุ ยามาดะ กรรมการ ไม่รับ ไม่รับ

13. นายมะสุทากะ โฮโซโน่ กรรมการ ไม่รับ ไม่รับ

14. นายอาคิโยชิ โตบะ* กรรมการ ไม่รับ -

รวม 2,040,000 990,000

หมายเหตุ

   *   กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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 2.)  ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง มีค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจำานวน 220,000 บาท  

การเข้าร่วมประชุมและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ – น�มสกุล ตำÒแห¹่§*
ก�รเข้�ร่วมประชุม/ก�ร

ประชุมทั้งหมด(ครั้ง)
ค่�เบี้ยประชุม (บ�ท)

1. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 100,000

2. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ 4/4 80,000

3. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ กรรมการตรวจสอบ 2/4 40,000

หมายเหตุ

  *   คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 และจะสิ้นสุด

      วาระการดำารงตำาแหน่งในปี 2557

 

 3.) ค่�ตอบแทนรวมของผู้บริห�รบริÉัทฯ 

 ในปี 2556 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้บริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการใหญ่ลงมา และผู้ซึ่งดำารง

ตำาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย จำานวน 6 ท่าน  เป็นจำานวนรวมทั้งสิ้น 15,166,628.37 บาท 

มีรายละเอียด ดังนี้

ค่�ตอบแทน

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

¨ำÒ¹ว¹ 

ผู้บริห�ร 

(ÃÒย)

¨ำÒ¹ว¹à§Ô¹ 

(ºÒท)

¨ำÒ¹ว¹ 

ผู้บริห�ร 

(ÃÒย)

¨ำÒ¹ว¹à§Ô¹ 

(ºÒท)

¨ำÒ¹ว¹ 

ผู้บริห�ร 

(ÃÒย)

¨ำÒ¹ว¹à§Ô¹ 

(ºÒท)

เงนิเดอืน  เงนิรางวลัประจำาป ีและ

เงินชดเชยเกษียณอายุ
6 14,895,584.37 5 17,983,648 5 19,614,419

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 1 271,044 2     330,129 2      796,379

รวม 15,166,628.37 18,313,777 20,410,798

 

 อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯ ถอืวา่เจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษิทัฯ เปน็พนกังานประจำา  มหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบตามตำาแหนง่หนา้ที่

และสายงาน

 4.) ค่�ตอบแทนอื่น

  -ไม่มี -       
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5. บุคคล�กร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น  891  คน  

 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมเป็นจำานวนทั้งสิ้น 368,021,765.88 บาท ซึ่งประกอบด้วยเงิน

เดอืน เงนิรางวลัประจำาป ีเงนิรางวลัการมาทำางาน เงนิคา่ทำางานลว่งเวลา และสวสัดกิารอื่น และจา่ยเงนิสบทบกองทนุสำารองเลี้ยง

ชีพ จำานวน 16,161,940.60 บาท

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของบริÉัทฯ 

 บริษัทฯจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ.2526) เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งจะทำาให้พนักงานมีเงินออมเพื่อใช้ในยามเกษียณอายุ หรือเมื่อ

ออกจากงาน และต่อมาได้นำาเงินกองทุนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ.2526) เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  สำาหรับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พนักงานสามารถเลือกจ่ายได้ในอัตราร้อย

ละ 3, 5, 7.5 และ 10  ของค่าจ้าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงานแต่ละคน  รวมทั้งสามารถเลือกนโยบายในการลงทุนได้

ตามความเหมาะสม  ส่วนบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ตามอายุงานของพนักงานในอัตราร้อยละของค่าจ้าง ดังนี้   

 อายุงาน (ปี) อัตราเงินสมทบของบริษัทฯ (ร้อยละของค่าจ้าง)

 1-6 5

 7-9    7.5

 10  ปีขึ้นไป 10

 สำาหรับกรณีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2546  บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบอัตราพิเศษให้เมื่ออายุงาน

ครบ 7 ปีเต็มและ 10 ปีเต็ม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ  มีจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น  277,952,208.57 บาท ประกอบ

ด้วย ดังนี้

1. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พนักงาน บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มีสมาชิกจำานวน 343 คน (รวมผู้

บริหาร) จำานวนเงินกองทุนฯ 111,611,885.36 บาท  

2. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัท 

ฝาจีบ จำากัด (มหาชน) มีสมาชิกจำานวน 33 คน (รวมผู้บริหาร) จำานวนเงินกองทุนฯ 13,584,369.77 บาท  

3. กองทนุสำารองเลีย้งชพี เค มาสเตอร ์พลู ฟนัด ์ซึง่จดทะเบยีนแลว้-ผสมหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 25 บรษิทั ฝาจบี จำากดั (มหาชน) 

มีสมาชิกจำานวน 413 คน (รวมผู้บริหาร) จำานวนเงินกองทุนฯ 153,755,953.44 บาท

ข้อพิพ�ทด้�นแรงง�นที่สำ�คัญในช่วง 3 ปีที่ผ่�นม�

 -  ไม่มี
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นโยบ�ยก�รพั²น�บุคล�กร 

 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ เพราะความสำาเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับ

ศักยภาพของบุคคลากรเป็นสำาคัญ  องค์กรใดหากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ย่อมสามารถสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และนำาพาองค์กรไปสู่ความสำาเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงปรารถนาและให้

ความสำาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพื่อให้บุคคลากรของบริษัทฯ เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา

 บรษิทัฯ มนีโยบายพฒันาพนกังานทกุระดบัใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะในการปฏบิตังิานอยา่งเปน็ระบบ และตอ่เนือ่ง โดยจดัใหม้ี

แผนการฝึกอบรมประจำาปี  ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมพื้นฐาน ทักษะในการปฏิบัติเฉพาะงาน และความรู้ทั่วไปที่จำาเป็นต้องใช้ใน

การปฏิบัติงาน เช่น ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานในตำาหน่งงานที่จำาเป็น

ต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และพนักงานระดับบังคับบัญชาเข้ารับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับ

การเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (Asean Economic Community)  และการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่มุ่งสู่อาเซี่ยน 

อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป  

 บริษัทฯ ได้นำาระบบการบริหารจัดการงานต่างๆ เข้ามาใช้ในบริษัทฯ เช่น ระบบ 5ส. และTPM (Total Productive 

Management) เปน็ตน้ โดยใหค้วามสำาคญักบัสภาพแวดลอ้มในการทำางานทีส่ะอาด และเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย ซึง่พนกังานสามารถ

ทำางานได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข  มีการดูแลบำารุงรักษาอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทำางานและเครื่องจักรต่างๆ  อย่างเป็นระบบยิ่ง

ขึ้น             

 นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานโดยตรง โดยจัดประชุมฝ่ายบริหารพบพนักงานขึ้น อย่าง

นอ้ยปลีะ 3 ครัง้ เพือ่ชีแ้จงใหพ้นกังานไดร้บัทราบผลการดำาเนนิงาน รวมทัง้แนวทางในการบรหิารงานของบรษิทัฯ  ตลอดจนเปน็การ

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหวา่งผูบ้รหิารและพนกังาน เพือ่นำาไปสูก่ารปรบัปรงุพฒันาและเสรมิสรา้งสมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งผูบ้รหิาร

และพนักงานทุกคนในองค์กร 

 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดอบรมชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้มีความเข้าใจและ

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  โดยเน้นย้ำาแนวทางในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ทั้ง 8 ข้อ รวม

ทั้งช่องทางในการร้องเรียนและการดำาเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน กรณีพบเห็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

 โดยภาพรวมในปี 2556 บริษัทฯ จัดอบรม/สัมมนาภายใน จำานวน 118 หลักสูตร มีพนักงานเข้าร่วมอบรมสัมมนาจำานวน  

2,619 คน และการสัมมนาภายนอกจำานวน 59 หลักสูตร  มีพนักงานเข้าร่วมสัมมนาจำานวน 117 คน ใช้งบประมาณการฝึกอบรม

และพัฒนารวมทั้งสิ้น 1,605,107.15 บาท 

 นอกจากนีบ้รษิทัฯ  ยงัสง่พนกังานไปศกึษาดงูานในตา่งประเทศ   จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นประสบการณแ์ละดงูานกบัองคก์ร

ที่ประสบความสำาเร็จในอุตสาหกรรม  การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการต่างๆ เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ ต่อไป
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Management Structure

The Company’s structure of management comprises of

1. The Board of Directors comprising Independent directors, non-executive directors and executive 
directors 

   1.1 The Audit Committee

   1.2 The Risk Management Committee

 2. The Management

1. The Board of Directors

 • The Structure of Board of Directors

 The Board of Directors stated in the company’s Articles of Association consists of at least 7 directors 
and not more than 15 directors. Not less than half of the total number of directors must have residence in 
the Kingdom.  The directors must hold qualifications in accordance with the regulations of the Securities and 
Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange of Thailand (SET) and not have any characteristics prohibited 
by the SEC and Public Company Act. It presently consists of 14 directors which 2 of these members are 
executive directors.

 As of December 31, 2013, the Board of Directors comprised of 14 members and Ms. Napaporn          
Temeesrisuk, the Company Secretary Manager, was the secretary to the Board, detail as follows:  

NAME - SURNAME POSITION

1. Mr. Pong Sarasin Chairman

2. Mr. Hirofumi Miki Director

3. Mrs. Pilai Piemphongsarn Independent Director and Chairman of the Audit Committee 

4. Mr. Dhep Vongvanich Independent Director

5. Associate Prof.Dr. Sudhabodi  Sattabusya Director

6. Mr. Yasuo Tsujihiro Director

7. Mr. Masutaka Hosono Director

8. Mr. Satit Chanjavanakul Independent Director and the Audit Committee

9. Mr. Dhitivute Bulsook Director

10. Associate Prof.Dr.Suwimon Keeratipibul   Independent Director

11. Mr. Susumu Yamada Director

12. Mr. Tsurusaburo Okamura Director

13. Mr. Pongpanu Svetarundra Independent Director and the Audit Committee

14. Mr. Akiyoshi Toba Director
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Directors with signatory rights on behalf of the Company

 Directors with signatory rights on behalf of the Company are Mr. Pong Sarasin, Mr. Hirofumi  Miki, Mr. 
Akiyoshi Toba, Mr. Sudhabodi Sattabusya and Mr.Tsurusaburo Okamura. The any two of these five authorized 
directors must sign jointly with the Company’s seal affixed.
            
Scope of Authority and Duties of the Board of Directors

1. Supervises and manages company operations in accordance with the company objectives, Articles of 
Association, and the resolutions of Shareholders’ Meeting.

2. Establishes or considers and approve vision, missions, strategy, goals and business policies of the 
Company. The Board is also responsible for monitoring implementation by management in accordance 
with the approved policies, plans and budgets with efficiency and effectiveness. 

3. May appoint other persons to operate the Company’s business under the supervision of the Board. 
The Board may also appoint such persons with the authority and timeframe as deemed appropriate 
by the Board. The Board of Directors reserves the right to cancel, revoke, change or amend such 
authority.

4. Considers and approves the responsibilities of any Committee and any significant changes made to 
its operations as deemed appropriate for the benefit of the Company. 

5. Thoroughly considers any conflict of interests .The consideration of the transactions with conflict of 
interest  are conducted for the best interest of the Company and shareholders .The person who has 
interest in the transaction are not be able to participate in decision making process and/or  approval  
of any transactions.   

6. Establishes or approves a written corporate governance policy for the Company.

7. Ensuring that the Company has effective internal control and internal audit systems.

8. Considers remuneration for the Board within the limit approved by shareholders.
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 In 2013, the Board of Directors attended the total of 7 meetings and the Annual General Meeting of 
Shareholders as follows:

NAME - SURNAME POSITION

ATTENDING  2013 

ANNUAL GENERAL 

MEETING

BOARD  MEETING 

ATTENDANCE / THE 

TOTAL MEETINGS*

(TIMES)

1. Mr. Pong Sarasin Chairman 4 7/7

2. Mr. Hirofumi Miki Director 4 2/7

3. Mrs. Pilai Piemphongsarn 
Independent Director and 

Chairman of the Audit Committee
4 6/7

4. Mr. Dhep Vongvanich Independent Director 4 7/7

5. Associate Prof.Dr. Sudhabodi  Sattabusya Director 4 7/7

6. Mr. Yasuo Tsujihiro Director 4 3/7

7. Mr. Masutaka Hosono Director 4 2/7

8. Mr. Satit Chanjavanakul 
Independent Director and

the Audit Committee
4 7/7

9. Mr. Dhitivute Bulsook Director 4 4/7

10. Associate Prof.Dr.Suwimon Keeratipibul   Independent Director - 4/7

11. Mr. Susumu Yamada Director 4 7/7

12. Mr. Tsurusaburo Okamura Director 4 7/7

13. Mr. Pongpanu Svetarundra
Independent Director and 

the Audit Committee
- 4/7

14. Mr. Akiyoshi Toba Director 4 7/7

       
Notes : 

*   The Board meeting attendance / the total meetings was presented either in amount of times each member 
attended the meetings in 2013 or since the members have been in the position of the Board during the year 
as the case maybe comparing to the total of meetings that was held in 2013.

 
 The current number and position of the Company’s Directors reflects the suitability and equity of each 
shareholder groups’ investment stake. The majority of the Directors are not executives, in order to preserve a 
balance of power and encourage management credibility.  
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Directors representing from major shareholders listed as follows:

 Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.*

 1.  Mr. Hirofumi  Miki

 Nippon Closures Company Limited

 1. Mr. Yasuo  Tsujihiro 
 2. Mr. Masutaka      Hosono
 3. Mr. Akiyoshi  Toba
 4. Mr. Tsurusaburo  Okamura

 Toyo Seikan Company Limited   

 1. Mr. Susumu    Yamada 

Notes:   *  Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. is the major shareholder of Nippon Closures Company Limited 
and Toyo Seikan Company Limited. 

       1.1 The Audit Committee*

 As of December 31, 2013, the Company’s Audit Committee comprised of 3 independent directors and 
the Internal Audit Office Manager as the secretary. In 2013, a total of 4 Audit Committee’s meetings were 
convened with the attendance listed as follows: 

NAME - SURNAME POSITION

THE TOTAL NUMBER OF 

ATTENDANCE/ THE TOTAL 

OF MEETINGS (TIMES)**

1. Mrs. Pilai Piemphongsarn Chairman of the Audit Committee 4/4

2. Mr. Satit Chanjavanakul Member of Audit Committee 4/4

3. Mr. Pongpanu  Svetarundra Member of Audit Committee 2/4

4. Ms. Wannapa  Somprasit Secretary to the Audit Committee 4/4

Notes; 
     * The Audit Committee has their term for three years, started from November 8, 2011, and will complete their 

term in year 2014. 
    ** The Audit Committee meeting attendance / the total meetings was presented either in amount of times each 

member attended the meetings in 2013 or since the members have been in the position of the Audit Committee 
during the year as the case maybe comparing to the total of meetings that was held in 2013.
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Scope of Authority and Duties of the Audit Committee

 The Board of Directors has approved and scoped the authority and duties of the Audit Committee as 
follows: 

1.  To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate by       
coordinating with auditor, the internal audit office and the relevant management.

2.  To review the Company’s internal control system and internal audit system to be suitable and efficient, to 
determine the internal audit unit’s independence, as well as to approve the appointment, transfer, dismissal, 
develop and performance appraisal of internal audit manager.

3.  To review the Company’s compliance with the laws and regulations of Securities and Exchange Commission 
concerning, the Stock Exchange of Thailand and the Public Company Act.

4.  To review the Connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests,  to ensure 
that they are in compliance with the laws and the Exchange’s regulations, and are reasonable, accurate, 
complete, transparent and for the highest benefit of the Company.

5.  To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to propose 
the remuneration of Company’s auditor to the Board of Directors, to attend a non-management meeting 
with an auditor at least once a year   

6. To review and follow the appropriateness and effectiveness of the Company’s risk management.

7. To approve the Audit Committee’s regulation before proposing the approved regulation to the Board of 
Directors for approval.

8. To review the undertaking of the internal audit office as follows:

8.1 Independence
8.2 Appropriateness of its duties and responsibilities
8.3 Approve the audit plan, budget and manpower
8.4 Report the audit results.
8.5 Problem or limit in audit process

9. To prepare a report of Audit Committee’s Corporate Governance, and to report in the Company’s annual 
report. 

10. To report the performance of the Audit Committee to the Board of Directors of the Company by a quarterly 
basis

11. To perform any other duties assigned by the Board of Directors of the Company with approval from the 
Audit Committee thereto.
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The report of Suspicious Circumstance and Significance 

 Apart from the mentioned Authority and Duties, the Audit Committee also reports the suspicious     
circumstance which has significance as follows:  

1. Inspect the matter informed by the Company’s auditor in case of the auditor found the suspicious         
circumstance that director, management or any person responsible for the Company’s operation commits 
an offence under the rules of Securities and Exchange Act (No.4) B.E.2551 and report the result of preliminary 
inspection to Securities and Exchange Commission Office and the auditor within thirty days after received 
by the auditor.

2. During undertake the duties, if the Audit Committee find the suspicious act or transaction which has     
significant effect on the Company’s financial position and operation result, the Audit Committee shall report 
to the Company’s Board of Directors to remedy the matter under the period of time accepted by the 
Audit Committee as follows: 

1. A conflict of interest transaction    
2.  A corruption or an important unusual matter or a fault in the internal audit system
3.  An infringement of laws and regulations of Securities and Exchange Commission concerning, the Stock 

Exchange of Thailand and the Public Company Act.

 In case that the Board of Directors or the management fails to remedy aforesaid matters, any audit 
committee member shall report to the Securities and Exchange Commission Thailand or the Stock Exchange 
of Thailand

The responsibility of the Audit Committee 

 The Audit Committee is responsible to the Board of Directors in carrying duties and responsibilities 
assigned by the Board of Directors while the whole Board of Directors is responsible to all of activities      
participating outsiders.

 1.2 Risk Management Committee

  The company has established the Risk Management Committee as a sub-committee of the Management 
comprised of Senior executive officers and executive officers from various departments and the President 
served as the Chairman in order to ensure that the Company has managed efficiently and shall achieves the 
objectives as well as to prepare for the incident which may occur in the future and affect to the Company’s 
operation.

Scope of duties of the Risk Management Committee

1. To determine policies, objectives, frameworks and strategies concerning risk management.

2. To set content and criteria in considering all types of the Company’s risks.

3. To communicate with all departments regarding the policies or specified measures which need to be         
implemented.

4. To analyze and assess all risks, trends, or incidents which may occur and has influence to the Company.

5. To approve risk management plan, supervise, monitor and also evaluate outcomes

6. To periodically report outcomes for acknowledgment risk situations. 
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2. The Management

 The Executive of the Company as of December 31, 2013 comprises of 7 members presented as     
follows:

NAME - SURNAME POSITION

1. Mr. Akiyoshi Toba President

2. Mr. Tsurusaburo Okamura Senior Vice President - Technical

3. Mrs. Suphasri Sutanadhan Vice President - Finance and Accounting

4. Mr. Ruj Tantsetthi Vice President - Plant

5. Mrs. Siriporn Lawattanatrakul Vice President - Sales

6. Mr. Yoshihiro Kaitsuka Vice President - Technic

7. Mr. Thongchai Srisook Personnel Manager

 The Duties of the Management

1. Manages the operations according to the vision, mission, strategies, policies, plans and goals approved by 
the Board of Directors, the Articles of Association of the Company, and resolutions passed by the Board 
of Directors’ Meeting and Shareholders’ Meeting.

2. Manages the operations according to the Corporate Governance Policy approved by the Board of           
Directors.

3. Prepares annual plan and budget for approval form the Board of Directors and strictly control the operations 
and budget expenditure according to the approved plans and report progresses and operating results of 
the company to the Board of Directors’ Meeting on regularly.

 The Board of Directors and the management has no illegal records in the past 10 years before        
submitting Form 56-1 concerning information disclosure.

3. The Company Secretary and The Secretary to the Board of Directors 

 The Company has established the Company Secretary Office comprising of qualified staff with         
appropriate experience to give information, legal suggestion and related regulations to the Board of Directors 
to perform its duty, and also coordinate all departments to conform with the resolution passed by the Board 
in order to comply with Good Corporate Governance principle. The Board of Directors Meeting No.4/2008 as 
of June 24, 2008 passed the resolution to appoint Ms. Napaporn Temeesrisuk, the Company Secretary Office 
Manager as the Company Secretary and also appointed as the Secretary to the Board of Directors on August 
26, 2008.
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 The duties of the Company Secretary and the Secretary to the Board of the Directors are as  
follows:

1. To coordinate  the schedule for the Board of Directors’ meeting all year round and the date for Annual 
General Meeting of shareholders  as well as  inform the Board in advance.

2. To prepare the Meeting agenda, documents and deliver to the Board of Directors together with the            
meeting notice.

3. To prepare the Shareholders’ meeting, agenda, documents and deliver to the shareholders together with 
the meeting notice. In addition, manage the meeting smoothly and to comply with laws.

4. To attend the meeting and prepare minutes of the Board of Directors’ and the shareholders’ meeting,  
taking important matter, questions and useful suggestions during the meeting.

5. To follow up the operation to conform with the resolutions of the Board of Directors’ and the Shareholders’ 
meeting and report to the Board periodically.

6. To give information or suggestions to the Board of the Directors and the management to perform their 
duties in compliance with the laws and regulations of the Securities Exchange Commission and the Stock 
Exchange of Thailand including the best practice of the Listed Company concerning the good governance.

7. To prepare Form  56-1 concerning the information disclosure and the annual report with the correct and 
complete information complying with the regulations of the Securities Exchange Commission  and  the 
Stock Exchange of Thailand as well as deliver to all related organizations and shareholders (The annual 
report only).

8. To prepare the Director’s profile and registration which have been corrected and updated.

9.  To submit a copy of the report concerning the interest related the Board of the Directors, the Executives, 
and other related persons to the Chairman and the Chairman of the Audit Committee within 7 days since 
the report has been received.

10. To keep the documents as follow in complete, systematic, and simple-to-examine manner 

- Meeting notices and minutes of the Board of Directors’ meeting and the Shareholders’ meeting including 
all meeting documents

- Annual report
- Director registration 
- Report of Information concerning the interest related to the Board of Directors, the Executives, and 

other related person.

11. To give the Company’s information to shareholders, investors, and analysts. To coordinate or set up the 
meeting for all related parties periodically.

12.  To perform any other acts as specified in the notification of the Capital Market Supervisory Board.
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4. Directors and Management Remuneration

 Monetary Remuneration

 1.) The Board of Directors’ Remuneration

 In  2013,  the Annual General Meeting of Shareholders held on of April 23, 2013 has approved the 
remuneration of the total 14 directors in amount of Baht 3,500,000  for the  retainer fee and meeting attendance 
fee  of the Board and the Audit Committee. Year of 2013, the retainer fee and meeting allowances of the 
Board of Directors for 14 directors amounted of Baht 3,030,000 described as follows:

Name of Directors Position
Retainer fee 

(Baht/Year)

Attendance Fee 

(Baht/Year)*

1. Mr. Pong Sarasin Chairman 360,000 210,000

2. Mr. Hirofumi Miki Director No Receiving No Receiving

3. Mrs. Pilai Piemphongsarn
Independent Director and 

Chairman of the Audit Committee
240,000 120,000

4. Mr. Dhep Vongvanich Independent Director 240,000 140,000

5. Associate Prof.Dr.Sudhabodi 

  Sattabusya
Director 240,000 140,000

6. Mr. Yasuo Tsujihiro Director No Receiving No Receiving

7. Mr. Satit Chanjavanakul
Independent Director and

The Audit Committee
240,000 140,000

8. Mr. Dhitivute  Bulsook Director 240,000 80,000

9. Associate Prof.Dr.Suwimon

  Keeratipibul
Independent Director 240,000 80,000

10. Mr. Tsurusaburo Okamura* Director No Receiving -

11. Mr. Pongpanu Svetarundra
Independent Director and

The Audit Committee
240,000 80,000

12. Mr. Susumu Yamada Director No Receiving No Receiving

13. Mr. Masutaka Hosono Director No Receiving No Receiving

14. Mr. Akiyoshi Toba* Director No Receiving -

Total 2,040,000 990,000

   
Remarks
      * The Directors who also reserve the Company’s management will not receive the attendance fee. 
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 2.)  The Audit Committee’s Remuneration

 In 2013, a total of 4 Audit Committee’s meetings were convened. The attendance fee amounted of 
Baht 220,000 the details of which can be described as follows:

NAME - SURNAME POSITION*

THE TOTAL NUMBER 

OF ATTENDANCE/ 

THE TOTAL OF 

MEETINGS (TIMES)

MEETING 

ATTENDANCE FEE  

(BAHT)

1. Mrs. Pilai Piemphongsarn 
Chairman of the 

Audit Committee
4/4 100,000

2. Mr. Satit Chanjavanakul  Member of Audit Committee 4/4 80,000

3. Mr. Pongpanu Svetarundra Member of Audit Committee 2/4 40,000

 
Remarks
  *   They have been appointed by the Board of Directors since November 8, 2011 with the term for three
      years and will complete their term in 2014.

 3.)   The Management‘s Remuneration

 In 2013, The Management‘s remuneration which included 4 executives relatively under the President 
and any persons equally assigned to the same rank of those executives, for a  total of 6 executives amounted 
of Baht 15,166,628.37 the details as follows:

Remuneration

Year 2013 Year 2012 Year 2011

Number of 

Executives 

(person)

Amount 

(Baht)

Number of 

Executives 

(person)

Amount 

(Baht)

Number of 

Executives 

(person)

Amount 

(Baht)

Salary, Annual Bonus, 

and Retirement 

Compensation

6 14,895,584.37 5 17,983,648 5 19,614,419

Provident Fund 1 271,044 2     330,129 2      796,379

Total 15,166,628.37 18,313,777 20,410,798

 However, the Company considered the executives as permanent employees and are obliged to be 
responsible in their own function and line.

 4.)   Other Remuneration

  - None 
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5. Employees

 As of 31 December 2013, the Company had 891 employees. 

 In 2013, the Company paid the compensation to employees totaling 368,021,765.88 baht in the form of 
salary, bonus, attendance reward, overtime, and other welfares. The Company had contributed to the Provident 
Fund for the year 2013 in the amount of 16,161,940.60 baht. 

Provident Fund of the Company

 The Company had founded the provident fund comply with ministerial regulations no.162 B.E. 2526 aim 
to promote employee’s long term savings. This fund will help the employee to gather their own savings for 
use when retire or resign from the Company, subsequently the Company had registered the fund to be under 
Provident Fund Act. B.E. 2530.  For the employee’s cumulative gathering which will deduct from employee’s 
salary, employee has a right to choose from ratio percentage to salary depends on year of service. In addition, 
employee can choose themselves the proper investment plan while the Company shall contribute to the fund 
by this details:-       

 Year of service Contribution ratio ( percentage to salary ) 

 1-6 5
 7-9 7.5
 10  years over 10

 In case that the employee register to the fund before 1 January 2003, the Company shall contribute 
when complete 7 and 10 year of services.  

 As of 31 December 2014, the Company’s Provident Fund has a total contribution equal to 277,952,208.57 
which comprised of 

1. Crown Seal Public Company Limited registered fund, having 343 members included management,  

totaling 111,611,885.36 Baht 

2. The registered K-Master Pooled fund, Crown Seal Public Company Limited only, having 33 members 

included management, totaling 13,584,369.77 Baht.

3. The registered K-Master Pooled fund – share mixed not over 25%, Crown Seal Public Company Limited 

only, having 413 members included management, totaling 153,755,953.44 Baht.

Employee dispute in the past 3 years 

 -  None
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Personnel Development Policy

 Human resources are deemed to be the key factors in carrying on the Company’s operations. The 
Company realizes that human resources development is the worthiest and most sustainable investment      
compared with the other category of the investments. This is because of the reason that the organizational 
success relies on the personnel potentials as the significant matter. Any organization having human resources 
of high caliber of competency, righteousness and ethics would certainly be able to create the advantage on 
the competitiveness and lead the organization to success in accordance with the required and sustainable 
goal. The Company has by far set a wish and given importance on human resources development in order 
to make the Company’s personnel both good and smart men and women at all times.

 The Company has a policy on the development of all levels of employees in order to enable them 
to gain knowledge and skills in systematic and continuous performances by implementing the Annual Training 
Plan consisting of the basic training, skills on the executions of a specific work and general knowledge necessary for 
use in performing duties: such as; management knowledge and skills, which, in 2013, the Company provided 
supports to employees in the positions where the use of English is necessary and the employees in supervisory level 
to receive more skill development training on the use of English in preparation for backing up the entrance 
of ASEAN Economic Community (AEC) and world economic growth towards ASEAN. Such training would also 
enable the employees to increase their knowledge and open the opportunity for them to develop their potentials 
for the progress in their future occupations.

 The Company has adopted various management systems for applications in the Company: such as;   
5 Sor. System and Total Productive Management (TPM), etc., by giving the importance to cleanly environmental 
working condition with an orderly manner. The employees could do their works with safety and happiness; 
look after and maintain the equipment and machines more systematically.

 In addition, the Company has established channel for direct communications with the employees by 
holding the Management-Meets-Employees meeting, at least, 3 times a year in order to give the employees 
the explanations on the operation results including the ways on the Company’s management as well as the 
opportunity in exchanging ideas and opinions between the Management and employees in order to lead to 
the improvements, developments and creations of good relations between the Management and all employees 
within the Organization.

 In 2013, the Company organized the trainings to give explanations on the Company Code of Ethics 
continuously in order to enable the employees to have correct understanding on and properly observe such 
Code of Ethics in the same direction which, in this respect, emphasis was placed on the observations in    
compliance with the Company Code of Ethics in 8 points including the channel in lodging complaints and 
actions in responding to the complaints when received in the case where a performance in violation of the 
Code of Ethics of the Company has been discovered. 

 In 2013, the overall training courses consisted of 118 in-house training courses with 2,619 attendances 
and 59 off-house training courses with 117 attendances respectively. Total expenditure amount to 1,605,107.15 
Baht   

 Moreover, the Company also provided the overseas business trip to observe other peer industrial operation. 
The Objectives are to cross experience and share knowledge in order to enhance our business overview and 
to develop our management systematic continually. 
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี

 นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

 คณะกรรมการบรษิทัฯ มเีจตนารมณท์ีมุ่ง่มัน่ในการดำาเนนิธรุกจิภายใตห้ลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีตามแนวทางปฏบิตัขิอง

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  โดยเลง็เหน็วา่เปน็ปจัจยัสำาคญัในการเสรมิสรา้งองคก์รใหม้รีะบบการบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้  ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อันนำาไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนด

นโยบายการกำากับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ซึ่งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ www.crownseal.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์      

 ในปี 2555 คณะกรรมการโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ได้พัฒนาหลักเกณฑ์การสำารวจของ

โครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสำารวจของ ASEAN CG Scorecard และแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล  บริษัทฯ จึงได้

ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำาหนดไว้ในหลักการปรับปรุงใหม่นี้ เพื่อยกระดับการกำากับดูแลกิจการให้เทียบเท่าสากล  โดยมีการจัดแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและไม่

ละเมิดริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม เพียงพอ และทันเวลา ตลอดจน

การได้เข้าร่วมประชุมออกเสียงและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำาหนดนโยบายในการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากที่กฎหมายกำาหนดไว้

ด้วย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์

 1.1 สิทธิขั้นพื้นฐ�นของผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้มาโดยตลอด  โดยเชือ่วา่ สิง่ทีจ่ะทำาใหผู้ถ้อืหุน้ไวว้างใจ และ

มั่นใจลงทุนกับบริษัทฯ  คือการมีนโยบายหรือการดำาเนินการที่เป็นการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับอย่างเป็นธรรม 

และเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด 

 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการที่เป็นการส่งเสริมและอำานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

• สิทธิในการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่

• สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ

• สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่

สำาคัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ 

การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การลดทุนและ/หรือการเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติรายการ

พิเศษ

• สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
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• สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น 

• สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

• ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำาไรและไม่มียอดขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งกำาไรจาก 

บริษัทฯ ในรูปของเงินปันผล 

 1.2  ก�รประชุมผู้ถือหุ้น

 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานที่บริษัทฯ มีให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่ง

เสริมในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

• การกำาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปี ปีละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือน นับ

แต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็น

กรณีพิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในปี 2556 บริษัทฯ กำาหนดจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี ในวันที่ 23 

เมษายน 2556 ณ โรงแรมสุโขทัย เลขที่ 13/3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 ทัง้นี ้การเลอืกสถานทีส่ำาหรบัจดัประชมุ ไดค้ำานงึถงึความสะดวกในการเดนิทางของผูถ้อืหุน้เปน็สำาคญัและไดจ้ดัเตรยีม

ห้องประชุมที่มีขนาดเหมาะสม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ  

• การส่งหนังสือนัดประชุม

 คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้สีว่นรว่มในการตดัสนิใจ โดยการไดร้บัขอ้มลูและมเีวลาศกึษา

กอ่นวนัประชมุอยา่งเพยีงพอ และเหมาะสม บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้พรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชมุในแตล่ะ

วาระ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่า

เปน็เรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ หรอืเพือ่พจิารณา แลว้แตก่รณ ี โดยมคีวามเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ ในแตล่ะวาระประกอบ

ด้วย  ในปี 2556  บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุม  และ

ได้นำารายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วง

หน้า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาและทำาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสำาคัญอย่างเพียงพอ โดยประกาศผ่านไป

ยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ  รวมทั้งบริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันเพื่อแจ้งกำาหนด 

วัน เวลา สถานที่ประชุม และวาระการประชุมติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมจัดให้มีหมายเลข

โทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย

• การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

    ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองได ้บรษิทัฯ เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอืน่

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลของกรรมการ

อิสระทั้ง 5 ท่านในหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยกรอกเอกสารหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อม

กับหนังสือนัดประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการอำานวยความ

สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น  
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• การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

 ในวันประชุมฯ บริษัทฯ จัดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และจัดอากร

แสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย   รวมทั้งได้นำาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และจัดเตรียมใบลงคะแนน  

เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น  

• การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่

ตดิภารกจิสำาคญั  รวมทัง้คณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เพือ่รว่มชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิในกรณทีีม่ขีอ้ซกัถาม  ในการประชมุ ประธานทีป่ระชมุ

จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ  โดยมีการจดบันทึกประเด็นที่สอบถามและข้อคิด

เห็นที่สำาคัญไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2556 มีคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 

12 ท่าน จากจำานวนทั้งหมด 14 ท่าน  ผู้บริหารทุกท่าน ตัวแทนจากสำานักกฎหมาย และผู้สอบบัญชีจากภายนอก เพื่อร่วมรับฟัง

ความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

 1.3 ก�รเรียกประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น

     นอกเหนือจากการประชุมสามัญประจำาปี หากผู้ถือหุ้นมีความจำาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งส่งผล 

กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงชื่อทำาหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เรียกประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำาหนดไว้ โดยระบุเหตุผลในการเรียกประชุมอย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการ 

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1  เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

2. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น

ในการลงทุนกับบริษัทฯ  

 บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 2.1 บรษิทัฯ กำาหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุฯ เปน็ไปตามจำานวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู ่โดยกำาหนดใหห้นึง่หุน้มสีทิธเิทา่กบั

หนึ่งเสียง 

 2.2 บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่  โดยการเผยแพร่ข่าวสารไว้ใน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง  เพียงพอ และทันเวลา  ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น

สว่นนอ้ยใชส้ทิธใินการเสนอระเบยีบวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ และเสนอชือ่บคุคลเพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกดำารงตำาแหนง่กรรมการลว่ง

หน้า  ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ   รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม

และเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ได้  โดยโทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำานักเลขานุการบริษัทได้ตลอดเวลาทำาการ

 2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี ประธานฯ จะดำาเนินการประชุมตามลำาดับวาระการประชุม  และไม่มีการเพิ่ม

วาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า   

 2.4 การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ กำาหนดให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเปน็กรรมการกไ็ด ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้ โดยบรษิัทฯ เปดิโอกาสใหบ้คุคลซึง่ไดร้บัคะแนน

เสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  



บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited 73

 2.5 บริษัทฯ ได้จัดทำาบัตรลงคะแนนเสียง  สำาหรับให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้น

ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

 2.6 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยกำาหนดให้คณะกรรมการและ      

ผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้

เจา้หนา้ทีส่ำานกัเลขานกุารบรษิทัทราบทนัท ีเพือ่จะไดร้ายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยด์งักลา่วตอ่สำานกังานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำาการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร 

หรอืหนว่ยงานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายใน นำาขอ้มลูไปใชเ้พือ่แสวงหาผลประโยชนแ์กต่นเอง ญาตพิีน่อ้งหรอืพวกพอ้ง และมใิหเ้ปดิเผย

ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน

ไม่ให้นำาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ 

3. ก�รคำ�นÖงถÖงบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯ มีการดูแลและคำานึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า  คู่ค้า คู่แข่งทางการ

ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะ

กรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แต่ละกลุ่มพึงได้รับอย่างละเอียดถี่ถ้วน และดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับ

การคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงั โดยบรษิทัฯ ถอืวา่เปน็ภาระหนา้ทีใ่นการกำาหนดมาตรการทีเ่หมาะสมและเปน็ประโยชน์

กับทุกฝ่าย 

ผู้ถือหุ้น   : บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะเปน็ตวัแทนทีด่ใีหก้บัผูถ้อืหุน้ในการดำาเนนิธรุกจิเพือ่สรา้งความพงึพอใจ และประโยชน์

สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น  มีการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึง

การเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง 

ลูกค้�    : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่

ลูกค้าต้องการ ในระดับราคาที่เหมาะสม  และบริการที่ตรงเวลา  มีการให้คำาปรึกษา ร่วมแก้ปัญหา รับ

ข้อร้องเรียน และจัดเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับ

ลูกค้าอย่างเคร่งครัด

คู่ค้�   : บรษิทัฯ ปฏบิตัติอ่คูค่า้ตามกรอบการแขง่ขนัทางการคา้ทีส่จุรติและเทา่เทยีมกนั โดยยดึถอืปฏบิตัติามสญัญา

และเงื่อนไขทางการค้า รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าในด้านข้อมูลต่างๆ ที่จำาเป็น ให้ความเสมอ

ภาค ความยตุธิรรมแกผู่ข้ายทกุราย  รวมทัง้มกีระบวนการจดัซือ้จดัจา้งทีโ่ปรง่ใส เปน็ไปตามขัน้ตอนและ

ระเบียบของบริษัทฯ 

คู่แข่งท�งก�รค้�   : บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกา และเงื่อนไขทางการค้าภายใต้กรอบของกฎหมาย 

บริษัทฯ สนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด ไม่มีการใช้วิธีการที่จะได้ข้อมูล

ใดๆ ของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยการกล่าวหาที่ปราศจากความจริง

เจ้�หนี้    : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และปฏิบัติหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่าง

เคร่งครัด 
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¾¹ั¡§Ò¹ : บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ  

โดยพนกังานทกุคนจะไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเสมอภาค และเปน็ธรรม มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ

ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  มีการจัดสถานที่ทำางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีแผนการฝึกอบรมและ

พัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่าง

เหมาะสม

สังคมและสิ่งแวดล้อม :  บรษิทัฯ มคีวามตระหนกัและเหน็ความสำาคญัของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จงึไดก้ำาหนดนโยบาย

ในการดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ

คุ้มค่า  มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด  เพื่อป้องกันมิให้

มลภาวะสง่ผลกระทบตอ่พนกังานผูป้ฏบิตังิาน และชมุชนใกลเ้คยีง ตลอดจนลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม   

และเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 

Social Responsibility หรือ CSR) โดยได้ร่วมกับ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) จัดกิจกรรม CSR 

DAY เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง CSR ให้กับพนักงานในองค์กรอีกด้วย

4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำาคัญของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ  เช่น นโยบายกำากับ

ดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย  แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่าง 

บรษิทัฯ กบัผูถ้อืหุน้ทีห่ลากหลาย อาท ิทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  การจดักจิกรรมใหผู้ถ้อืหุน้เขา้เยีย่มชมโรงงานและพบผูบ้รหิาร  รวม

ทั้งเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งคราว  และผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลมายังหน่วยงาน

ที่ดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศและเข้าใจการดำาเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น

 บริษัทฯ เห็นความสำาคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึงและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี

ข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทฯ จึงกำาหนดให้สำานักเลขานุการบริษัท โดยมีผู้จัดการสำานักเลขานุการบริษัท 

เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  นักลงทุน นักวิเคราะห์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่สำาคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

      บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ แก่สาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

• เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  www.set.or.th

• เว็บไซต์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  www.sec.or.th

• เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th  

• กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บริหาร 

• การสื่อสารโดยตรงผ่านทางอีเมล และโทรศัพท์
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ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้ที่

ผู้ติดต่อ :   ผู้จัดการสำานักเลขานุการบริษัท

ที่อยู่ :   บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)

  เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำาบลประชาธิปัตย์

  อำาเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์  : + 66 (0) 2533-0450 ต่อ 638 

โทรสาร : + 66 (0) 2974-1114

E-mail  : napaporn@crownseal.co.th

 ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน 

 บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายมิให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ นำาข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน การ

ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือส่งข้อมูลดังกล่าวเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้มีหน้าที่นำาข้อมูลไปใช้ ต้องระมัดระวังมิให้มีการนำาไป

เปิดเผยต่อผู้อื่น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ

 ก�รควบคุมภ�ยใน

 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การดำาเนินงาน การกำากับดูแล

การปฏิบัติงาน ให้เป็นตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน

การป้องกันรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ  มีการจัดตั้งสำานักตรวจสอบภายในทำาหน้าที่ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน 

โดยมีความเป็นอิสระ สามารถทำาหน้าที่ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

 •  คณะกรรมก�รชุดย่อย

 1. โครงสร้�งคณะกรรมก�ร            

 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุทิีม่ปีระสบการณใ์นสาขาตา่งๆ และมจีำานวนทีเ่หมาะสมในการ

กำากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ  รวมกันไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย

บรษิทั มหาชน จำากดั ขอ้กำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างน้อย 5 คน  ณ 31 ธันวาคม 2556 คณะ

กรรมการบริษัทฯ มีจำานวน 14 ท่าน ประกอบด้วย

               (1)  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำานวน  2  ท่าน 

               (2)  กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร จำานวน 12  ท่าน  

  โดย ตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ  มิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่

  สำาหรบัรายชือ่คณะกรรมการบรษิทัฯ และขอบเขตอำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ ตามทีไ่ดก้ลา่วถงึแลว้

ในหมวดโครงสร้างการจัดการ 



รายงานประจำาปี 2556
Annual Report 201376

 1.2 คณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย

  1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และอย่างน้อย 1 คนมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน  

มีผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของ

คณะกรรมการกำากับตลาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ทุก

ทา่นมปีระสบการณใ์นการตรวจสอบ มคีวามเชีย่วชาญในเรือ่งระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน สามารถรบัผดิชอบดแูล

ให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และนำาเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการกำากับดูแลต่อคณะกรรม

การบริษัทฯ สำาหรับรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้กล่าวถึงแล้ว

ในหมวดโครงสร้างการจัดการ  

  1.2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการย่อยของฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและ    

ผูบ้รหิารจากฝา่ยตา่งๆ มผีูจ้ดัการใหญเ่ปน็ประธาน สำาหรบับทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตามทีไ่ดก้ลา่วถงึแลว้

ในหมวดโครงสร้างการจัดการ 

 2.  ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริÉัทฯ

 บรษิทัฯ กำาหนดใหม้กีารประชมุอยา่งนอ้ยปลีะ 6 ครัง้ โดยกำาหนดวนัประชมุไวเ้ปน็การลว่งหนา้ตลอดทัง้ป ี เพือ่ใหก้รรมการ

ทกุทา่นทราบและสามารถจดัเวลาเขา้รว่มประชมุไดท้กุครัง้ และในกรณทีีม่คีวามจำาเปน็เรง่ดว่น สามารถจดัใหม้กีารเรยีกประชมุคณะ

กรรมการเป็นการเพิ่มเติมได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละครั้ง มีการกำาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระ

เพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้า

ร่วมประชุมเพื่อนำาเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม

  ในการประชุมฯ  กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ  โดยกรรมการต้องคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้

ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่มีการตัดสินใจหรือพิจารณาในเรื่องที่กรรมการบางท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่าง

มีนัยสำาคัญ กรรมการท่านนั้นต้องออกจากการประชุมในวาระนั้นๆ จนกว่าจะขึ้นวาระถัดไป  เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะ

ทำาหน้าที่จดบันทึกและจัดทำารายงานการประชุมภายใน 14 วัน และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาร่างรายงานการ

ประชุมก่อนจะดำาเนินการรับรองในที่ประชุมครั้งต่อไป ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือประธานในที่ประชุม และเลขานุการคณะ

กรรมการบริษัทฯ ต้องลงนามรับรองเอกสารทุกครั้ง โดยจัดเก็บบันทึกการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้พร้อมสำาหรับ

กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

  ในป ี2556 มกีารจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ จำานวน 7 ครัง้  สำาหรบัจำานวนครัง้ในการเขา้รว่มประชมุของกรรมการ

แต่ละท่าน ตามที่ได้แสดงถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการจัดการ 

 3. ค่�ตอบแทน

 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมี

การพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯ 

โดยได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี สำาหรับกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น กรรมการ

ตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมด้วย  



บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited 77

 ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนด โดยพิจารณาจากหน้าที่

ความรับผิดชอบ  ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ  และมีการพิจารณาเทียบเคียงผล

ตอบแทนของธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจผู้บริหารที่มีคุณภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทฯ 

  สำาหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2556 ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการจัดการ

• ก�รสรรห�และแต่งตั้งกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงสุด

 (1) กรรมก�รอิสระ

 บริษัทฯ ได้กำาหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระ   

ตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ 

บริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา หรือ

เป็นผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ  ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดัง

กล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่

น้อง และบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารและผู้มีอำานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทัฯในลกัษณะทีอ่าจเปน็การ

ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  หรือผู้มีอำานาจควบคุม ของผู้ที่

มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมบริษัท เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 
2 ปี โดยมีมูลค่า ≤ 50 ล้านบาท / ≤  3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำานวนใดจะสูงกว่า

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 

ผู้มีอำานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมา

แล้ว ≥ 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง

ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงการ

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมา

แล้ว ≥ 2 ปี

7. ไมเ่ปน็กรรมการทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เปน็ตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เปน็ผูเ้กีย่วขอ้ง

กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน  หรือ

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 

ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ 

9. ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ำาใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเปน็อสิระได ้อกีทัง้ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีส่ำานกังานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด
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 (2) ก�รสรรห�กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงสุด

 วิธีก�รคัดเลือกกรรมก�รบริÉัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนหนึ่งประกอบด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด และบริษัท     

โตโย ไซกัน จำากัด ซึ่งเป็นผู้สรรหากรรมการชาวญี่ปุ่นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี โดยเสนอผ่านการ

พิจารณาเหน็ชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  สำาหรับกรรมการบริษัทฯ อีกส่วนหนึ่งได้มาจากการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่อยู่ในกลุ่ม

ธรุกจิผูผ้ลติและจำาหนา่ยเครือ่งดืม่ซึง่เปน็ลกูคา้ทีท่ำาธรุกจิปกตกิบับรษิทัฯ และผูท้รงคณุวฒุใินดา้นอืน่ๆ โดยกรรมการบรษิทัฯ ทกุทา่น

เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

 ทัง้นี ้ในการสรรหาและแตง่ตัง้บคุคลเขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการบรษิทัฯ  บคุคลดงักลา่วตอ้งมคีณุสมบตัติามทีก่ำาหนดในพระ

ราชบญัญตับิรษิทั มหาชน จำากดั  สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย  รวมทั้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.  เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2.  เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ  ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล

3.  เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์ และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ

4.  สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการติดตามการดำาเนินงานของบริษัทฯ

5.  เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำากัด พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์  ข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ 

(1)  บรรลุนิติภาวะ

(2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(3)  ไม่เคยรับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำาโดยทุจริต

(4)  ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริต ต่อหน้าที่

(5) ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เห็นว่าไม่สมควรเป็นกรรมการตาม

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งประเทศไทย

 ในกรณีตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ว่างลงเพราะเหตุผลอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้า

ที่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนดังกล่าว จะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียง

เท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการที่ตนแทน

 สิทธิของผู้ถือหุ้นร�ยย่อยในก�รแต่งตั้งกรรมก�ร

 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ

การคัดเลือกเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการล่วงหน้า  บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ และแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน อีกทั้ง บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ได้ โดยโทรศัพท์สอบถามมายังเจ้าหน้าที่สำานักเลขานุการบริษัทได้

ตลอดเวลาทำาการ
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 ในปี 2556 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือก

ตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 แต่ไม่มีผู้เสนอแต่อย่างใด

        ก�รแต่งตั้ง ก�รถอดถอน หรือก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รบริÉัทฯ สรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้

1. ในการเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ครบรอบออกตามวาระ คณะกรรม

การบรษิทัฯ มหีนา้ทีค่ดัสรรบคุคล ซึง่มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของสำานกังานคณะกรรมการกำากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด เพื่อเสนอที่

ประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจำาปแีละเปน็สทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกุรายทีจ่ะเสนอชือ่บคุคลอืน่เปน็กรรมการบรษิทัฯ ได ้สว่นอำานาจ

ในการเลือกผู้ใดเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นอำานาจของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการใช้สิทธินี้  

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

(3) ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงของตนทีม่อียูท่ัง้หมดออกเสยีงเลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเปน็กรรมการ

ก็ได้

(4) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำาดับลงมา แต่ไม่เกินจำานวนตำาแหน่งที่เลือกตั้งคราวนั้น จะเป็นผู้ได้รับ

เลือกตั้งเป็นกรรมการ

(5) ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้มคีะแนนเสยีงเทา่กนัสำาหรบัลำาดบัสดุทา้ย ใหป้ระธานของทีป่ระชมุลงคะแนนเสยีง

ชี้ขาด

3. กรรมการย่อมพ้นจากตำาแหน่งเมื่อถึงแก่กรรม ลาออกจากตำาแหน่งก่อนถึงกำาหนด (มีผลตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมาย

ลาออกจากกรรมการ) ศาลมีคำาสั่งให้ออก หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน จำากัด พ.ศ.2535 หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน

จำากัด พ.ศ.2535

4. หากตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการฯ ที่เหลืออยู่เลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำาหนดไว้เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการฯ คราวถัดไป เว้น

แตว่าระของกรรมการจะเหลอืนอ้ยกวา่สองเดอืน ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจำานวนกรรมการทีเ่หลอือยู ่และ

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ จะอยู่ในตำาแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนดำารงตำาแหน่งแทน

 ก�รพั²น�กรรมก�รและผู้บริห�ร

 บรษิทัฯ มกีารสง่เสรมิและอำานวยความสะดวกใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานกุารบรษิทั ไดร้บัการฝกึอบรมในระบบการ

กำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ เพือ่ใหม้กีารปรบัปรงุการปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนือ่ง และเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงกรรมการใหม ่ บรษิทัฯ 

จะจัดให้มีการปฐมนิเทศและพาเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ โดยมีการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานโดยรวม  การพัฒนา

องคก์รและการพฒันาธรุกจิ  นโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณของบรษิทัฯ เพือ่เปน็การแนะนำาใหก้รรมการใหมรู่จ้กั

และเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

 อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการใหม่ ตลอดจนรวบรวมกฎหมาย   

ข้อบังคับต่างๆ ที่กรรมการต้องรู้และปฏิบัติเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเข้าใจ
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 นอกจากนี้เพื่อให้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ 

บรษิทัฯ จงึมไิดจ้ำากดัจำานวนครัง้ทีก่รรมการแตล่ะคนจะไดร้บัการเลอืกกลบัเขา้มาดำารงตำาแหนง่ใหม ่หรอืกำาหนดการเกษยีณอายขุอง

แต่ละท่าน           

                 

 ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริÉัทย่อยและบริÉัทร่วม

    บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน 

    คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำาข้อมูลภายในอันเป็น

ความลับของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง  รวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่นำา

ข้อมูลไปใช้ต้องมินำาข้อมูลไปเปิดเผยกับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องระมัดระวังไม่ให้บุคคลใกล้ชิดนำาข้อมูลไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 

    ในการซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของ

บุคคลดังกล่าว  จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้ง ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อ 

ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดย

ไม่ชักช้า รวมทั้งกรณีมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำาขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด

ความโปรง่ใสและความยตุธิรรมในการบรหิารกจิการของบรษิทัฯ  ทัง้นี ้ผูบ้รหิารตระหนกัถงึโทษทีม่กีารนำาขอ้มลูภายในไปใชป้ระโยชน์

ส่วนตน

ค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 1.)  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จ่ายให้แก่สำานักงานสอบบัญชี  ดังนี้ 

 - ในรอบปี 2554 ของบริษัทฯ  เป็นจำานวนเงิน  975,000  บาท       

 - ในรอบปี 2555 ของบริษัทฯ  เป็นจำานวนเงิน 945,000  บาท      

 - ในรอบปี 2556 ของบริษัทฯ  เป็นจำานวนเงิน 870,000  บาท 

 

 2.)  ค่าบริการอื่น (non audit fee) 

 ค่าตอบแทนจากการให้บริการตรวจสอบและรับรองการทำาลายสินค้าจดทะเบียนไม่ได้คุณภาพ จ่ายให้แก่สำานักงานสอบ

บัญชี  ดังนี้ 

 - ในรอบปี 2554 ของบริษัทฯ  เป็นจำานวนเงิน   20,000   บาท

 - ในรอบปี 2555 ของบริษัทฯ  เป็นจำานวนเงิน  20,000   บาท

 - ในรอบปี 2556 ของบริษัทฯ        เป็นจำานวนเงิน    20,000   บาท
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Good Corporate Governance

 Corporate Governance Policy

 The Board of Directors is committed to operate the business in accordance with the principles of 
good corporate governance and guidelines of the Stock Exchange of Thailand. The Board of Directors believes 
that corporate governance is an important factor that will bring not only success to its business, in terms of 
effectiveness, disclosure and transparency, but also maximum benefit to its shareholders and fairness to all 
stakeholders operations , and to nurture a sustainable growth to the firm. The Board of Directors has established 
the Corporate governance policy being the guideline of business operation for directors, executives and employees 
of the Company. It has been disclosed on the Company’s website www.crowseal.co.th, at the Investor Relation 
section.

 In 2012, The Corporate Governance of Listed Companies Survey Committee has developed the       
criteria of the survey to comply with ASEAN CG Scorecard and best practice of international standards. Thus, 
the Company is committed to the revised principles of good corporate governance by The Stock Exchange 
of Thailand, to attain the highest international standards of good corporate governance, which are stated in 5 
categories namely:

1. Rights of Shareholders 
2. Equitable Treatment of Shareholders 
3. Role of Stakeholders 
4. Disclosure and Transparency 
5. Responsibilities of the Board 

1. Rights of Shareholders 

 The Board of Directors recognizes shareholder rights by encouraging them to exercise their rights and 
avoid violating those rights. ; basic rights of shareholders, right to obtain relevant and adequate information 
of the company in a timely manner and on a regular basis, right to participate and vote in the shareholder 
meetings on any transactions that affect the company. The Board of Directors shall operates not only in         
accordance with the principles of corporate governance for listed companies of the Stock Exchange of Thailand, 
but also realize to other rights of shareholders, which are more than specified in laws, listed in the company 
website www.crownseal.co.th  at the Investor Relations section.

 1.1 Basic shareholder rights 

 The Board of Directors recognizes the basic shareholder rights. We believe that our best effort to 
exercise all policies and practices of the rights of shareholders mentioned herein are strictly complied with 
fairness to all stakeholders, and also relevant rules, regulations, shall ensure our shareholders to rely on and 
be confident to invest with the company.

 The company shall encourage and facilitates all shareholders to exercise their rights as follows: 

• Rights to buy or sell shares 
• Rights to receive adequate information in a timely manner and in a form appropriate for making 

decisions 
• Rights to receive share certificates and rights to transfer shares
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• Rights to participate and vote in the shareholder meetings, and make decisions on any changes 
in importance policy of the Company or any issues that needed to be approved by shareholders’ 
meeting such as amendments to the articles of association or memorandum of association of the 
company, capital increases or decreases, and the approval of extraordinary transactions, etc. 

• Rights to elect or remove members of the board, appoint the external auditor 
• Rights to express their opinions and ask questions related to the Company’s operation. 
• Rights to vote by proxy 
• In case the Company operation result has profits and carries no accumulated loss, the shareholders 

have rights to share in profits of the company.

 1.2  Shareholder Meetings

 In 2013, the Board of Directors has not only operated in accordance with the basic rights of        
shareholders, but also supported the additional acts for shareholders as follows: 

 •  Schedule for shareholders’ meeting

 The Board of Directors has a duty to call an Annual General Meeting once a year within 4 months 
from the end of fiscal year of the company and it may call an Extraordinary Meeting to discuss any other 
important matters, which affects on the benefit of the shareholders.  In 2013, the Company had called the  
Annual General Meeting on April 23, 2013 at The Sukhothai Hotel, 13/3 South Sathorn Road, Tungmahamek 
Sub District, Sathorn District, Bangkok.

 The meeting place is considered on basis of the most convenient for transportation, and the size of 
meeting room is also suitable for the numbers of shareholders. 

 •  The Invitation notice to the meeting

 The Board of Directors recognizes the rights of shareholders to receive adequate information in a 
timely basis and in a form appropriate for making decisions. The invitation notice to the meeting which contains 
adequate information, such as, agenda which will be clearly defined whether which agenda is for the information 
or for the consideration purpose. The supporting documents for each agenda will include the opinions of the 
Board to facilitate the decision making as well. In 2013, an invitation of the meeting was sent at least 14 days 
prior to the meeting. The invitation notice and supporting documents were posted on the company’s website, 
announced via the Stock Exchange of Thailand’s website to inform the shareholders in advance for 30 days 
before the meeting, and also announced in the daily newspapers consecutively for 3 days, not less than 3 
days prior to the meetings. The Company’s telephone number was also provided for any enquiry may need.

 •  Proxy to attend and vote in shareholders meeting. 

 When shareholders could not attend a meeting in person, the Company shall encourage the exercising 
of attending and voting rights by shareholders, at least by appointing their proxy or the Company’s Independent 
Directors to vote on their behalf. The details of 5 Independent Directors of the Company are entirely attached 
to the Notice of Annual General Meeting for their considerations. The shareholders can direct their vote guideline 
by fill in the proxy “form KOR” which has been sent to the shareholders as an attached document with the 
invitation notice, or the shareholders can download it from the Company’s website.   
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 •  Preparation for shareholders meeting and Registration. 

 The Company provides one hour registration prior to convening the meeting, a computerized registration 
and vote forms shall be facilitated properly, as well as the revenue stamp shall also be free serviced, 

 •  Attending shareholders meeting  by the Board of Directors

 The Board of Directors recognizes the importance of the shareholder meetings, all directors shall attend 
every shareholder meeting. The shareholders shall be given an opportunity to make comments and inquires by 
the Chairman. The minutes of shareholder meetings shall be prepared where all enquiry and important comments 
shall be recorded. In 2013, 12 directors from the total of 14 directors, all executives, legal representatives and 
external auditors attended the annual general meeting of shareholders in order to receive shareholders’ opinion 
and answer their questions.
                                 
 1.3  An Extraordinary Meeting.

 Apart from the Annual General Meeting, the Board of Directors may convene an interim meeting called 
“an extraordinary meeting” to discuss any other matter proposed for approval by the shareholders. In addition, 
shareholders may request in writing to the Board of Directors to call for an extraordinary meeting by specifying 
the matters to be considered. The Board of Directors shall call the extraordinary meeting as requested by 
shareholders within 1 month after receiving the notice of shareholders.

2.  Equitable Treatment of Shareholders      

 The Company recognizes the equitable treatment of shareholders in order to encourage the confidence 
of shareholders to invest in the company.      

       The Company has encouraged equitable treatment of shareholders as follows:       

 2.1 The right of the votes in the meeting, given by the company depends on the number of company’s 
shares- one share one vote.

 2.2 The Company’s website has been used for facilitating shareholders to reach the Company’s        
information thoroughly, adequately and timely. The minor shareholders shall also have an opportunity to propose 
an agenda for shareholders meeting and nominate any person to be elected as the director of the board in 
advance, the criteria and process of which has been publicized on the Company’s website. Telephone service 
with Company Secretary Officer shall also be provided for shareholders or interested person to call for more 
information.

 2.3  The matters discussed at the shareholder meetings shall be in the sequence as given in the 
invitation notice, any matter which is not noticed prior to shareholders, shall not be discussed in the meeting.

 2.4 The shareholders have the right to give all of the votes they have to an individual, or a group 
for an election of the Company’s directors. The votes of each shareholder could not allocate more or less to 
nominees. The score voted shall be put in order from the highest score down to the latest ones, the individuals 
who get higher score shall be appointed as directors as per the number of director(s) to be elected in that 
time. 

 2.5 The Company encourages voting by use of a polling card for each matter in the agenda.  A polling 
card especially used when shareholders wish to vote ‘No’, or do not wish to make their votes.  This practice 
also brings more transparency and be inspected for inspection. 
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 2.6 The Company has a preventive measure of unfair using insider information by related persons. 
The directors and executives include their spouse and minor children who have the change in the Company’s 
shares owner they have to immediately inform to the Company Secretary Officer before the information shall 
be reported further to The Office of the Securities and Exchange Commission within 3 working days from the 
date of transaction, sell-purchase or transfer. In addition, the directors and executives or insider department, 
who are closed to the Company’s internal data, are supposed not to make advantage for themselves or their 
relatives and not to disclose any information to outsider or unrelated  persons before the important information 
is publicized. 

3.  Role of Stakeholders

      The Company recognizes with due care to the rights of stakeholders as well as other concerned parties 
including  shareholders, customers, trading partners, competitors, creditors, employees and therefore communities 
and environment where the Company operates and the society at large. The Company shall set a clear policy 
on fair treatment for each and every stakeholder. The rights of stakeholders that are established by laws or 
through mutual agreements are to be respected.

Shareholders   :  The Company is committed to present itself as a high professional representative 
to maximize benefit and satisfaction for our shareholders. Conducting business 
efficiently with transparency is able to create trust and confidence amongst its 
shareholders by considering the Company’s long term growth and appropriate 
levels of sustained returns.

Customers      :  The Company is committed to maximize satisfaction to our customers with 
right-to-order, high quality products at reasonable price and on-time delivery 
service. The Company shall be a proactive agent who is willing to give consultation, 
solve problems and complaint, keep strictly our customer’s confidential and 
business contract.

Trading Partners  : The Company shall treat our trading partners equally and honestly in           
accordance with the frame of rules and regulations as well as trade law. The 
commitment to disclose all necessary information, be transparency and fair, 
in all aspects of business transactions including purchasing procedure.

Competitors   : The Company have commitment to play fair game of business competition 
in accordance with the frame of rules and regulations as well as trade law. 
The Company encourages fair and free-trading policies, not monopoly. The 
Company will not use the illegal information and defame competitors.  

Creditors   : The Company has commitment to follow the financial contracts we have with 
our creditors. 

Employees   : The Company realizes the importance of the Company’s employees. All    
employees shall be treated equally and fairly without discrimination on race, 
religious or gender,  in accordance with Labor Law, rules and regulations, 
receive appropriated compensation as well as the safety work place and 
sanitary. In addition, Human Resources Development plan has been invested 
for them continuously along with the Company’s business development.  
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Community & Environment   : The Company realizes the importance of natural resources and environment, thus 
the policies on environmental control management, has been strictly conducted 
to ensure reasonable usage of all resources  and comply with relevant  laws, 
rules and regulations. Pollution prevention is also the important issue which 
the Company concerned in every step of works, in order to prevent the effect 
on all staff and communities. Also, in order to support the mentioned policy, 
the company has preceded the Corporate Social Responsibility activity, CSR 
DAY, to promote the employee of the organization about CSR.

4. Disclosure and Transparency

 The Board of Directors ensures that all important information relevant to the Company, both financial 
and non-financial : corporate governance policy and environmental policy are normally publicized via The Stock 
Exchange of Thailand and company’s website, annual statements (form 56-1) and annual reports. Furthermore, 
the Company has designated various media and activities, the shareholders, analyst and investors can asked 
for the Company visit or having a meeting with Executives/Senior Executive Officers timely, to disseminate 
corporate information to outsiders such as shareholders and investors.  In addition, shareholders are able to 
reach to information needed through calling to shareholder-administrated unit concerned in order to help them 
understand the Company and its business.

 The Company recognizes that all information, is disclosed accurately, completely, transparently on 
a timely basis that are trustworthy and adequately for shareholders to make decision, so the Company has     
appointed the Company Secretary Office Manager, Company Secretary Office, to be responsible for and perform 
‘Investor relations function’ with care to communicate with outsiders such as shareholders, investors, analysts.

 Company’s news and information has been communicated via the following channels:

• The Stock Exchange of Thailand’s website is www.set.or.th
• Office of the Securities and Exchange Commission’s website is www.sec.or.th
• The Crown Seal Plc.’s website is www.crownseal.co.th  
• Company and Executives Visit Activity.
• Contact directly via e-mail and telephone.

The shareholders and persons who need more information can contact directly to:

 Contact Person    :   Company Secretary Office  Manager
 Address :   Crown Seal Public Company Limited
   5 Soi Rangsit-Nakornnayok 46, Tumbol prachatipat
   Umphur Thunyaburi, Pathumtani
 Tel. :   + 66 (0) 2533-0450 ext. 638 
 Fax.  :   + 66 (0) 2974-1114
 E-mail        : napaporn@crownseal.co.th

 Inside Information Control

 The Company shall determinate for executives and staff especially staff who are data users, not  to 
disclose or publicize internal information or data for the sake of one’s own benefit, buy or sell shares, transfer 
data for buying or selling shares. Internal data control has to be strictly managed to maximize disclosure and 
transparency, including fairness of corporate.
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 Internal Control

 The Board of Directors shall ensure an effective and sufficient internal control system that covers every 
aspect of its operation; financial operations, corporate performance. The Internal Audit Office is established 
to ensure that all operation units of the Company are in compliance with operating procedures, in addition, 
Internal Audit also assess the effectiveness and adequateness of the internal control system, since its works 
independently, it can provide adequate control, transparent and can be the balanced mechanisms against   
improper acts that could give negative impact to the shareholders investments in the Company and its assets. 
The Internal Audit directly report to Audit Committee.

5. Responsibilities of The Board of Directors

 • Sub-Committee

  1. The Structure of The Board of Directors

          1.1  The Board of Directors

  The Board of Directors consists of 7 to 15 persons with excellent qualification and experience 
relevant to the company’s business. The qualifications of the Board of Directors must comply with the Act of 
Public Company Limited, the Regulation of the Security Exchange Commission and Stock Exchange of Thailand. 
The Board of Directors of the Company consists of at least 5 Independent Directors as of December 31, 2013, 
the Board of Directors of the Company consists of 14 Directors:

  (1)   2 Executive Directors
  (2)  12 Non-Executive Directors

  The Chairman of The Board of Directors is not the President.

  The name list of The Board of Directors and its responsibilities are referred in Management 
Structure section.

   1.2 The Committee of the Board of Directors consists of

    1.2.1  Audit Committee

  The Audit Committee shall consist of 3 Independent Committee members with at least one 
member who is knowledgeable in finance and accounting, an Internal Audit Office manager being a secretary. 
The qualifications of the Audit Committee shall reflect the Capital Market Supervisory Board’s requirement on 
qualifications of independence announcement. As of December 31, 2013, the Audit Committee consists of 3 
Independent Directors who possess high professional and ethical standards with experience and expertise in 
internal audit. They are able to be responsible for monitoring and assessing the adequacy of the internal control, 
then expressing their opinions with regard to the benefits of the Company to the Board of Directors. The 
names of the Audit Committee and its responsibility are listed and referred in Management Structure section.

  1.2.2  Risk Management Committee

  The Risk Management Committee is a sub-committee of management, shall consist of Senior 
Executive Officers and Executive Officers, and is chaired by President. The roles and responsibilities of the 
Risk Management Committee are listed and referred in Management Structure section.
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 2. Meeting of the Board of Directors

 The meeting of the Board of Directors must be held at least 6 times a year and be scheduled through 
the year in advance to ensure that all directors shall manage their time to attend the meetings. In case of 
needed, a meeting shall be convened. The agenda and attached documents for Board Meetings must be prepared 
and determined clearly whether for information or consideration, and shall be submitted to the Board of Directors not 
less than 7 days before the meetings to ensure smooth meeting procedure with clear decisions and resolutions. 
In addition, related Executives should attend the board meeting to present information and express opinions 
which benefit to the meeting.               

 All directors shall be allocated appropriate time for free discussion and to express their opinions, with 
regard to the benefit and fairness of the company’s shareholders and related persons. In case there are any 
benefits or significances related in such agenda for interested directors or executives, they shall not participate 
in such agenda unless the meeting goes on to next agenda. The Secretary of the Board of Directors shall 
take the minutes and must prepare a draft meeting report within 14 days after a meeting, then presents to the 
Board of Directors for consideration before submitting to the Board of Directors in the next Board Meeting for its 
approval and acknowledgement. The Chairman of the Board or the Chairman of a meeting and the Secretary 
of the Board of Directors must sign for acknowledgement on the minute, then keep filing for further review 
and inspection when needed.

 In 2013, The Board of Directors Meetings was held 7 times. The meeting-attendance report of the 
Board Directors is shown in Management Structure section.

 3. Remuneration

 The levels of Directors’ remunerations shall be comparable to those of listed companies in The Stock 
Exchange of Thailand which have the similar size of business and in the same industrial sector. Also consider 
the duties and responsibilities of the directors concerned and the Company’s performance. Directors’ remunera-
tion is approved at an Annual General Shareholders’ Meeting. For directors who are assigned more works and 
responsibilities, such as the Audit Committee, shall receive additional remunerations appropriately.

 The executives’ remunerations shall be considered and approved with regard of the policies set by 
the Board of Directors. The levels of executives’ remunerations shall be comparable to those of companies 
in the same industry taking into consideration of the duties and responsibilities, individual performance, the 
Company’s performance, with fairness, to motivate the high professional and standard ones to work with us 
longer.

 The remunerations for directors and executives in 2013 are referred in Management  Structure section.

 • Directors and Top Management Nomination and Appointment

 (1) Independent directors

 As required by the regulations of the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock         
Exchange of Thailand (SET), the company has defined the Board of Directors’ independence as follows:
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1. Holding shares not more than 1 percent of the total shares with voting rights of the Company, major 
shareholder, or controlling person including related person.

2.  Not being or having previously been a directorship who takes part in the management, an employee, 
a staff or an advisor of the Company unless the termination of being in such position had occurred 
at least 2 years before an appointment.

3. Not being a person related by blood or registration under laws such as parents, spouse sibling and 
child of its executives, its major shareholder, its controlling person, or such other person who will be 
nominated to take up the position of executives or controlling persons of the Company or its subsidiary.

4. Not holding business relationship with the company, major shareholder, or person holding controlling 
power of the company, which may hinder the exertion of his/her independent discretion, and not     
being or having ever been a shareowner with significant implication, or person holding controlling power 
of the person holding business relationship with the company, major shareholder, or person holding 
controlling power of the company  unless having vacated from said tenure for not less than two years 
before appointment which value ≤ 50 MB / ≤3% of the Net Tangible Asset (NTA) up to the greater 
number.

5.  Not being or having previously been an auditor of the Company or the major shareholder, or the  
controlling person and not being a shareowner with significant implication, or the controlling person, or 
a managing partner of the audit office which being the auditor of the Company unless the termination 
of being in such position had occurred at least 2 years before an appointment.

6.  Not being or having previously been any professional service provider including legal advisor and 
financial advisor who receives more than baht 2 million annually from the Company, major shareholder, 
or controlling person and also being a shareowner with significant implication, or the controlling person, 
or a managing partner of such professional service provider unless the termination of being in such 
position had occurred at least 2 years before an appointment

7.  Not being a director appointed as a representative of the Company’s directors, a major shareholder 
or a shareholder who is related to the Company’s major shareholder.

8.  Not undertaking a business with similar nature or significant competition with the Company, or not 
being a major partner of a partnership, or a director who take part in management, an employee, a 
staff, an advisor with regular payroll, or owning shares more than 1 percent of all shares with voting 
right of other companies with similar business or significant competition with the company.

9.  Not having any other characteristics that prevent the exertion of independent opinion and not having 
prohibited characteristics as required by the Securities and Exchange Commission’s regulations.

 (2) Directors and Top Management Nomination

 The selection of Directors

 A part of the Board of Directors consists of representatives from major shareholders; Nippon Closures 
Company Limited and Toyo Seikan Company Limited who nominate Japanese directors to be appointed at 
the Annual General Meeting of Shareholders which passed the resolution of the Board of Directors. Another 
part includes the qualified persons nominated by the group of beverage industry who have regular business 
with the Company and qualified persons in other fields. All of the Directors are qualified, knowledgeable, and 
experienced in various fields which have been useful to the Company. 
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 In the nomination and appointment of the Directors, each person must qualify the Public Company Act, 
the Securities Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand including the Company’s policies 
and the principles of the Good Corporate Governance.

1. Having the knowledge, abilities and experience to be beneficial on the Company’s businesses

2. Having a honesty, an ethic and responsibility, decision making on principle and reasonably

3.   Having leadership, vision and independence in making decision.

4.  Able to devote sufficient time to monitor the Company’s operation

5.   Having the correct qualifications and having no forbidden characteristics according to the law, Limited 
Public Company Act, Securities and Exchange Act, and the  Principle of Good Corporate Governance 
of the Company such as;

(1) be sui juris;
(2) Not a bankrupt, incapable or incompetent person
(3) Not having been imprisoned by the judgment of a court which is final for an offence related to 

property committed with dishonest intent;
(4) Have never been dismissed or removed from government service or a government organization or 

a government agency in punishment for dishonesty in performing their duties
(5) There shall be no restrictions to prevent a person to become a director regarding the rules and 

regulations of The Stock Exchange of Thailand.

 In event of a vacancy of the Director other than the retirement by rotation, the Board of Directors will 
select a qualified person with no forbidden characteristics as per stated in the announcement of the Securities 
Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand, and the legal specification of the Public Company to 
fill the position of the Director for the next Board of Directors’ meeting. The director appointed to fill a vacant 
position will only serve the remaining term of that vacant position.

 The Minor Shareholders’ right in the Appointment of Directors

 In order to provide the opportunity to the minor shareholders to propose the Shareholder meeting 
agendas and nominate a person to be the director in advance. Therefore, the Company had announced the 
criteria and process of which through via the Company’s website and informed to The Stock Exchange of 
Thailand to ensure that the shareholders have been informed. However, the Company gives an opportunity to 
the shareholders in inquiry and suggestion prior to the date of the meeting by calling or sending questions to 
the Company Secretary Officer at all time. 

 In 2013, the Company had provided the opportunity to shareholders for proposing the shareholders 
meeting agendas and nominated persons to be elected as the Company’s directors during November 8, 2013 
to January 31, 2014 but no any proposal.
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 Appointment, removal, or termination of Directorial positions is summarized as follows:

1. In nomination of directors to replace directors who complete their terms, the Board of Directors is 
responsible to, recruit a qualified candidate who possesses no  prohibited characteristics as stated 
in the Announcement of the Securities and Exchange Commission concerning, the Stock Exchange 
of Thailand, as well as the Law of Public Company, and propose to the Shareholders’ Meeting. The 
company gives right and opportunity to all shareholders to nominate and appoint any person to be a 
director at the meeting via through the Company’s website, this right has not been exercised.

2. The Shareholders’ Meeting elects Directors by way of a majority vote, according to the following rules:

(1)  Each shareholder has one vote for each share held
(2)  Each shareholder has a total number of votes equivalent to the total number of shares held, 

wherein one share carries one vote
(3)  Each shareholder is required to exercise all his votes in voting for one or several persons as 

Directors
(4)  Candidates receiving the most votes in successively descending order will be appointed as        

Directors according to, but not exceeding, the number of Directors to be appointed on that     
particular occasion

(5)  In the event that two candidates secure an equal number of votes for the final position of        
Director, the Chairman of the Meeting will cast the deciding vote

3. Directors may also leave their posts due to fatality; resign prior to the completion of term (Effective as 
of the date the company has received the director’s resignation letters); the Court or the Shareholders’ 
Meeting passes a resolution to remove a Director according to Section 76 of the Public Company Act 
B.E. 2535 (1992); or a Director lacks the qualifications as specified in the Section 68 of the Public 
Company Act B.E. 2535 (1992).

4. In case the Director was vacated other than vacating their office by rotation, the remaining Directors 
will select a qualified candidate who does not possess any prohibited characteristics as a replacement 
at the following Board of Directors’ Meeting with a vote of not less than three quarters of the remaining 
Directors except the said Directorial position has a period of less than 2 months to completion of 
term. The replacement Director may serve only the period of time remaining to completion of such 
term.     

 The Development of Directors and Management.

 The Company promotes and facilitates training and the continuing education for related persons with 
the Corporate Governance system such as, Directors, Management and Corporate Secretary, This enables 
continuous improvement to work performance. In addition, in case there is the new director(s), the Company 
will arrange the orientation and plant visit to educate them on the Company business regarding the Company 
operation overview, the development of business and organization, the good corporate governance policy and 
code of conduct.

 Furthermore, the related laws and regulations including the other useful information are prepared as 
the manual handbook for the new director to well perform the duty. 
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 In addition, so as to ensure that the capabilities and experience of the Board of Directors can be 
contributed maximum benefit for the Company, there is no limitation to the number of times a Director may 
be re-elected, nor any limitations in terms of a retirement age.

• Governance of the subsidiaries and associated companies  

 The Company has neither subsidiaries nor associated companies.  

• Internal information Control

 The Board of Director has a preventive measure of unfair using inside information by related persons. 
The directors, management and also employees who are closed to the company’s internal data, are supposed 
not to make advantage for themselves or their relatives and not to disclose any information to outsider or 
unrelated persons before the important information is publicized.                  

 Moreover, the directors and management include their spouse and minor children who have changed 
in the Company’s shares owner have to inform the Securities and Exchange Commission within three working 
days from the date of buying, purchasing, transferring and receiving the Company’s shares and inform the 
Company soonest. In the case whereby there’s any transaction with the Company during the year, the directors 
and management have to inform to the Company whether such transaction may lead to conflict of interests or 
not. These measures are to ensure the transparency and fairness of the Company. Additionally, the directors 
and management also realize the seriousness of penalty for insider trading. 

 • Auditor Remuneration  

 1.)  Audit fee 

 Audit fee payable to Office of auditor shown as details below:  

  - Fiscal year 2011      equal to   995,000 Baht       

  - Fiscal year 2012    equal to   965,000 Baht      

  - Fiscal year 2013     equal to   890,000 Baht  

 2.)  Non audit fee 

 Service fee for observe and certify the destruction of registered products which under quality standard 
payable to Office of auditor shown as details below: 

  - Fiscal year 2011      equal to   20,000 Baht       

  - Fiscal year 2012           equal to   20,000 Baht      

  - Fiscal year 2013          equal to   20,000 Baht  
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลไว้ในเว็บไซต์บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน) www.crownseal.co.th  หน้าสิ่งแวดล้อมและสังคม  

หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม



บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited 93

Social Responsibility

 The Company has disclosed the information about this topic on the website www.crownseal.co.th at 
Environment and Social Section, Re: Social Responsibility
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การควบคุมภายใน

 บรษิทั ฝาจบี จำากดั (มหาชน) ไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่การควบคมุภายในอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมุง่เนน้ใหม้รีะบบการควบคมุภายใน

ทีค่รอบคลุมในทกุกจิกรรม อยา่งเพยีงพอและเหมาะสมกบัการดำาเนนิธรุกจิ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพและประสทิธผิลในการดำาเนนิงาน 

การใชท้รพัยากรและการดแูลรกัษาทรพัยส์นิ  รวมทัง้มรีะบบบญัชแีละการรายงานทางการเงนิทีม่คีวามถกูตอ้งเชือ่ถอืได ้ มกีารปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่

มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และมอบหมายใหส้ำานกัตรวจสอบภายในรบัผดิชอบในการประเมนิความเพยีงพอและประสทิธผิลของระบบควบคมุภายใน

ของทกุกระบวนการหลกัทางธรุกจิของบรษิทัฯ สอบทานความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัรายงานทางการเงนิ ตลอดจน

ใหค้ำาแนะนำาแกผู่บ้รหิาร เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การปฏบิตังิานหลกัและกจิกรรมทางการเงนิทีส่ำาคญัของบรษิทัมรีะบบควบคมุภายในทีเ่หมาะ

สม เพียงพอ  รวมถึงมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของ

สำานักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่  จึงกำาหนดให้รายงานผลการตรวจ

สอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

    1. สภ�พแวดล้อมก�รควบคุม

• มีการกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานอย่างชัดเจน

• มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจของ

บริษัท รวมถึงการจัดทำาใบพรรณนาหน้าที่งาน เพื่อกำาหนดรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้

ปฏิบัติงานในแต่ละตำาแหน่งอย่างครบถ้วน 

• มีการจัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ

ที่ดีในการดำาเนินธุรกิจ

• มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ  

 2. ก�รประเมินคว�มเสี่ยง

• มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเปน็ลายลกัษณอ์กัษร ซึง่มผีูจ้ดัการใหญเ่ปน็ประธาน และผูบ้รหิารระดบั

สูงของฝ่ายต่างๆ เป็นกรรมการ และกำาหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน   

• จัดทำาคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และได้กำาหนดหลักเกณฑ์การประเมิน

ความเสี่ยงในแต่ละระดับไว้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำาการประเมินทั้ง 2 ด้านคือ ผลกระทบต่อความเสียหายที่จะเกิด

ขึน้จากเหตกุารณน์ัน้(Impact)  และโอกาสทีจ่ะเกดิเหตการณค์วามเสีย่ง(Likelihood) เพือ่พจิารณาระดบัคา่ของความ

เสี่ยงที่อาจเป็น ระดับสูง ระดับกลาง หรือระดับต่ำา

• อนมุตัแิผนและมาตรการจดัการความเสีย่ง   ตลอดจนประเมนิประสทิธภิาพของการบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้ทบทวน

แผนและมาตรการจัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 3. กิจกรรมควบคุม

• มีการกำาหนดนโยบาย ไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  มีการจัดทำาแผนงาน ตัวชี้วัดผลงาน และงบประมาณประจำา

ปี สำาหรับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้   

• มีการกำาหนดระเบียบปฏิบัติงาน  ระเบียบอำานาจอนุมัติและสั่งการของผู้บริหารทุกฝ่ายและทุกระดับไว้อย่างชัดเจน

และเปน็ลายลกัษณอ์กัษร โดยมกีารทบทวนและปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการณท์ีเ่ปลีย่นแปลง เพือ่ใหก้ารปฏบิตัิ

งานเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส มีความคล่องตัว  และภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ      

• การทำาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจนำามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะ

ต้องผ่านขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกฎหมายเสมือนกระทำากับ

บุคคลภายนอก 
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 4. ด้�นระบบส�รสนเทÈและก�รสื่อส�รข้อมูล

• จัดให้มีระบบข้อมูลและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถรับข้อมูล

สารสนเทศได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอ  สำาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และประกอบการตัดสินใจ  

• มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  และประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางในการบริหารงานและ

ข้อมูลที่จำาเป็นในการปฏิบัติงานแก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำาเสมอ     

• บรษิทัฯ มกีารนำาระบบงาน SAP เขา้มาใชใ้นการบนัทกึขอ้มลู ประมวลผลการปฏบิตังิาน จดัทำารายงานเพือ่วเิคราะห์

ข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งใช้ซอฟต์แวร์ Business Objects  ในการรายงานผล  ซึ่งทำาให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่าง

สะดวก ถูกต้องแม่นยำา ตลอดจนผู้บริหารมีข้อมูลที่เพียงพอ สำาหรับการวิเคราะห์  เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

• มรีะบบรกัษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศและขอ้มลู  ทีเ่หมาะสม เพยีงพอ ตลอดจนมกีารกำาหนดแผนสำารอง

ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ทำาให้ระบบหยุดชงักหรือเกิดความเสียหายต่อระบบ  และ

ได้มีการซักซ้อมแผนสำารองฉุกเฉินเป็นประจำาทุกปี

• พนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Intranet ส่วนบุคคลภายนอกสามารถรับรู้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ของ 

บรษิทัฯ www.crownseal.co.th ซึง่ไดผ้า่นการพจิารณาความถกูตอ้ง ครบถว้น จากหนว่ยงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย หรอื

รับผิดชอบข้อมูลในส่วนนั้นๆ แล้ว

 5. ก�รติดต�มและประเมินผล

• มีการจัดประชุมฝ่ายบริหารเป็นประจำาทุกเดือน และได้นำาดัชนีชี้วัดผลงาน มาใช้ในการติดตามผลการบริหารงาน

และปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำาหนดไว้ โดย

รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำาเสมอ หากผลการดำาเนินงานแตกต่างไปจากเป้าหมาย ที่

ประชมุฯ จะซกัถามและมอบหมายใหฝ้า่ยบรหิารไปดำาเนนิการแกไ้ขและนำามารายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบ  

ในการประชุมครั้งต่อไป

• จดัตัง้สำานกัตรวจสอบภายในขึน้ ทำาหนา้ทีป่ระเมนิความเพยีงพอและประสทิธผิลของระบบการควบคมุภายในและการ

บรหิารความเสีย่งขององคก์ร  ดำาเนนิกจิกรรมการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำาปซีึง่ไดร้บัการอนมุตัิ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยดำาเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านระบบการควบคุม

ภายใน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อกำาหนด ของบริษัทฯ ข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ  พร้อมให้คำาแนะนำา

ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมถึงติดตามผลการปรับปรุง

แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี อย่างสม่ำาเสมอ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นประจำาทุกไตรมาส 

 ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินราย

ไตรมาสและรายงานทางการเงนิประจำาป ี2556 รวมทัง้การเปดิเผยขอ้มลูทางการเงนิ มคีวามเหน็วา่รายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ การพิจารณาสอบ

ทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน และตดิตามผลการปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจากผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ีอยา่ง

สม่ำาเสมอ ตลอดจนให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ โดยรายงานผลการดำาเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส   มีการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำารายการที่

เกี่ยวโยงกัน  การพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี 2557 ที่มุ่งเน้นความสำาคัญในการควบคุมภายในและการ

บรหิารความเสีย่งในกจิกรรมทีส่ำาคญัเพือ่นำาขอ้มลูมาพจิารณาในการใหข้อ้เสนอแนะ เพือ่การปรบัปรงุระบบและวธิปีฏบิตังิานใหร้ดักมุ

ขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำาปี 2557 ของบริษัทฯ ด้วย
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Internal Control

 Crown Seal Public Company Limited highly see the vital on the internal control. We put emphasized 
on this, to cover all activities, sufficiently and appropriate for Company’s operation. Therefore to increase the 
efficiency and effectiveness in operating. The using of resources and preserving asset including the credible 
and accuracy of financial report are needed. We strictly following the laws and regulations relating to the 
Company’s business. For this reason, the Company has appointed the Audit Committee who qualified  with 
laws governing securities and stock exchange.  Assigned the Internal Audit Office Manager as the secretary. 
The Audit Committee’s duties are to review the effectiveness of the Company’s internal control and internal 
audit system. As the Internal Audit Office is responsible for evaluating the sufficiency and effectiveness of 
Internal control system in main process of the Company’s business. To review the accuracy and completeness 
of financial report, express and share their opinions to the management.  In order to assure the important 
operation and financial activities of the Company having adequate and appropriate internal control. In which 
ongoing incompliance with laws and regulation relating to the company business .

 However, the Internal Audit Office will report the inspecting result directly to the Audit Committee. This 
is to ensure their independence and keep the balance of investigation. 

1.  Control Environment: 

• The company specify the term of the visions, mission, strategy, and plans. In order to reach the 
success of Company’s goal.

• The company clearly set up the organization chart according to the proper responsibility. This 
include job description, scope of works and qualification in each position. 

• The Board of Directors adopt the policy in accordance with the principles of Good Corporate 
Governance and corporate ethic.

• The company consistency provide the opportunity to develop knowledge and skill for all employees.

2. Risk Management: 

• The company established the Risk Management committee by having the President as the             
Chairman and the management as the committee, which have clearly role in operation.

• Having the manual in Risk Management to clearly set the guidance and practice. To help evaluate 
the risk in each level appropriately. The 2 main aspects of evaluations are the impact of the loss 
that caused by the incident and the chance that might happen (Likelihood).Therefore to consider 
that the level of risk is; high, medium or low.

• Giving an approval for the Risk Management plans and measures as well as evaluate the efficiency 
of Risk Management, review, revise plans to cope with the change of risk factors both internal 
and external that may cause.

3. Activities Control

• The company has guidelines policy for operation in all departments. There are the action plan, key 
performance indicators, and the annual budget to ensure the effectiveness of operation in reaching  
the goals. 

• The company is given written procedure and authority manual of each management levels and 
regularly review them to be in line with the changing situation. It is to assure that the operation 
is transparent and flexible under appropriate and adequacy internal control.

• In case if a connected transaction with the company’s related person whom may lead to conflict 
of interests. That connected transaction shall comply with rules, regulations and related laws as 
same as any other transaction.
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4. Information and Communication

• The company set up various channels for communications both internal and external.  All               
concerning parties can access to accurate, updated and adequate information for their operation 
and decision-making. 

• The Board of Director’s meetings and the management meetings are regularly meet in order to 
deploy the policy, working guidelines and share necessary information to involved officers.

• The company has introduced SAP system to record data and analyze the operating result. 
Also prepare for a financial report by using the Business Objects software which facilitate more        
accurate work for the officers. To support the  faster and  more efficient decision-making for the 
management.

• The company set up security system of internet usage securely and sufficiently. Having contingency 
plan to reduce the effect of system shut down that may cause damage to the whole system. We 
also go over and practice the contingency plan yearly.

• The employees can access data for information via internet, while outsider can receive information 
from the Company’s website www.crownseal.co.th. which has been proved by the responsible 
department manager or assigned officers.

5. Monitoring and Evaluation

• The management team meet monthly  in order to monitor the performance of employees in all 
levels by their key performance indicator. To ensure the operation is following  the plan and reaching 
the goal, by regularly reporting to the Board of Directors.  When the result appear differently from 
the goal, the committee will have some questions, suggestions and assign the management to 
resolve the problem. Then report for the up-coming meeting.

• Having an Internal control system and the Risk Management of the company. Perform the internal 
audit according to the yearly audit plan which approved by the Audit Committee. To investigate 
and evaluate the operation result of each department on the internal control. The Internal Audit 
Office perform under the Company’s rules and regulations. To provide recommendations to the 
management and the person in charge for better performance. Also, follow up on the result of 
improvement according to the recommendations of the internal auditor and external auditor, then  
directly report to the Audit Committee every quarter. 

 In 2013, the total of 4 Audit Committee meetings were convened and reviewed the company’s quarterly 
financial statements and financial report. This included disclosure the financial information and qualify that the 
financial report is correct in accordance with Thai Financial Reporting Standards and adequate for disclosure. 
Also, review the internal audit result and follow up the management operation result, according to the suggestion 
of internal auditor and external auditor. As well as to notify and provide the useful recommendation to the 
company. The Audit Committee had considered and suggested the Company’s connected transaction, including 
the approval of the Internal Audit plan for 2014 and also recruited the company’s auditors and considered 
audit fee for that year.
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รายการระหว่างกัน

ÃÒย¡ÒÃ คู่สัญญ� คว�มสัมพันธ์ ÃÐยÐàวลÒ
มูลค่� (ล้�นบ�ท)

เกณฑ์ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน
2556 2555

1. ร�ยก�รธุรกิจปกติ

   1.1 การขายฝาจุกจีบ ฝาอลูมิเนียม  

      เกลียวกันปลอม ฝาแมกซี่

      และ ฝาพลาสติก

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด และ

บริษัทในเครือ1

บริษัท ไทยน้ำาทิพย์ จำากัด2

เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหาร

ร่วมกันบางส่วน

- 687.29 821.05 ชำาระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคา

ตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก

       บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน)3

บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำากัด4 มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด (NCC)5 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหาร

ร่วมกันบางส่วน

   1.2 การขายอุปกรณ์ อะไหล่         

      และวัตถุดิบ

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด และ

บริษัทในเครือ

เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหาร

ร่วมกันบางส่วน

- 1.51 1.12 ชำาระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคา

ตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก

บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน)

บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด (NCC) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหาร

ร่วมกันบางส่วน

2. ร�ยก�รสนับสนุนธุรกิจปกติ

   2.1 การรับจ้างผลิตงานท่ีเก่ียวข้อง

      กับการพิมพ์

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จำากัด6 มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและ

ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

- 139.82 133.41 ชำาระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคา

ตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก

      - การรับจ้างพิมพ์และ

        เคลือบแผ่น โลหะ

      - การรับจ้างทำาอาร์ตเวิร์ค

      - การรับจ้างทำาแผ่นพิมพ์        

        ตัวอย่าง 

   2.2 การได้รับความช่วยเหลือด้าน

      วิชาการ และเทคนิคในการ

      ผลิตฝา

บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด (NCC) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหาร

ร่วมกันบางส่วน

5 ปี 25.16 20.06 ชำาระเงินทุก 6 เดือน โดยกำาหนดเป็นอัตรา

ร้อยละของยอดขายฝา โดยที่ NCC เรียก

เก็บในอัตราที่ไม่สูงกว่าผู้รับความช่วยเหลือ

รายอื่น

   2.3 การซื้อ อะไหล่ วัตถุดิบ

      และเครื่องจักร

บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด (NCC) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหาร

ร่วมกันบางส่วน

- 35.18 51.59 ชำาระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตามราคา

ตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก

บริษัท ไซไว โชจิ จำากัด7 มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

บริษัท โทเค็น เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำากัด8

บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จำากัด9

3. ร�ยก�รเช่�หรือให้เช่�

   อสังห�ริมทรัพย์ ไม่เกิน 3 ปี

   3.1 การให้เช่าที่ดิน 3,626 ตรม. 

      (ที่ตั้งอาคารสรรพสามิต 

      และที่จอดรถ)

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำากัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและ

ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

1 ปี

(1 ก.ย. 55 -

31 ส.ค. 56)

0.28 0.28 ชำาระเงินเป็นรายปี ตามราคาประเมิน

ของผู้ประเมินอิสระ

   3.2 การให้เช่าสำานักงานพื้นที่    

       360 ตรม.

บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำากัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน 1 ปี

(1 ม.ค. 56 -

31 ธ.ค. 56)

0.78 0.78 ชำาระเงินเป็นรายปี ตามราคาประเมิน

ของผู้ประเมินอิสระ

 1. สรุปรายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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ÃÒย¡ÒÃ คู่สัญญ� คว�มสัมพันธ์ ÃÐยÐàวลÒ
มูลค่� (ล้�นบ�ท)

เกณฑ์ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน
2556 2555

4. ร�ยก�รเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริก�ร

   4.1 การให้บริการด้านการบริหาร   

      จัดการซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ 

      ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP

      และระบบงานบุคคล

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำากัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและ

ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

1 ปี

(1 ม.ค. 56 -

31 ธ.ค. 56)

2.29 2.84 ชำาระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปัน

ส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณงาน

บวกกำาไรร้อยละ 4

บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำากัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน 1 ปี

(1 ม.ค. 56 -

31 ธ.ค. 56)

2.95 2.88 ชำาระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปัน

ส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณงาน

บวกกำาไรร้อยละ 4

บริษัท โตโย ฟิลล่ิง อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด10 มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน 1 ปี

(1 ม.ค. 56 -

31 ธ.ค. 56)

0.62 0.96 ชำาระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปัน

ส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณงาน

บวกกำาไรร้อยละ 4

   4.2 การให้บริการติดตั้งซอฟแวร์

      และฮาร์ดแวร์ระบบงาน 

      คอมพิวเตอร์ SAP

บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำากัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน 3 เดือน

(1 เม.ย. 56 -

30 มิ.ย. 56)

2.19 - ชำาระเงินเมื่องานเสร็จ โดยใช้หลักการปัน

ส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณงาน

   4.3 การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน

      ระบบสารสนเทศ

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและ

ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

1 ปี

(1 ม.ค. 56 -

31 ธ.ค. 56)

1.10 1.10 ชำาระเงินเมื่อถึงกำาหนด โดยอ้างอิงตามราคา

ตลาดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ

บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำากัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน 1 ปี

(1 ม.ค. 56 -

31 ธ.ค. 56)

0.025 0.025 ชำาระเงินเมื่อถึงกำาหนด โดยอ้างอิงตามราคา

ตลาดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ

บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน 1 ปี

(1 ม.ค. 56 -

31 ธ.ค. 56)

0.005 0.005 ชำาระเงินเมื่อถึงกำาหนด โดยอ้างอิงตามราคา

ตลาดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ

   4.4 การให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 

      แม่ข่าย

บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำากัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน 4 ปี

(1 ม.ค. 54 -

31 ธ.ค. 57)

0.22 0.23 ชำาระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลักการปัน

ส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณผู้ใช้

งานบวกกำาไรร้อยละ 4

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและ

ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

4 ปี

(1 ม.ค. 54 -

31 ธ.ค. 57)

0.43 0.45 ชำาระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลักการปัน

ส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณผู้ใช้

งานบวกกำาไรร้อยละ 4

บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน 4 ปี

(1 ม.ค. 54 -

31 ธ.ค. 57)

0.07 0.08 ชำาระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลักการปัน

ส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณผู้ใช้

งานบวกกำาไรร้อยละ 4

   4.5 การให้บริการพื้นที่ส่วนกลาง บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำากัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน 1 ปี

(1 ม.ค. 56 -

31 ธ.ค. 56)

0.29 0.27 ชำาระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปัน

ส่วนค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนการใช้พื้นที่และ

จำานวนพนักงาน บวกกำาไรร้อยละ 4

   4.6 การให้เช่าที่ดิน 20-1-87 ไร่ 

      (ที่ตั้งสำานักงานและโรงงาน   

      กระป๋อง 2 ชิ้น)

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและ

ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

30 ปี

(2 ก.ค. 44 -

1 ก.ค. 74)

0.50 0.50 ชำาระเงินครั้งเดียวในวันทำาสัญญาจำานวน 15 

ล้านบาท ราคาที่ดินใช้ราคาที่บริษัทฯซื้อจาก 

BCM เป็นฐานและคิดค่าเช่าร้อยละ 1.5 ต่อ

ปีของราคาที่ดินตามมูลค่าปัจจุบัน โดยคิด

อัตราคิดลดร้อยละ 8

   4.7  การให้เช่าที่ดิน 8-3-80 ไร่ 

       (ที่ตั้งอาคาร 3,4 ที่อัดเศษ

       วัสดุและที่ขนถ่ายสินค้า)

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและ

ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

30 ปี

(2 ก.ค. 44 -

1 ก.ค. 74)

0.49 0.49 ชำาระเงินครั้งเดียวในวันทำาสัญญา จำานวน 

14.78 ล้านบาท  ราคา Fair Value ที่ดิน 

ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คิดค่าเช่าร้อย

ละ 1.5 ต่อปี ของราคาที่ดินตามมูลค่า

ปัจจุบัน โดยคิดอัตราคิดลดร้อยละ 8
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หม�ยเหตุ

1. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด และบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายเครื่องดื่ม

2. บริษัท ไทยน้ำาทิพย์ จำากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายเครื่องดื่ม

3. บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายเครื่องดื่ม

4. บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายภาชนะพลาสติก

5. บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายบรรจุภัณฑ์

6. บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายฝากระป๋อง  กระป๋อง 2 ชิ้น และกระป๋อง 

3 ชิ้น

7. บริษัท ไซไว โชจิ จำากัด ประกอบธุรกิจจำาหน่ายเครื่องจักรและอะไหล่

8. บริษัท โทเค็น เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำากัด ประกอบธุรกิจจำาหน่ายเครื่องจักรและอะไหล่

9. บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จำากัด ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตแม่พิมพ์สำาหรับฉีดและเป่าพลาสติก 

10. บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ประกอบธุรกิจบรรจุ และจำาหน่ายกระป๋องสูญญากาศสำาหรับผลิตภัณฑ์

ดูแลร่างกายและเส้นผม

2. คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผลในก�รเข้�ทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน

    ในปี 2556 บริษัทฯ มีการทำารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวแล้ว

ในข้อ 1) ได้แก่ 

1.  รายการธุรกิจปกติ 

2.  รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

3.  รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี 

4.  รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 

 ในการตกลงเข้าทำารายการดังกล่าวข้างต้น  บริษัทฯ จะพิจารณาถึงเหตุผลและความจำาเป็น เงื่อนไข และราคาที่เป็น

ธรรม  โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำาคัญ กรณีเข้าทำารายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ บริษัทฯ 

จะดำาเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าของธุรกิจปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก ส่วนรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน     

3 ปี และรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ บริษัทฯ จะพิจารณากำาหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการ โดยใช้ Fair Value ของผู้

ประเมินอิสระ และใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนปริมาณงานบวกด้วยกำาไร ซึ่งได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดแล้ว   

  ทั้งนี้ การตกลงเข้าทำารายการ/สัญญาใดๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความ

จำาเปน็และความสมเหตสุมผลในการเขา้ทำารายการ ตลอดจนเงือ่นไข และราคาทีเ่ปน็ธรรม เพือ่ไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

อันเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 



บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited 101

Related Party Transactions

Item Parties Involved Relationship of Contract Term

Value 

(Million Baht) Basis of Consideration Value 

Determination
2013 2012

1.  Ordinary and usual courses of 

    business transaction

    1.1 Sales of crown caps, 

        pilfer-proof caps, maxi-series 

        and plastic caps

Group of Boon Rawd Brewery Co., Ltd.1

ThaiNamthip Ltd.2

Serm Suk Plc.3

Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd.4

Nippon Closures Co., Ltd. (NCC)5

Shareholder and the same 

partial group of directors 

The same major shareholder

Major shareholder and 

the same partial group of 

directors 

- 687.29 821.05 Monthly payment / with reference to 

market price which are the same rate 

as others

    1.2 Sales of equipments and 

        spare parts

Group of Boon Rawd Brewery Co., Ltd.

Serm Suk Plc.

Nippon Closures Co., Ltd. (NCC) 

Shareholder and the same 

partial group of directors

Major shareholder and 

the same partial group of 

directors 

- 1.51 1.12 Monthly payment / with reference to 

market price which are the same rate 

as others

2.  Transactions that support 

    ordinary and usual course of     

    business

    2.1 Printing and related

      - Printing and coating metal 

        sheet services

      - Printing artworks 

      - Printing of sample printed sheet

Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd.6 The same major shareholder 

and partial group of directors

- 139.82 133.41 Monthly payment / with reference to 

market price which are the same rate 

as others

    2.2 License agreement Nippon Closures Co., Ltd. (NCC) Major shareholder and 

the same partial group of 

directors

5 years 25.16 20.06 Half - yearly payment / royalty fee 

is set as a percentage rate of sales 

volume of caps. And rate charged by 

NCC is not higher than others

    2.3 Purchase of spare parts,  

        raw materials and 

        machineries

Nippon Closures Co., Ltd. (NCC) 

Saiwai Shoji Co., Ltd.7

Tokan Trading Corporation Co., Ltd.8

Kanagata (Thailand) Co., Ltd.9

Major shareholder and the 

same partial group of directors 

The same major shareholder

- 35.18 51.59 Monthly payment / with reference to 

market price which are the same rate 

as others.

3. Short-term property rental   

   contract which is no longer 

   than 3 years

    3.1 Land lease (3,626 Sqm.) 

        (The excise office and 

        Car park)

Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd. The same major shareholder 

and partial group of directors

1 year

(1 Sep.12 - 

31 Aug.13)

0.28 0.28 Yearly payment and lease rate is set 

by Fair Value appraised by 

independent appraiser

    3.2 Office rental (360 Sqm.) Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd. The same major shareholder 1 year

(1 Jan.13 - 

31 Dec.13)

0.78 0.78 Yearly payment and rental rate is set 

by Fair Value appraised by 

independent appraiser.

4.  Asset and service transactions

    4.1 Administrative Service for 

        Computer Software and 

        Hard ware, SAP and 

        Personnel systems

Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd. The same major shareholder 

and partial group of directors

1 year

 (1 Jan.13 - 

31 Dec.13)

2.29 2.84 Monthly payment / service fee is 

set by proportion of workload plus 

margin 4%

Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd. The same major shareholder 1 year

 (1 Jan.13 - 

31 Dec.13)

2.95 2.88 Monthly payment / service fee is 

set by proportion of workload plus 

margin 4%

Toyo Filling International Co., Ltd.10 The same major shareholder 1 year

 (1 Jan.13 - 

31 Dec.13)

0.62 0.96 Monthly payment / service fee is 

set by proportion of workload plus 

margin 4%

1. As of 31 December 2013, the Company’s transactions with related companies are as follows:
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Item Parties Involved Relationship of Contract Term

Value 

(Million Baht) Basis of Consideration Value Deter-

mination
2013 2012

4.2 Setup Service for Computer 

    Software and Hardware 

    and SAP

Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd. The same major 

shareholder

3 months

(1 Apr.13 - 

30 Jun.13)

2.19 - Service payment after completed 

work and service fee is set by 

proportion of workload.

4.3 IT infrastructure  Services Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd. The same major 

shareholder and partial 

group of directors

1 year

 (1 Jan.13 

- 31 

Dec.13)

1.10 1.10 Paying on due date / with 

reference to market price as 

service provider charged.

Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd. The same major 

shareholder

1 year

(1 Jan.13 - 

31 Dec.13)

0.025 0.025 Paying on due date / with 

reference to market price as 

service provider charged.

Toyo Filling International Co., Ltd. The same major 

shareholder

1 year

(1 Jan.13 - 

31 Dec.13)

0.005 0.005 Paying on due date / with 

reference to market price as 

service provider charged.

4.4 Server Rental Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd. The same major 

shareholder

4 years

(1 Jan.11 - 

31 Dec.14)

0.22 0.23 Yearly payment / rental service fee 

is set by proportion of number of  

users  plus margin 4%

Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd The same major 

shareholder and partial 

group of directors

4 years

(1 Jan.11 - 

31 Dec.14)

0.43 0.45 Yearly payment / rental service fee 

is set by proportion of number of  

users  plus margin 4%

Toyo Filling International Co., Ltd. The same major 

shareholder

4 years

(1 Jan.11 - 

31 Dec.14)

0.07 0.08 Yearly payment / rental service fee 

is set by proportion of number of  

users  plus margin 4%

4.5 Central Utility Service Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd. The same major 

shareholder

1 year

(1 Jan.13 - 

31 Dec.13)

0.29 0.27 Monthly payment / service fee 

is set by proportion of area and 

number of  staff  plus margin 4%

4.6 Land lease 20-1-87 rai

   (Office and 2-piece can plant)

Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd. The same major 

shareholder and partial 

group of directors

30 Years

(2 Jul.01 - 

1 Jul. 31)

0.50 0.50 Onetime payment totally THB 15 

million on contract date. Price 

of land is equal to base price 

that company bought from BCM. 

Rental rate is 1.5% per year of 

land price at present value and 

discount by 8%.

4.7  Land lease 8-3-80 rai  

     (Building no. 3,4 scrap 

     baler and loading area)

Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd The same major 

shareholder and partial 

group of directors 

30 Years

(2 Jul.01 - 

1 Jul. 31)

0.49 0.49 Onetime payment totally THB 14.78 

million on contract date/Fair Value 

of land is appraised by independent 

appraiser. Rental rate is 1.5 % per 

year of land price at present value 

and discount by 8%
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Note

1. Group of Boon Rawd Brewery Co., Ltd; Manufacturer and distributor of beverages. 

2.  ThaiNamthip Co., Ltd.; Manufacturer and distributor of beverages. 

3.  Serm Suk Plc.; Manufacturer and distributor of beverages.

4.  Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd. ; Manufacturer and distributor of plastic bottles.

5.  Nippon Closures Co., Ltd. ; Manufacturer and distributor of packaging.

6.  Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd.; Manufacturer and distributor of Easy Open end, 2-Piece Cans, 

3-Piece Cans.

7.  Saiwai Shoji Co., Ltd.; Distributor of machinery and spare parts.

8.  Tokan Trading Corporation Co., Ltd.; Distributor of machinery and spare parts.

9.  Kanagata (Thailand) Co., Ltd.; Manufacturer of Injection Moldings and Plastic Moldings.

10.  Toyo Filling International Co., Ltd; Containing and distributor of aerosol cans for body and hair          

products.

2.  Necessities and Reasons for Entering into the Transactions

 In 2013, the company had transactions with related persons which can be categorized to 4 types 

(as disclosed in article 1) as follows:

1.  An ordinary business transaction

2.  A supporting ordinary business transaction

3.  A property rent and lease with no more than 3 years transaction

4.  An asset or service transaction

 

 The entering into above transactions, the Company had considered its reasons and necessities, 

conditions and the fair price to gain the highest benefit for the Company. In case that ordinary business 

and supporting ordinary business transactions, the company proceeded with normal commercial terms of the 

ordinary and usual course of business which is the same criteria as an external person. For the property 

rent and lease transactions with no more than 3 years and the transaction related to the assets or services, 

the company determined the rent and service fee according to the fair value from the independent appraiser 

and using sharing cost  basis according to the proportion of workload plus the profit comparing with the 

market price.

 The agreement in any transactions/contracts with any other persons who have conflicts of interest 

with the Company, the necessities and reasons will be considered including all criteria and fair value to 

prevent the conflicts of interest and gain the highest benefit for the company.
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่�นผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฝาจีบ จำากัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรง

คุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชีและการสอบบัญชี มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยมีนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นาย

สาธิต ชาญเชาวน์กุล และนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางสาววรรณพา สมประสิทธิ์ เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเปน็อสิระตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้

กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร

ระดับสูงและผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายในรวม 4 ครั้ง นอกจากนี้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีหนึ่งครั้งโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้า

ร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระ ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

 1. สอบทานรายงานทางการเงินประจำาไตรมาสและประจำาปี 2556 โดยการสอบถามผู้สอบบัญชีเรื่องความถูกต้อง ครบ

ถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงาน

ทางการเงินของบริษัทฯ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ มีการจัดทำาตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล

อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน

 2. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน  การประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ตามแผนการตรวจสอบ

ประจำาปี 2556ที่ได้รับอนุมัติ  โดยให้ข้อแนะนำา  รวมถึงติดตามการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่สำาคัญ มีความ

เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล 

 3. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อแนะนำาในการปฏิบัติงานของสำานักตรวจสอบ

ภายในและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี 2557 ที่มุ่งเน้นให้ความสำาคัญในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในกิจกรรมที่สำาคัญ 

 4. สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ ปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและข้อ

กำาหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยดี อย่างต่อเนื่อง

 5. สอบทานการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูก

ต้อง สอดคล้องกับข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาลักษณะรายการ เหตุผลและความจำาเป็น คณะ

กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่าง

ครบถ้วน เพียงพอ

 6. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก

บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และมี

ประสิทธิภาพมาโดยตลอด จึงนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำาปีแต่งตั้งให้นางสาวพิมพ์ใจ 

มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางสาว 

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182  เป็น

ผู้สอบบัญชีประจำาปี 2557 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 (นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์)

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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Audit Committee Report

To The Shareholders

 The Audit Committee of Crown Seal Company Limited consists of three knowledgeable Independent 
Directors, with experience in economics, business, accounting and auditing. These members are appropriate 
qualifications as requirements of The Securities Exchange Commission(SEC) which are consisting Mrs. Pilai 
Piemphongsarn as chairman of the committee, Mr. Satit chanjavanakul and Mr.Pongpanu Svetarundra as committee 
member and Ms. Wannapa Somprasit as Secretary. 
 The Audit Committee has independently performed according to its assignment from the Board of 
Directors in accordance with the Stock Exchange of Thailand regulations. During 2013, the Audit Committee 
held 4 meetings with the external auditor, senior management, and internal audit manager. In addition, the 
committee held a meeting with the external auditor to discuss independently. The significant tasks are summarized 
as follows;
 1. The Audit Committee reviewed the Company’s quarterly and annual financial statements for Year 
2013 and discussed main issues with the external auditor regarding the accuracy, completeness, reliability of 
the financial statements and the sufficiency of disclosure of important information. The Audit Committee is of 
the opinion that the financial statements have been presented accurately, completely and creditably in accordance 
with generally accepted accounting standards and disclosure adequately for benefit of users. 
 2. The Audit Committee reviewed internal audit reports and assessment results on the effectiveness of 
internal controls conformed to the approved 2013 audit plan including provided the suggestions and monitored 
the results of risk assessment in major activities. The Audit Committee has opinion that the internal audit 
system of the Company has been suitable, adequate and efficient.
 3. Internal audit supervision, the committee advised the operational internal audit office and approved 
internal audit plan of 2014 which emphasizes the internal control system and risk management in major activities.
 4. The Audit Committee reviewed the compliance with law on the Securities and stock Exchange, the 
Stock Exchange of Thailand’s regulation and other laws relating to the company’s business. The Company has 
performed in compliance with law, regulation and relevant requirements continuously. 
 5. The Audit Committee reviewed the Company’s connected transactions or the transactions may lead 
to conflict of interest to ensure accuracy and complied with the Stock Exchange of Thailand regulations which 
have been considered natures, rationality and necessity. The Committee is of opinion that it has reasonability, 
fairness and adequate disclosure of information completely.
 6. Appointment of the external auditor for 2014, The Audit Committee concluded the external auditor 
of Ernst & Young Office Ltd. has performed independently, professionally, with satisfactory and efficient results. 
The Committee proposed to the Board of Directors prior to being presented for approval at the Annual Ordinary 
Meeting of Shareholders for the appointment of Ms. Pimjai Manitkajohnki C.P.A. Registration No.4521 and/or Mr. 
Chayapol Suppasedtanon C.P.A. Registration No. 3972, and/or Ms. Rungnapa Lertsuwankul C.P.A. Registration 
No. 3516, and/or Mr. Sophon Permsirivallop C.P.A. Registration No. 3182 as the Company‘s Auditor of 2014 

 On behalf of the Audit Committee

 Mrs. Pilai Piemphongsarn 
 Chairman of the Audit Committee
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2556 
เปรียบเทียบกับปี 2555
 ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำาไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำานวนเงิน 422 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำานวนเงิน          

54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 โดยเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจำานวนเงิน 84 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิจำานวน

เงิน 338 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 คิดเป็นกำาไรต่อหุ้นจำานวนเงิน 6.49 บาท เพิ่มขึ้น

จากปีก่อน 0.99 บาทต่อหุ้น อัตรากำาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 11.50 และอัตราส่วนตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 16.0

 เมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ ์2557 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตเิหน็ชอบใหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัประจำาปผีูถ้อืหุน้

ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2557 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลจากกำาไรของปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท 

และให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท รวมเป็นเงิน 94 ล้านบาท เงินปันผลนี้จะจ่ายภายหลังจากได้รับการอนุมัติจาก

ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีราย

ได้จากการขายสินค้าและการให้บริการสูงกว่าปีก่อนร้อยละ 3.0 มีต้นทุนขายต่ำากว่าปีก่อนร้อยละ 2.2 บริษัทฯ มีรายได้จากการ

จำาหน่ายสินค้าในกลุ่มสินค้าที่มีอัตรากำาไรสูงในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น และสามารถควบคุมการลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทำาให้บริษัทฯ มีกำาไรขั้นต้นสูงกว่าปีก่อนร้อยละ 31.9 

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2556 ปี 2555
ก�รเปลี่ยนแปลง

¨ำÒ¹ว¹à§Ô¹ Ã้อยลÐ

กำาไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 422 368 54 14.7

หัก  ภาษีเงินได้นิติบุคคล 84 82 2 2.4

¡ำÒไÃสุทธÔ 338 286 52 18.2
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• ร�ยได้รวม

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,937 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการ 

จำานวนเงิน 2,784 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.8 ของรายได้รวม และรายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษวัสดุ 

รายได้ค่าบริหาร รายได้ค่าเช่า รายได้ดอกเบี้ยรับ รวมเป็นจำานวนเงิน 153 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.2 ของรายได้รวม

 บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวนเงิน 67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 สาเหตุหลักเนื่องมาจาก บริษัทฯ

มีรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำานวนเงิน 80 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 โดยมี

รายได้อื่นลดลงจากปีก่อน 13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.8 มาจากรายได้จากการขายเศษวัสดุที่มีราคาขายปรับลดลงตามราคา

ตลาดโลก 

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2556 ปี 2555 ก�รเปลี่ยนแปลง

¨ำÒ¹ว¹à§Ô¹ Ã้อยลÐ ¨ำÒ¹ว¹à§Ô¹ Ã้อยลÐ ¨ำÒ¹ว¹à§Ô¹ Ã้อยลÐ

ÃÒยได้

รายได้จากการขายสินค้า 2,641  89.9 2,570  89.5 71 2.8

รายได้จากการให้บริการ 143 4.9 134 4.7 9 6.8

รวมรายได้จากการขายสินค้า

และให้บริการ

2,784 94.8 2,704 94.2 80 3.0

รายได้อื่น 153 5.2 166 5.8 (13) (7.8)

รวมร�ยได้ 2,937 100.0 2,870 100.0 67 2.3
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• ยอดข�ย ต้นทุนข�ยสินค้� และกำ�ไรขั้นต้น

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการพิมพ์แผ่น รวมจำานวนเงิน 2,784 ล้านบาท และมีต้นทุนขาย

รวมจำานวนเงิน 2,242 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต่อยอดขายร้อยละ 80.5 บริษัทฯ มีกำาไรขั้นต้นจำานวนเงิน 542 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นอัตราส่วนต่อยอดขายร้อยละ 19.5 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำานวนเงิน 131 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.9  เนื่องจาก

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการจำาหน่ายสินค้าในกลุ่มสินค้าที่มีอัตรากำาไรในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถ

ควบคุมการลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                       หน่วย :  ล้านบาท

ปี 2556 ปี 2555 ก�รเปลี่ยนแปลง

¨ำÒ¹ว¹à§Ô¹
สัดส่ว¹ 

(Ã้อยลÐ)
¨ำÒ¹ว¹à§Ô¹

สัดส่ว¹ 

(Ã้อยลÐ)
¨ำÒ¹ว¹à§Ô¹ Ã้อยลÐ

รายได้จากการขายสินค้าและ 

การให้บริการ

 2,784 100.0  2,704 100.0 80 3.0

ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการ 2,242 80.5 2,293 84.8 (51) (2.2)

กำ�ไรขั้นต้น   542 19.5   411 15.2 131 31.9

• ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจำานวนเงิน 273 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

9.3 ของรายได้รวม  ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย จำานวนเงิน 141 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.8 ของรายได้รวม ค่าใช้

จ่ายในการบริหาร จำานวนเงิน 132 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.5 ของรายได้รวม

  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวนเงิน 75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.1 เท่า เนื่องมาจากบริษัทฯ มี

การจา่ยคา่ชดเชยความเสยีหายใหก้บัลกูคา้สำาหรบัการขายผลติภณัฑท์ีไ่มไ่ดม้าตรฐานของบรษิทัฯ  และรวมถงึการจา่ยคา่เสยีหายให้

กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายบริหารลดลงจำานวนเงิน 11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.7 สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีการปรับปรุง

โอนกลับผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว จำานวนเงิน 7 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำานวน 3 

ล้านบาท มาจากค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรที่เพิ่มขึ้น และในปี 2555 บริษัทฯ มีรายการผลขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายอุปกรณ์ที่ติดกับ

อาคารที่ซื้อมา เพื่อปรับปรุงสร้างโรงงานแห่งใหม่ จำานวน 7 ล้านบาท

      หน่วย : ล้านบาท

ปี 2556 ปี 2555 ก�รเปลี่ยนแปลง

¨ำÒ¹ว¹à§Ô¹
สัดส่ว¹ 

(Ã้อยลÐ)
¨ำÒ¹ว¹à§Ô¹

สัดส่ว¹ 

(Ã้อยลÐ)
¨ำÒ¹ว¹à§Ô¹ Ã้อยลÐ

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร

ค่าใช้จ่ายในการขาย   141 4.8   66 2.3 75 113.6

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 132 4.5 143 5.0 (11) (7.7)

      รวม 273 9.3 209 7.3 64 30.6
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• ภ�Éีเงินได้นิติบุคคล

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้นิติบุคคล จำานวนเงิน 84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวนเงิน 2 ล้านบาท หรือเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 2.1 ประกอบด้วย 

 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 2556 จำานวนเงิน 83 ล้านบาทเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน    

5 ล้านบาท ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 สาเหตุมาจากบริษัทฯ มีกำาไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้นจำานวน 54 ล้านบาท

 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำานวนเงิน 1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2556 บริษัทฯ 

มกีารปรบัปรงุภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีปน็รายไดเ้พิม่ขึน้มาจากรายการปรบัปรงุบญัชสีำารองสนิคา้เสยีหายและเคลือ่นไหวชา้เพิม่ขึน้

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2556 ปี 2555
ก�รเปลี่ยนแปลง

¨ำÒ¹ว¹à§Ô¹ Ã้อยลÐ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 83 78 5 6.4

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   1  4 (3) (75.0)

รวม 84 82 2 2.4

• ร�ยจ่�ยลงทุน

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ประเภททุน จำานวนเงิน 284 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน

เครื่องจักรเพื่อการขยายกำาลังการผลิต และเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำาการปรับปรุงอาคาร

เพื่อใช้เป็นโรงงานสำาหรับผลิตฝาตามความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น
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ก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงิน

• สินทรัพย์รวม

 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2556  มีมูลค่ารวมเป็นจำานวนเงิน 2,861 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำานวนเงิน 

235 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน เงินลงทุนระยะยาว  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ เป็นสัดส่วนร้อยละ 49.0 ร้อยละ 1.6 ร้อย

ละ 14.8 ร้อยละ 33.4 ร้อยละ 1.0 และร้อยละ 0.2  ตามลำาดับ  มีรายละเอียดของสินทรัพย์ดังนี้   

             หน่วย : ล้านบาท

31 ธันว�คม 2556 31 ธันว�คม 2555 ก�รเปลี่ยนแปลง

¨ำÒ¹ว¹à§Ô¹
สัดส่ว¹ 

(Ã้อยลÐ)
¨ำÒ¹ว¹à§Ô¹

สัดส่ว¹ 

(Ã้อยลÐ)
¨ำÒ¹ว¹à§Ô¹ Ã้อยลÐ

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,401 49.0 1,278 48.7 123 9.6

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 45 1.6 92 3.5 (47) (51.1)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 425 14.8 425 16.2 - -

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 957 33.4 788 30.0 169 21.4

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 27 1.0 24 0.9 3 12.50

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ 6 0.2 19 0.7 (13) (68.4)

รวมสินทรัพย์ 2,861 100.0 2,626 100.0 235 9.0

 
 สินทรัพย์หมุนเวียนจำานวนเงิน  1,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำานวนเงิน 123 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 
สาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ มีเงินสดจากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากกำาไรที่เพิ่มขึ้น มีลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้น และมีการเตรียมสินค้าคงคลังให้เพียงพอกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น    

 เงินลงทุนระยะยาว จำานวนเงิน 45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำานวนเงิน 47 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 51.1 เนื่อง
มาจากบริษัทฯ ขายเงินลงทุนระยะยาวของบริษัท เพชรแพค จำากัด ให้กับ บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด  

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำานวนเงิน 957 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำานวนเงิน 169 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
21.4 สาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรและการปรับปรุงอาคารโรงงานแห่งใหม่จำานวนเงิน 284 ล้านบาท 
คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำาหรับปีจำานวนเงิน 109 ล้านบาท และตัดจำาหน่ายสินทรัพย์จำานวนเงิน 6 ล้านบาท

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำานวนเงิน 27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำานวนเงิน 3 ล้านบาท เนื่องมาจาก 
บรษิทัฯ มีการปรบัปรงุภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชเีปน็รายไดเ้พิม่ขึน้มาจากรายการปรบัปรงุบญัชสีำารองสินคา้เสียหายและเคลื่อนไหว
ช้าเพิ่มขึ้น 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ จำานวนเงิน 6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำานวนเงิน 13 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2556 
บริษัทฯ มียอดเงินมัดจำาจ่ายล่วงหน้าสำาหรับการลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น

• หนี้สินรวม

 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2556 มูลค่ารวม 627 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำานวนเงิน 10 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 1.6 ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เป็นสัดส่วนร้อยละ 68.1 

ร้อยละ 7.5 และร้อยละ 24.4 ตามลำาดับ มีรายละเอียดของหนี้สินดังนี้
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                     หน่วย : ล้านบาท

31 ธันว�คม 2556 31 ธันว�คม 2555 ก�รเปลี่ยนแปลง

¨ำÒ¹ว¹à§Ô¹
สัดส่ว¹ 

(Ã้อยลÐ)
¨ำÒ¹ว¹à§Ô¹

สัดส่ว¹ 

(Ã้อยลÐ)
¨ำÒ¹ว¹à§Ô¹ Ã้อยลÐ

หนี้สินหมุนเวียน 427 68.1 456 71.6 (29) (6.4)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 47 7.5 45 7.1 2 4.4

หนี้สินไม่หมุนเวียน 153 24.4 136 21.3 17 12.5

รวมหนี้สิน 627 100.0 637 100.0 (10) (1.6)

 หนี้สินหมุนเวียนจำานวนเงิน 427 ล้านบาท ลดลงเป็นจำานวนเงิน 29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.4 สาเหตุเนื่องมา
จาก บรษิทัฯ มยีอดเจา้หนีก้ารคา้ลดลงจากยอดซือ้วตัถดุบิทีล่ดลงมาจากราคาซือ้ทีม่กีารปรบัลดตามราคาตลาดโลก และยอดภาษเีงนิ
ได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลงมาจากผลกำาไรครึ่งปีหลังของปี 2556 ลดลงจากปีก่อน เนื่องมาจากบริษัทฯ มีการจ่ายค่าชดเชยให้ลูกค้า
สำาหรับผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

 หนี้สินไม่หมุนเวียนจำานวนเงิน 153 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าเช่ารับล่วงหน้าจำานวนเงิน 16 ล้านบาท และสำารองผล
ประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำานวนเงิน 137 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวนเงิน 17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 
สาเหตหุลกัมาจากการประเมนิมลูคา่ประมาณการสำารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้โดยนกัคณติศาสตร์
ประกันภัย

• ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำานวนเงิน 2,235 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน จำานวนเงิน 
245 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 เนื่องมาจากบริษัทฯ มีกำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำานวนเงิน 
1,252 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 245 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.4 ระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำาไร
ของปี 2555 เป็นจำานวนเงิน 80 ล้านบาท และบริษัทฯ มีกำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2556 เป็นจำานวนเงิน 325 ล้านบาท

นโยบ�ยสภ�พคล่อง  แหล่งที่ม�และใช้ไปของเงินทุน 

• สภาพคล่อง ในปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ รวมมูลค่า 489 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2555 เป็นจำานวนเงิน 51 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดคงเหลือเพิ่มขึ้นจากการดำาเนินงาน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.28 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 2.81 เท่า ในสิ้นปี 2555 
และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.28 เท่า ลดลงจาก 0.32 เท่า จากสิ้นปี 2555 

• แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน สำาหรับปี 2556 ประกอบไปด้วย

1. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน จำานวนเงิน 324 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากกำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการ
เปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิดำาเนนิงานจำานวนเงนิ 537 ลา้นบาท และบรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์
เพิ่มขึ้นเป็นจำานวนเงิน 97 ล้านบาท ได้แก่ ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินลด
ลงจำานวนเงิน 24 ล้านบาท ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จ่ายภาษี
เงินได้นิติบุคคลเป็นจำานวนเงิน 92 ล้านบาท  

2. เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำานวนเงิน 194 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อขยาย
กำาลังการผลิตและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีการจำาหน่ายเงินลงทุนระยะยาวของ ของบริษัท เพชรแพค จำากัด ให้กับ 
บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด

3. เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ จำานวนเงนิ  80  ลา้นบาท  ซึง่เปน็การจา่ยเงนิปนัผลหุน้สามญัและหุน้บรุมิสทิธ ิ
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The Explanation and Analysis of operating results for 
the year 2013 compared to 2012
 In year 2013, the Company had earnings before tax for the amount of 422 million Baht, which had 
increased from previous year for the amount of 54 million Baht or equivalent to 14.7%.  After the deduction of 
the corporate income tax for the amount of 84 million Baht, the Company had net profit of 338 million Baht, 
which had increased from the previous year 52 million Baht or equivalent to 18.2%.  The earnings per share 
were 6.49 Baht, which had increased from the previous year of 0.99 Baht per share.  The net profit ratio was 
11.5% and the return on equity was 16.0%.

 On 27 February 2014, the Company had the meeting of the Board of Directors and had decided with 
the resolution of paying a dividend of Baht 1.75 per share for ordinary shareholders and Baht 3.25 per share 
for preferred shareholders, for a total of 94 million Baht.  This resolution should propose to this in-coming 
Annual General Meeting of shareholders to be held in April 2014 for the approval by shareholders.

 The Company’s net profit had increased from the previous year for the amount of 52 million Baht or 
equivalent to 18.2%.  It came from the increase of sale revenue higher than last year for 3.0% of the sales 
quantities and the decrease of cost of sales lower than last year for 2.2%. There was the increase of sale 
for the high profit products and the efficiency of cost reduction, which led to the higher gross profit than last 
year for 31.9%.

Unit : Million Baht

Year 2013 Year 2012
Different

Amount %

Earnings before tax 422 368 54 14.7

Less Corporate income tax 84 82 2 2.4

Net Profit 338 286 52 18.2
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• Revenues

 In year 2013, the Company had the total revenues of 2,937 million Baht consisted of sales and service 
income for the amount of 2,784 million Baht or equivalent to 94.8% of total revenues.  Other incomes consisted 
of income from sales of scrap metal, administrative income, rental income, and interest income for the total 
of 153 million Baht or equivalent to 5.2% of total revenues.  

 The Company had the total revenues increased from the previous year for the amount of 67 million 
Baht or equivalent to 2.3%.  The main reason was the increase of the Company sales and service income 
of the previous year for the amount of 80 million Baht or equivalent to 3.0%.  Other incomes had decreased 
from the previous year for the amount of 13 million Baht or equivalent to 7.8%.  It was the decrease of the 
sales of scrap metal, which came from the decrease of global sales price. 

         Unit: Million Baht 

Year 2013 Year 2012 Different

Amount % Amount % Amount %

Revenues

Sales 2,641  89.9 2,570  89.5 71 2.8

Service income 143 4.9 134 4.7 9 6.8

Total sales and service 

income

2,784 94.8 2,704 94.2 80 3.0

Other income 153 5.2 166 5.8 (13) (7.8)

Total revenues 2,937 100.0 2,870 100.0 67 2.3

• Sales, Cost of Sales and Gross Profit

 In 2013 the Company had sales and printing services incomes for the amount of 2,784 million Baht 
and the cost of sales and services for the amount of 2,242 million Baht or equivalent to 80.5% of sales.  The 
Company had gross profit for the amount of 542 million Baht or equivalent to 19.5% of sales, which had 
increased from the year 2012 for the amount of 131 million Baht or equivalent to 31.9%.  It was due to the 
increase of sale for the high profit products, which led to the higher gross profit.  In addition, the Company 
had efficiency in manage the cost reduction.

Unit : Million Baht

Year 2013 Year 2012 Different

Amount % Amount % Amount %

Sales and Service income  2,784 100.0  2,704 100.0 80 3.0

Cost of sales and Service 2,242 80.5 2,293 84.8 (51) (2.2)

Gross profit   542 19.5   411 15.2 131 31.9
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• Selling & Administrative Expenses

 In the year 2013, the Company had selling and administrative expenses for the amount of 273 million 
Baht or equivalent to 9.3% of total revenues.  It was consisted of selling expenses for the amount of 141 
million Baht or equivalent to 4.8% of total revenues.  The administrative expenses were amounting 132 million 
Baht or equivalent to 4.5% of total revenues.

 The Company’s selling expenses had increased from the previous year for the amount of 75 million 
Baht or equivalent of 1.1 times.  The main reasons were the Company had to pay the compensation for the 
product sold with the quality of under-standard.  In addition the Company had to pay for the loss of customers’ 
products that using the under-standard products of the Company.

 The Company had the administrative expenses decrease for the amount of 11 million Baht or equivalent 
to 7.7%.  The main reasons were the adjustment of reversal loss on diminution in value of long-term investment 
for the amount of 7 million Baht and the increase of administrative expenses for the amount of 3 million Baht 
came from the increase of personnel expenses.  In year 2012, the Company had loss on written off on the 
build-in equipment of the building bought for renovation of the new factory the amount of 7 million Baht.  

Unit : Million Baht 

Year 2013 Year 2012 Different

Amount % Amount % Amount %

Selling & administrative expenses

Selling expenses   141 4.8   66 2.3 75 113.6

Administrative expenses 132 4.5 143 5.0 (11) (7.7)

Total expenses 273 9.3 209 7.3 64 30.6

• Corporate Income Tax

 In the year 2013, the Company had the corporate income tax for the amount of 84 million Baht, which 
had increased from the previous year for the amount of 2 million Baht or equivalent to 2.1%.

 The current income tax for 2013 had the amount of 83 million Baht at the rate 20% which had     
increased for the amount of 5 million Baht from the previous year, which had the rate of 23%.  It was due 
to The Company had the earning before tax had increased for the amount of 54 million Baht.  

 The Company had the Deferred tax expenses for the amount of one million Baht, which had decreased 
for the amount of 3 million Baht from the previous year.   It was the adjustment of this amount to the deferred 
income tax revenue as there were the increase of reserved for defective and slow moving inventories.   

 Unit : Million Baht 

Year 2013 Year 2012
Different

Amount %

Income Tax

Current Income Tax 83 78 5 6.4

Deferred Tax Expenses   1  4 (3) (75.0)

Total 84 82 2 2.4
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• Capital Expenditures

 In the year 2013, the Company had the capital expenditures for the amount of 284 million Baht.  The 
main portion of the investment was the machinery for increasing the efficiency. Moreover, the Company had 
renovated of the building for the use of increasing the capacity of production according to the demand of 
markets.

Financial Status

• Assets

 The total assets of the Company at the year-end of 2013 were 2,861 million Baht, which had increased 
from 2012 for the amount of 235 million Baht or equivalent to 9.0%.  It consisted of the current assets,          
long-term investment, investment properties, property, plants & equipment, deferred tax assets and non-current 
assets in the ratio of 49.0%, 1.6%, 14.8%, 33.4%, 1.0% and 0.2% respectively. Assets categories were as  
follows:

     Unit : Million Baht

31 December 2013 31 December 2012 Different
Amount % Amount % Amount %

Current Assets 1,401 49.0 1,278 48.7 123 9.6
Non-Current Assets :
Long-Term Investment   45  1.6   92  3.5 (47) (51.1)
Investment Properties  425 14.8  425 16.2 - -
Property Plants and  Equipments 957 33.4 788 30.0 169 21.4
Deferred Tax  Assets 27 1.0 24 0.9 3 12.50
Other Non-Current Assets   6   0.2   19   0.7 (13) (68.4)
Total  Assets 2,861 100.0 2,626 100.0 235 9.0
 
 Total current asset was 1,401 million Baht had increased from 2012 for the amount of 123 million 
Baht or equivalent to 9.6%.  The main reasons came from the cash surplus of the operating activities from 
the profit had increased.  Moreover, there was also increase from the account receivable from the increase 
sales, and the inventories with the projected amount of increase sales.



รายงานประจำาปี 2556
Annual Report 2013116

 The long-term investment was 45 million Baht, which had decreased from 2012 for the amount of 
47million Baht or equivalent 51.1%, due to the Company sold long-term investment of Petpak Company to 
Toyo Seikan Group Holdings.

 Property, plant and equipments amounted of 957 million Baht, which had decreased from 2012 for the 
amount of 169 million Baht or equivalent to 21.4%.  The main reason was the Company had increased the 
investment in machinery and renovation of building in the new factory for the amount of 284 million Baht.  The 
calculation of the depreciation of total assets was 109 million Baht and written off the asset for the amount 
of 6 million Baht.

 The deferred tax assets had the amount of 27 million Baht, which had increased for the amount of 
3 million from the year 2012.  It was the adjustment of this amount to the deferred income tax revenue as 
there were the increase of reserved for defective and slow moving inventories.

 Other non-current assets had the amount of 6 million Baht, which had decreased from the year 2012 
for the amount of 13 million Baht.  It was due to the year 2012 had increased the asset of down payment 
for the purchase of machinery.

• Liabilities

 The total liabilities of the Company at the year-end of 2013 were 627 million Baht, which had decreased 
from year 2012 for the amount of 10 million Baht or equivalent to 1.6%. It consisted of current liabilities,    
deferred tax liabilities, and non-current liabilities, for the ratio of 68.1%, 7.5% and 24.4% respectively.  Liabilities 
categories were as follows:

Unit : Million Baht

31 December 2013 31 December 2012 Different
Amount % Amount % Amount %

Current Liabilities   427  68.1   456  71.6 (29) (6.4)
Deferred Tax Liabilities 47 7.5 45 7.1 2 4.4
Non-Current Liabilities   153  24.4   136  21.3 17 12.5
Total  Liabilities   627 100.0   637 100.0 (10) (1.6)
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 Current liabilities amounted of 427 million Baht, which had decreased for the amount of 29 million 
Baht or equivalent to 6.4%.  It was the decrease of the purchase of raw materials as the decrease global 
price from the previous year and the decrease of the Corporate Income Tax payable.  It was the decrease 
of net profit of the second half of the year 2013.  The Company paid the compensation to customers for the 
under-standard products.

 Non-current liabilities had the amount of 153 million Baht.  It consisted of rental received in advance 
for the amount of 16 million Baht.  Provision for long-term employees’ benefits was 137 million Baht.  The 
non-current liabilities had increased from previous year for the amount of 17 million Baht or equivalent to 
12.5%.  It was the increased the reserved of provision for long-term employees’ benefits by actuaries.

• Shareholders’ Equity

 As of 31st December 2013, the shareholders’ equity amounted of 2,235 million Baht, which had        
increased from the previous year for the amount of 245 million Baht or equivalent to 12.3%.  It was due to 
the Company had the retained earnings as of 31st December 2013 amounted of 1,252 million Baht, which had 
increased from previous year for the amount of 245 million Baht or equivalent to 24.4%.  During the year of 
2013, the Company had paid the dividends for 2012 for the amount of 80 million Baht.  In 2013, the Company 
had the comprehensive income for the amount of 325 million Baht. 

• Liquidity and Source of funds & Used of funds

• Liquidity in 2013, the Company had the cash and cash equivalent for the amount of 489 million Baht, 
which had increased from the year 2012 for the amount of 51 million Baht.  It was due to the surplus 
of cash flow from the operating activities.  

 As of 31st December 2013, the Company current ratio was 3.28 times which had increased from 2.81 
times in 2012 and debt to equity ratio was 0.28 times which had decreased to 0.32 times at the year 
of 2012.  

• Source of funds & Used of funds for 2013 consisted of 

1. Cash flows from operating activities amounted 324 million Baht, which came from income from 
operating activities before changes in operating assets and liabilities amounted 537 million Baht.  
The Company had increased the operating assets for the amount of 97 million Baht, which was 
the increase of account receivable andinventories. 

 The company had decreased the operating liabilities for the amount of 24 million Baht, such 
as trade and other payable and other current liabilities. In addition, the Company had paid the    
corporate income tax for the amount of 92 million Baht. 

2. Cash used in investing activities had the amount of 194 million Baht.  It was mainly from the 
investment of machinery for increasing the efficiency, the capacity of production and new product.  
In addition the Company had sold the long-term investment of Pet Pak Company to Toyo Seikan 
Group Holdings Ltd.

3. Cash flows from financial activities had the amount of 80 million Baht.  It was mainly from the 
company paid dividend to common shares and preferred shares.
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบ

กำาไรขาดทุน งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง

หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รต่องบก�รเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิด

ชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความ

เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธี

การตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระ

สำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่

เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเหน็ตอ่ประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะ

สมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำา

เสนองบการเงินโดยรวม  

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

คว�มเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกันของบริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุก�รณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 

เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว และนำาเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 

เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่ได้นำามาถือปฏิบัติใหม่ด้วยเช่นกัน  ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็น

อย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

  

 พิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

(เดิมชื่อ “บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด”)

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2557
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           (หน่วย: บาท)

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

 หมายเหตุ 2556 2555 2555

   (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8  489,246,091   438,627,292   236,993,967 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 7, 9  432,375,151   399,138,178   367,471,954 

สินค้าคงเหลือ 10  469,596,711   431,172,430   413,661,772 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   9,790,313   9,232,978   4,963,015 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   1,401,008,266   1,278,170,878   1,023,090,708 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

เงินลงทุนระยะยาว 11  45,296,738   91,982,738   10,982,738 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 12  425,232,324   425,232,324   426,498,324 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13  956,612,228   788,246,240   808,320,457 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14  3,471,762   3,694,861   4,723,319 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4, 23  27,574,337   23,603,318   25,404,524 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   2,144,400   15,240,192   8,296,915 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   1,460,331,789   1,347,999,673   1,284,226,277 

รวมสินทรัพย์   2,861,340,055   2,626,170,551   2,307,316,985 

       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนี้สินหมุนเวียน     

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 7, 16  386,912,542   400,609,436   347,750,322 

ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ครบกำาหนดภายในหนึ่งป ี 7  1,179,275   1,179,275   992,608 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย   26,090,562   35,055,720   37,224,660 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น   12,615,086   18,790,818   12,472,887 

รวมหนี้สินหมุนเวียน   426,797,465   455,635,248   398,440,477 

หนี้สินไม่หมุนเวียน     

ค่าเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิ     

 จากส่วนที่ครบกำาหนดภายในหนึ่งป ี 7  16,378,032   17,370,640   18,363,248 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 4, 23  46,948,504   45,135,785   42,962,432 

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17  136,616,787   118,858,035   90,146,993 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   199,943,323   181,364,460   151,472,673 

รวมหนี้สิน   626,740,788   636,999,708   549,913,150 

       

           (หน่วย: บาท)

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

 หมายเหตุ 2556 2555 2555

   (ปรับปรุงใหม่)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทุนเรือนหุ้น     

   ทุนจดทะเบียน     

      หุ้นบุริมสิทธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล      

         799,988 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  18  7,999,880   7,999,880   7,999,880 

      หุ้นสามัญ 52,000,012 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท    520,000,120   520,000,120   520,000,120 

      528,000,000   528,000,000   528,000,000 

   ทุนที่ออกและชำาระแล้ว     

      หุ้นบุริมสิทธิ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล      

         799,988 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  18  7,999,880   7,999,880   7,999,880 

      หุ้นสามัญ 52,000,012 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท    520,000,120   520,000,120   520,000,120 

ส่วนเกินทุน     

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ   49,209,704   49,209,704   49,209,704 

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   337,598,339   337,598,339   337,598,339 

กำาไรสะสม     

   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย 19  52,800,000   52,800,000   47,948,016 

   ยังไม่ได้จัดสรร   1,252,435,620   1,007,007,196   780,092,172 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น   14,555,604   14,555,604   14,555,604 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   2,234,599,267   1,989,170,843   1,757,403,835 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   2,861,340,055   2,626,170,551   2,307,316,985

           (หน่วย: บาท)

  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

 หมายเหตุ 2556 2555 2555

   (ปรับปรุงใหม่)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ÃÒยได ้    

รายได้จากการขาย 7 2,641,651,742 2,569,437,313

รายได้จากการให้บริการ 7  142,798,773   134,279,400 

รายได้อื่น 21  152,641,925   166,022,993 

รวมร�ยได ้   2,937,092,440   2,869,739,706 

ค่�ใช้จ่�ย    

ต้นทุนขาย   2,119,627,178   2,158,908,312 

ต้นทุนการให้บริการ   122,793,707   133,418,131 

ค่าใช้จ่ายในการขาย   141,190,598   66,151,653 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   131,784,177   143,244,488 

รวมค่�ใช้จ่�ย   2,515,395,660   2,501,722,584 

กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ยภ�Éีเงินได ้   421,696,780   368,017,122 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23  (83,977,164)  (82,250,731)

กำ�ไรสำ�หรับปี   337,719,616   285,766,391 

     

¡ำÒไÃต่อหุ้¹ 24   

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 กำาไรสำาหรับป ี  6.49 5.50

กำาไรต่อหุ้นปรับลด    

 กำาไรสำาหรับป ี  6.40 5.41

     

           (หน่วย: บาท)

 หมายเหตุ 2556 2555

   (ปรับปรุงใหม่)

งบกำาไรขาดทุน
บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กำ�ไรสำ�หรับปี   337,719,616   285,766,391 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี    

ผลขาดทุนจากประมาณการตามคณิตศาสตร์ประกันภัย 17  (15,052,638)  -   

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 4, 23  3,010,528   -   

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี   325,677,506   285,766,391 

     

           (หน่วย: บาท)

 หมายเหตุ 2556 2555

   (ปรับปรุงใหม่)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจำาปี 2556
Annual Report 2013124

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น    

กำาไรก่อนภาษี   421,696,780   368,017,122 

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)    

   จากกิจกรรมดำาเนินงาน    

   ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและตัดจำาหน่ายสินค้าและอะไหล ่   26,248,644   18,366,735 

   ค่าเสื่อมราคาและตัดจำาหน่าย   112,315,629   110,237,309 

   กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนระยะยาว   (4,018,007)  - 

   โอนกลับผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว   (7,314,000)  - 

   ขาดทุนจากการจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   -   266,000 

   ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหน่ายอุปกรณ์   (211,859)  7,050,204 

   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   4,943,229   8,632,661 

   รายได้ดอกเบี้ย   (15,140,877)  (10,313,599)

   รายได้เงินปันผล   (12,000)  (8,400)

    ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น   (1,170,792)  563,951 

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน    

   สินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน   537,336,747   502,811,983 

สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)    

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น   (32,855,047)  (31,034,782)

   สินค้าคงเหลือ   (64,672,925)  (35,877,393)

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   (556,789)  (4,269,963)

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   587,606   5,299,324 

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   (14,532,786)  53,315,679 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น   (6,192,720)  6,332,969 

   ค่าเช่ารับล่วงหน้า   (992,608)  (805,941)

   สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   (2,237,115)  20,078,381 

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน   415,884,363   515,850,257 

จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล   (92,090,095)  (80,202,891)

เงินสดสุทธิจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น   323,794,268   435,647,366 

     

           (หน่วย: บาท)

  2556 2555

งบกระแสเงินสด
บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน    

เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว   -   (81,000,000)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนระยะยาว   58,018,007   - 

เงินสดรับจากการจำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   -   1,000,000 

ซื้ออุปกรณ์   (284,345,773)  (108,102,516)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น (ลดลง)   12,375,400   (12,375,400)

เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์   5,415,300   12,032,307 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น   (1,183,400)  (224,050)

ดอกเบี้ยรับ   15,303,551   9,213,487 

เงินปันผลรับ   12,000   8,400 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (194,404,915)  (179,447,772)

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน    

จ่ายเงินปันผล   (80,249,082)  (53,999,383)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน   (80,249,082)  (53,999,383)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขÖ้นสุทธิ   49,140,271   202,200,211 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน    

   ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   1,478,528   (566,886)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี   438,627,292   236,993,967 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดปล�ยปี (หม�ยเหตุ 8)   489,246,091   438,627,292 

      

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม    

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย    

   รายการปรับปรุงสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  15,052,638  -

           (หน่วย: บาท)

  2556 2555

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน) 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

1. ข้อมูลทั่วไป

 บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท นิปปอน 

โคลสเซอร์ส จำากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เจแปนคราวน์คอร์ค จำากัด”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นเป็น

บริษัทใหญ่ และมีบริษัท โตโยไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (เดิมชื่อ “บริษัท โตโยไซกัน จำากัด”) เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่ม

บริษัท ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การผลิตและจำาหน่ายฝาสำาหรับขวด และธุรกิจรับจ้างพิมพ์แผ่น ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของ 

บริษัทฯ อยู่ที่เลขที่ 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46 ตำาบลประชาธิปัตย์ อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

2. เกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน

 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงนิตามขอ้กำาหนดในประกาศกรมพฒันาธรุกจิการคา้ลงวนัที ่28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราช

บัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบ

การเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. ม�ตรฐ�นก�รบัญชีใหม่ 

 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในงวดบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด ดังนี้

 ก.  ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในงวดบัญชีปัจจุบัน

  มาตรฐานการบัญชี

    ฉบับที่ 12   ภาษีเงินได้

    ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

        ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

    ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

    ฉบับที่ 8   ส่วนงานดำาเนินงาน 

  การตีความมาตรฐานการบัญชี 

    ฉบับที่ 10   ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง

        เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำาเนินงาน

    ฉบับที่ 21   ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิด             

        ค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

    ฉบับที่ 25   ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
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 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้นไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ 

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภ�Éีเงินได้ 

 มาตรฐานฉบับนี้กำาหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดง

ในงบแสดงฐานะการเงนิกบัฐานภาษ ีและรบัรูผ้ลกระทบทางภาษเีปน็สนิทรพัยห์รอืหนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีามหลกั

เกณฑ์ที่กำาหนด บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในงวดปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่

แสดงเปน็ขอ้มลูเปรยีบเทยีบเสมอืนหนึง่วา่บรษิทัฯ รบัรูผ้ลกระทบทางภาษเีปน็สนิทรพัยห์รอืหนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี

มาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุ 4

 ข.   ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่จะมีผลบังคับในอน�คต

      วันที่มีผลบังคับใช้

  มาตรฐานการบัญชี 

   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำาเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557

   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557

   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2557

   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557

   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 1 มกราคม 2557

   ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 มกราคม 2557

   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 1 มกราคม 2557

      แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

   ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ 1 มกราคม 2557

      กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2557

   ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2557

   ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2557

   ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 มกราคม 2557

   ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2557

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557

   ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557

   ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559

   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 1 มกราคม 2557

      และการดำาเนินงานที่ยกเลิก

   ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดำาเนินงาน 1 มกราคม 2557

  การตีความมาตรฐานการบัญชี  

   ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าดำาเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่  1 มกราคม 2557

      ผู้เช่า

   ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้น    1 มกราคม 2557

      ตามรูปแบบกฎหมาย
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   ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลง 1 มกราคม 2557

      สัมปทานบริการ

   ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกราคม 2557

      วันที่มีผลบังคับใช

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก 1 มกราคม 2557

      การรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน

      ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

   ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย 1 มกราคม 2557

      สัญญาเช่าหรือไม่

   ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน 1 มกราคม 2557

      การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

   ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน 1 มกราคม 2557

      การบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน

      ทางการเงิน ในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะ

      เงินเฟ้อรุนแรง

   ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2557

   ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

   ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557

   ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557

   ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1 มกราคม 2557

 ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ เชือ่วา่มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ

4. ผลสะสมจ�กก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชีเนื่องจ�กก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รบัญชีใหม่ม�ถือปฏิบัติ 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำาคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุ 3 เนื่องจากบริษัทฯ นำา

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดง

เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

 จำานวนเงนิของรายการปรบัปรงุทีม่ผีลกระทบตอ่รายการในงบแสดงฐานะการเงนิ งบกำาไรขาดทนุและงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

มีดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่)

§ºแสด§ฐÒ¹Ð¡ÒÃà§Ô¹

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 27,574 23,603 25,404

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 46,949 45,136 42,962

กำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรลดลง (15,736) (17,894) (13,919)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง  (3,639)  (3,639)  (3,639)
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(หน่วย: พันบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

งบกำ�ไรข�ดทุน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (พันบาท) 852 3,975

กำาไรสำาหรับปีลดลง (พันบาท) (852) (3,975)

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาท) (0.02) (0.07)

กำาไรต่อหุ้นปรับลดลง (บาท) (0.02) (0.08)

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปีเพิ่มขึ้น (พันบาท) 3,011 -

5. นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

5.1 ก�รรับรู้ร�ยได้

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้แก่ผู้

ซือ้แลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมลูคา่ตามราคาในใบกำากบัสนิคา้โดยไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ สำาหรบัสนิคา้ทีไ่ดส้ง่มอบหลงัจาก

หักส่วนลดแล้ว

 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน

 รายได้จากการให้เช่ารับรู้เป็นรายได้ตามอายุของสัญญาเช่า

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

 เงนิชดเชยคา่ภาษอีากรสนิคา้สง่ออกทีไ่ดร้บัในรปูบตัรภาษจีากกระทรวงการคลงัรบัรูเ้ปน็รายไดเ้มือ่บรษิทัฯ ไดร้บัหนงัสอืแจง้

อนุมัติให้ได้รับบัตรภาษี

5.2 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง

กำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

5.3 ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น

 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่แสดงมลูคา่ตามจำานวนมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั บรษิทัฯ บนัทกึคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำาหรบัผลขาดทนุ

โดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้มไ่ด ้ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณก์ารเกบ็เงนิและการวเิคราะห์

อายุหนี้
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5.4 สินค้�คงเหลือ

 สินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้

รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย

 วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า 

และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

5.5 เงินลงทุน

 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการลด

ลงของมูลค่า (ถ้ามี)

5.6 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

 บริษัทฯ วัดมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำารายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ  

จะวดัมลูคา่อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม บรษิทัฯ  รบัรูผ้ลกำาไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบกำาไรขาดทุนในปีที่เกิดขึ้น

 บรษิทัฯ  รบัรูผ้ลตา่งระหวา่งจำานวนเงนิทีไ่ดร้บัสทุธจิากการจำาหนา่ยกบัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยใ์นงบกำาไรขาดทนุในงวด

ที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

5.7 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ และค่�เสื่อมร�ค�

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า

ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

 บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน

โดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดัง

กล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำาคัญ

 บริษัทฯ  บันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ 

- บริษัทฯ บันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จำานวน

สะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการ

ตรีาคาลดลงและบรษิทัฯ ไดร้บัรูร้าคาทีล่ดลงในงบกำาไรขาดทนุแลว้ สว่นทีเ่พิม่จากการตรีาคาใหมน่ีจ้ะถกูรบัรูเ้ปน็ราย

ได้ไม่เกินจำานวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว

- บริษัทฯ รับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในงบกำาไรขาดทุน  อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์

นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผู้ถือ

หุน้ สว่นทีล่ดลงจากการตรีาคาใหมจ่ะถกูรบัรูใ้นกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ในจำานวนทีไ่มเ่กนิยอดคงเหลอืของบญัช ี“สว่น

เกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” 
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 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร     5 - 20 ปี

  เครื่องจักรและอุปกรณ์     3 - 15 ปี

  เครื่องตกแต่งติดตั้ง เครื่องใช้สำานักงานและยานพาหนะ  3 - 5 ปี

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

 บรษิทัฯ  ตดัรายการทีด่นิ อาคารและอปุกรณอ์อกจากบญัชเีมือ่จำาหนา่ยสนิทรพัยห์รอืคาดวา่จะไมไ่ดร้บัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิ

ในอนาคตจากการใชห้รอืการจำาหนา่ยสนิทรพัย ์รายการผลกำาไรหรอืขาดทนุจากการจำาหนา่ยสนิทรพัยจ์ะรบัรูใ้นงบกำาไรขาดทนุ

เมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่�ตัดจำ�หน่�ย

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 

 บริษัทฯ ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะ

ทบทวนระยะเวลาการตดัจำาหนา่ยและวธิกีารตดัจำาหนา่ยของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนดงักลา่วทกุสิน้ปเีปน็อยา่งนอ้ย คา่ตดัจำาหนา่ย

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดมีดังนี้

   อายุการให้ประโยชน์

 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 5 ปี

 สิทธิการผลิต 6 ปี

5.9 ร�ยก�รธุรกิจกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุม   

ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากนี ้บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบรษิทัรว่มและบคุคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอืทางออ้มซึง่

ทำาใหม้อีทิธพิลอยา่งเปน็สาระสำาคญัตอ่บรษิทัฯ ผูบ้รหิารสำาคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีม่อีำานาจในการวางแผน

และควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

5.10 สัญญ�เช่�ระยะย�ว

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าการ

เงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำานวน

เงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้

สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำาไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน

จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
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 สญัญาเชา่อปุกรณท์ีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเปน็เจา้ของสว่นใหญไ่มไ่ดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ชา่ถอืเปน็สญัญาเชา่ดำาเนนิ

งาน จำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายงบกำาไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

5.11 เงินตร�ต่�งประเทÈ

 บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สิน    

ทีเ่ปน็ตวัเงนิซึง่อยูใ่นสกลุเงนิตราตา่งประเทศไดแ้ปลงคา่เปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน

 กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

5.12 ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มี    

ตวัตนอืน่ของบรษิทัฯ หากมขีอ้บง่ชีว้า่สนิทรพัยด์งักลา่วอาจดอ้ยคา่ บรษิทัฯ  รบัรูข้าดทนุจากการดอ้ยคา่เมือ่มลูคา่ทีค่าดวา่จะ

ได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรม

หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

 บริษัทฯ  จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำาไรขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ดินซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึก

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกิน

ทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวด

ก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการ

รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ 

บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังงบกำาไรขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้น

แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม

5.13 ผลประโยชน์ของพนักง�น

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

 บริษัทฯ  และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง

ประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

นอกจากนี้ ยังมีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพที่ได้จัดสรรไว้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ใช้บังคับ

โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดเก็บไว้เอง และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นลาออกจากบริษัทฯ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
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 บรษิทัฯ มภีาระสำาหรบัเงนิชดเชยทีต่อ้งจา่ยใหแ้กพ่นกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่บรษิทัฯ ถอืวา่เงนิชดเชย

ดงักลา่วเปน็โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานสำาหรบัพนกังาน นอกจากนัน้ บรษิทัฯ จดัใหม้โีครงการผลประโยชนร์ะยะ

ยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำาหนดระยะเวลา

 บริษัทฯ คำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ

พนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการ

ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 กำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำาหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

(โครงการผลประโยชน์) จะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสำาหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับ

รู้ทันทีในงบกำาไรขาดทุน

5.14 ประม�ณก�รหนี้สิน

 บรษิทัฯ จะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไวใ้นบญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เปน็ผลมาจากเหตกุารณใ์นอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวาม

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถ

ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.15 ภ�Éีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภ�Éีเงินได้ปัจจุบัน

 บรษิทัฯ บนัทกึภาษเีงนิไดป้จัจบุนัตามจำานวนทีค่าดวา่จะจา่ยใหก้บัหนว่ยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษี

ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภ�Éีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน 

 บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตดับญัชสีำาหรบัผลแตกตา่งชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชใ้นจำานวนเทา่ทีม่คีวามเปน็ไปได้

คอ่นขา้งแนท่ีบ่รษิทัฯ จะมกีำาไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกตา่งชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษแีละผลขาดทนุ

ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บรษิทัฯ จะทบทวนมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะทำาการปรบัลด

มลูคา่ตามบญัชดีงักลา่ว หากมคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่บรษิทัฯ จะไมม่กีำาไรทางภาษเีพยีงพอตอ่การนำาสนิทรพัยภ์าษเีงนิ

ได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก

โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 
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5.16 สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทÈล่วงหน้�

 ลกูหนีแ้ละเจา้หนีต้ามสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศจะถกูแปลงคา่ตามอตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

กำาไรขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการแปลงคา่เงนิตราตา่งประเทศดงักลา่วจะถกูบนัทกึในงบกำาไรขาดทนุ สว่นเกนิหรอืสว่นลดที่

เกิดขึ้นจากการทำาสัญญาจะถูกตัดจำาหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา 

6. ก�รใช้ดุลยพินิจและประม�ณก�รท�งบัญชีที่สำ�คัญ

 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน

เรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการ

เงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้ การ

ใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้

 สัญญÒàช่Ò 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน

การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ใน

สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

 ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในการประมาณคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดวา่จะ

เกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่

ในขณะนั้น 

 ค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือ

 คา่เผือ่การลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอืเกดิจากการปรบัมลูคา่ของสนิคา้จากผลขาดทนุทีอ่าจเกดิขึน้ ฝา่ยบรหิารไดใ้ชด้ลุยพนิจิ

ในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดวา่จะเกดิขึน้โดยใชก้ารวเิคราะหอ์ายสุนิคา้คงเหลอื และสถานะการขายของสนิคา้คงเหลอื

รายตัวในปัจจุบัน

 ค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�เงินลงทุน

 บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญ

และเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญและ

เป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

 บรษิทัฯ แสดงอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมซึง่ประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระและรบัรูก้ารเปลีย่นแปลง

มูลค่ายุติธรรมในงบกำาไรขาดทุน ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยใช้วิธี

เปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีมูลค่าต้นทุนเปลี่ยนแทนสุทธิ ข้อสมมติฐานที่สำาคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 12
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 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์และค่�เสื่อมร�ค�

 ในการคำานวณคา่เสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ ์ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งทำาการประมาณอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูคา่คง

เหลอืเมือ่เลกิใชง้านของอาคารและอปุกรณ ์และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูคา่คงเหลอืใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลง

เกิดขึ้น

 บริษัทฯ แสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบ

ราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ 

 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก

การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้

ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหาร

จำาเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมใน

การคำานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

 สินทรัพย์ภ�Éีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

 บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ว่าบริษัทฯ จะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้อง

ประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไร

ทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

 ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�นต�มโครงก�รผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะย�วอื่นของพนักง�น

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

ประมาณขึน้ตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่ตอ้งอาศยัขอ้สมมตฐิานตา่ง ๆ ในการประมาณการนัน้ เชน่ อตัราคดิลด อตัรา

การขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

7. ร�ยก�รธุรกิจกับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

โดยสามารถสรุปได้ดังนี้



บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
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 (หน่วย: พันบาท)

2556 2555 นโยบายการกำาหนดราคา

รายได้จากการขาย - ฝาภาชนะ 687,294 821,047 ราคาตลาด

รายได้จากการให้บริการพิมพ์แผ่น 139,818 133,412 ราคาตลาด   

รายได้จากการให้เช่า 3,184 3,165 ราคาตามสัญญา

ขายอุปกรณ์ อะไหล่และวัตถุดิบ 1,513 1,119 ราคาตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

รายได้ค่าบริหาร 9,365 7,959 ราคาตามสัญญา

ซื้อวัตถุดิบ 2,177 4,243 ราคาตลาด

ซื้ออะไหล่และเครื่องจักร 33,001 47,342 ราคาตลาด

ค่าสิทธิการผลิตจ่าย 25,155 20,061 อัตราร้อยละของยอดขายแต่ละสินค้า

ค่าชดเชยสินค้าเสียหายจ่าย 6,984 614 ราคาทุน

โอนมูลค่าเครื่องจักรที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน 4,190 8,240 ราคาทุน

เงินปันผลจ่าย 51,984 35,042 ตามที่ประกาศจ่าย

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้แก่กรรมการและ      

ผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

 (หน่วย: พันบาท)

2556 2555

ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,146 20,543

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 153 214

รวม 18,299 20,757

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท)

2556 2555

ลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน (หม�ยเหตุ 9) 83,590 116,335

ลูกหนี้อื่น - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน (หม�ยเหตุ 9) 8,215 12,047

เจ้�หนี้อื่น - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน (หม�ยเหตุ 16) 17,821 17,547

ค่�เช่�รับล่วงหน้�

ค่าเช่ารับล่วงหน้า 17,557 18,550

หัก: ส่วนที่ครบกำาหนดภายในหนึ่งปี (1,179) (1,179)

สุทธÔ 16,378 17,371
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 ข้อมูลเพิ่มเติมของรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

 ก) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตและจำาหน่ายเครื่องดื่ม ผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

บริษัท ไทยน้ำาทิพย์ จำากัด ผลิตและจำาหน่ายเครื่องดื่ม ผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

บริษัท เสริมสุข จำากัด (มหาชน) ผลิตและจำาหน่ายเครื่องดื่ม ผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

บริษัท โตโยไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด ผลิตและขายบรรจุภัณฑ์ ผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด ผลิตและขายบรรจุภัณฑ์ ผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

บริษัท บางกอกแคน ผลิตและขายกระป๋อง มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีผู้บริหารร่วมกัน

    แมนนูแฟคเจอริ่ง จำากัด    2-Piece และ 3-Piece    บางส่วน

บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำากัด ผลิตและขายภาชนะพลาสติก มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีผู้บริหารร่วมกัน

   บางส่วน

บริษัท ไซไว โชจิ จำากัด จำาหน่ายเครื่องจักรและอะไหล่ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันบางส่วน

บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด บรรจุและจำาหน่ายกระป๋อง มีผู้ถือหุ้นร่วมกันบางส่วน

   อัดยาน้ำาสำาหรับฉีด

บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จำากัด รับจ้างผลิตแม่พิมพ์สำาหรับ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันบางส่วน

   ฉีดและเป่าพลาสติก

 ระหว่างไตรมาสสองของปี 2556 บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำากัด ได้จัดตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการ บริษัท เวลแพค อินโน

เวชั่น จำากัด บริษัท โตโย แพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด และ บริษัท โตโย ไซกัน เทคนิคคอล แอนด์ แอดมินนิสเทรชั่น เซอร์วิส 

เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำากัด 

ข) ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการค้าที่เกิดขึ้นถือเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของการก่อตั้งบริษัทในการผลิตและจำาหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นคู่แข่งทางการค้า

ระหว่างกันเอง และการให้บริการรับจ้างผลิตงานที่เกี่ยวกับการพิมพ์

ค) ลกูหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัประกอบดว้ย ยอดคงเหลอืของรายการใหเ้ชา่ ขายอปุกรณแ์ละอะไหล ่การใหบ้รกิาร

ด้านการจัดการและการให้บริการระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ง) เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย ยอดคงเหลือของรายการซื้อวัตถุดิบ อะไหล่และเครื่องจักร ค่าสิทธิ

การผลิตค้างจ่ายและค่าชดเชยสินค้าเสียหายค้างจ่าย

จ) บริษัทฯ ได้กำาหนดการให้บริการรับจ้างผลิตงานที่เกี่ยวกับการพิมพ์แก่บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำากัด 

โดยมีเงื่อนไขการจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนและไม่กำาหนดระยะเวลาสิ้นสุดการให้บริการ

ฉ) ค่าเช่ารับล่วงหน้าเป็นค่าเช่ารับตามสัญญาให้เช่าที่ดินแก่บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำากัด โดยมีระยะ

เวลา 30 ปี สิ้นสุดวันที่ 1 กรกฎาคม 2574

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าทำาสัญญาการให้เช่าที่ดินส่วนเพิ่มเติมและอาคารแก่บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง 

จำากัด มูลค่าตอบแทนสำาหรับการให้เช่าที่ดินคิดตามราคาประเมินของผู้ประเมินและการให้เช่าอาคารคิดตามวิธีราคา

ทุนหักค่าเสื่อมราคา โดยกำาหนดชำาระค่าเช่าเป็นรายปี ค่าตอบแทนรวมสำาหรับปี 2556 และ 2555 คิดเป็นจำานวน

เงิน 0.3 ล้านบาทและ 0.3 ล้านบาท ตามลำาดับ บริษัทฯ ได้ต่ออายุสัญญาการให้เช่าเป็นเวลา 1 ปี สิ้นสุดเดือน

สิงหาคม 2557 โดยกำาหนดค่าตอบแทนเป็นจำานวนเงิน 0.3 ล้านบาท
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ช) บริษัทฯ ได้ให้เช่าสำานักงานพร้อมการให้บริการพื้นที่ส่วนกลางแก่บริษัท โตโย ไซกัน เทคนิคคอล แอนด์ แอดมิน

นิสเทรชั่น เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำากัด โดยกำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับปีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2556 และ 2555 เป็น

จำานวนเงิน 1 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยมีเงื่อนไขจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ต่ออายุสัญญาการให้เช่าสำานักงานพร้อมการให้บริการพื้นที่ส่วนกลางดังกล่าวอีก 1 ปี สิ้นสุดเดือน

ธันวาคม 2557 ให้แก่ บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำากัด โดยกำาหนดค่าตอบแทนเป็นจำานวนเงิน 1 ล้านบาท

ซ) บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาให้เช่าเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์สำาหรับเก็บข้อมูลกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มของบริษัท โตโยไซกัน 

กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด โดยกำาหนดระยะเวลาการให้บริการ 4 ปี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2557 ค่าตอบแทนรวมเป็น

จำานวนเงิน 3 ล้านบาท และกำาหนดชำาระค่าบริการเป็นรายปี

ฌ) บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านบริหารจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานบุคคลแก่บริษัทที่

เกี่ยวข้องกันในกลุ่มของบริษัท โตโยไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด โดยสัญญากำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับปี 2556 และ 

2555 เป็นจำานวนเงินปีละ 7 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ต่ออายุสัญญาการให้บริการดังกล่าวอีก 1 ปี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2557 โดยกำาหนดค่าตอบแทน

รวมเป็นจำานวนเงิน 7 ล้านบาท

 ในระหว่างไตรมาสสองของปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ให้บริการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP แก่  บริษัท 

โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จำากัด ทั้งนี้ สัญญาบริการมีระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2556 โดยกำาหนด

ค่าตอบแทนคิดตามประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นบวกกำาไรอัตราคงที่รวมเป็นเงิน 2 ล้านบาท และมีเงื่อนไขจ่าย

ค่าบริการเมื่องานสำาเร็จ

ญ) บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาสิทธิการผลิต (Technical license agreement) กับ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จำากัด ซึ่ง

เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและเทคนิคการผลิตฝา สัญญาสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2560 โดยตกลงจ่ายค่าสิทธิ

การผลิตตามอัตราร้อยละของยอดขายของสินค้าประเภทที่ระบุในสัญญา และกำาหนดจ่ายค่าบริการทุกหกเดือน

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ไดท้ำาสญัญาสทิธกิารผลติเพิม่เตมิกบับรษิทัดงักลา่วเพือ่รบัความชว่ยเหลอืดา้นวชิาการและเทคนคิ

การผลิตฝา composite สัญญามีอายุ 6 ปี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2559 โดยกำาหนดจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินก้อนแรก

จำานวน 5 ล้านเยนและจ่ายค่าสิทธิการผลิตตามอัตราร้อยละของยอดขายสุทธิของสินค้าดังกล่าวเป็นรายปี

8. เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555

เงินสด 156 242

เงินฝากธนาคาร 489,090 438,385

รวม 489,246 438,627

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 2.95 ต่อปี 

(2555: ร้อยละ 0.10 ถึง 3.00 ต่อปี)
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9. ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น

  
(หน่วย: พันบาท)

2556 2555

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 59,676 70,990

ค้างชำาระ

ไม่เกิน 3 เดือน 23,914 45,345

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 83,590 116,335

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 242,049 190,076

ค้างชำาระ

ไม่เกิน 3 เดือน 94,567 58,036

3 - 6 เดือน - 15,531

6 - 12 เดือน 84 -

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 336,700 263,643

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินทดรอง 2,457 4,422

รายได้ค้างรับ 5,758 7,625

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 8,215 12,047

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงินทดรอง 591 4,728

ลูกหนี้จากการขายเศษวัสดุ 782 657

อื่น ๆ 2,497 1,728

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 3,870 7,113

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 432,375 399,138
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10. สินค้�คงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2556 2555 2556 2555 2556 2555

สินค้าสำาเร็จรูป 126,614 100,367 (12,975) (9,521) 113,639 90,846

งานระหว่างทำา 157,861 152,430 (7,111) (3,358) 150,750 149,072

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง 144,449 120,133 (2,440) (2,710) 142,009 117,423

สินค้าระหว่างทาง 14,979 19,404 - - 14,979 19,404

อะไหล่ 48,220 54,427 - - 48,220 54,427

รวม 492,123 446,761 (22,526) (15,589) 469,597 431,172

11. เงินลงทุนระยะย�ว

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท สัดส่วนเงินลงทุน(ร้อยละ) มูลค่าตามบัญชี

2556 2555 2556 2555

บริษัท เฮอริเทจ สโตนแวร์ จำากัด 10.00 10.00 10,000 10,000

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำากัด 1.61 1.61 9,494 9,494

บริษัท เพชรแพค จำากัด 10.00 18.57 35,000 89,000

บริษัท สนามกอล์ฟเมืองเอก จำากัด 0.08 0.08 180 180

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำากัด 0.03 0.03 273 273

บริษัท เมืองเอกวิสต้ากอล์ฟคอร์ส จำากัด 0.06 0.06 350 350

รวมราคาทุน 55,297 109,297

หัก: ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (10,000) (17,314)

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 45,297 91,983
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 ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิมลูคา่ตามบญัชขีองเงนิลงทนุในบรษิทั บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริง่ จำากดั โดยพจิารณา

จากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบการเงินล่าสุดซึ่งจัดทำาโดยฝ่ายบริหารของ

บริษัทดังกล่าว และพบข้อบ่งชี้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไป บริษัทฯ จึงได้โอนกลับผล

ขาดทนุจากการลดลงของมลูคา่เงนิลงทนุเปน็จำานวนประมาณ 7 ลา้นบาท โดยบนัทกึไวใ้นคา่ใชจ้า่ยบรหิารในงบกำาไรขาดทนุ

สำาหรับปีปัจจุบัน

 ในระหวา่งไตรมาสทีส่องของปปีจับุนั บรษิทัฯ ไดข้ายเงนิลงทนุในหุน้สามญัของบรษิทั เพชรแพค จำากดั เปน็จำานวน 120,000 

หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.57 ของทุนจดทะเบียนให้แก่บริษัท โตโยไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด โดยกำาหนดราคาขายหุ้น

ละ 483.48 บาท คิดเป็นจำานวนเงินรวม 58 ล้านบาท บริษัทฯ บันทึกกำาไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจำานวนประมาณ 

4 ล้านบาทเป็นรายได้อื่นในงบกำาไรขาดทุนสำาหรับปีปัจจุบัน สัดส่วนเงินลงทุนหลังการขายคงเหลือร้อยละ 10 ของทุน                       

จดทะเบียน

12. อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

(หน่วย: พันบาท)

ที่ดินเพื่อให้เช่า

ที่ดินจัดสรรและ

สิ่งก่อสร้าง ที่ดินเปล่า รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 143,498 160,500 122,500 426,498

จำาหน่ายระหว่างปี - (700) (566) (1,266)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 143,498 159,800 121,934 425,232

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 143,498 159,800 121,934 425,232

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิราคาสนิทรพัยใ์นเดอืนธนัวาคม 2556 และ 2555 โดยบรษิทั อเมรกินั แอพ็เพรซลั (ประเทศไทย) 

จำากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการกำาหนดราคาที่ดินและใช้มูลค่าต้นทุน

เปลี่ยนแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost Approach) เป็นเกณฑ์ในการกำาหนดราคาสิ่งก่อสร้างในโครงการ

พัฒนาที่ดิน บริษัทฯ พบว่าราคาประเมินของสินทรัพย์ตามวิธีการดังกล่าวในปีปัจจุบันมีจำานวนไม่แตกต่างจากราคาประเมิน

ครั้งก่อนอย่างเป็นสาระสำาคัญ จึงไม่ได้ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
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13. ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์ซÖ่ง

แสดงมูลค่�ต�ม

ร�ค�ที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซÖ่งแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุน

ที่ดิน

อาคารและ

ส่วนปรับปรุง

อาคาร

เครื่องจักร

และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง

ติดตั้ง เครื่อง

ใช้สำานักงานละ

ยานพาหนะ

สินทรัพย์ 

ระหว่าง

ติดตั้ง รวม

ร�ค�ทุน / ร�ค�ที่ตีใหม่

1 มกราคม 2555 84,402 334,776 1,846,939 59,828 44,462 2,370,407

ซื้อเพิ่ม - - 12,289 3,166 92,648 108,103

จำาหน่าย - (257) (30,183) (4,655) - (35,095)

โอนเข้า (ออก) - 9,928 66,022 1,390 (77,340) -

31 ธันวาคม 2555 84,402 344,447 1,895,067 59,729 59,770 2,443,415

ซื้อเพิ่ม - - 10,306 2,580 271,460 284,346

จำาหน่าย - (162) (12,194) (4,527) - (16,883)

โอนเข้า (ออก) - 44,911 54,851 7,663 (107,425) -

31 ธันวาคม 2556 84,402 389,196 1,948,030 65,445 223,805 2,710,878

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม

1 มกราคม 2555 - 239,046 1,276,654 46,387 - 1,562,087

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 11,845 90,911 5,761 - 108,517

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - (241) (10,563) (4,631) - (15,435)

31 ธันวาคม 2555 - 250,650 1,357,002 47,517 - 1,655,169

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 11,555 93,261 5,350 - 110,166

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - (130) (7,149) (3,790) - (11,069)

31 ธันวาคม 2556 - 262,075 1,443,114 49,077 - 1,754,266

มูลค่�สุทธิต�มบัญชี

31 ธันวาคม 2555 84,402 93,797 538,065 12,212 59,770 788,246

31 ธันวาคม 2556 84,402 127,121 504,916 16,368 223,805 956,612

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี

2555 (103 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 108,517

2556 (105 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 110,166
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 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินครั้งล่าสุดในเดือนธันวาคม 2554 โดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) 

จำากัด โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการกำาหนดราคายุติธรรม 

 หากบริษัทฯ แสดงมูลค่าของที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจำานวน

เงิน 66 ล้านบาท (2555: 66 ล้านบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มูลค่า

ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงิน 993 ล้านบาท (2555: 915 ล้านบาท) 

 อาคารและเครื่องจักรบางส่วนถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำากัด โดย

บริษัทฯ บันทึกเครื่องจักรดังกล่าวตามสัดส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็น

จำานวนเงิน 25 ล้านบาท (2555: 28 ล้านบาท)

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 
(หน่วย: พันบาท)

2556 2555

ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ สิทธิการผลิต รวม

ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ สิทธิการผลิต รวม

ราคาทุนต้นปี 39,299 1,889 41,188 39,134 1,889 41,023

ซื้อเพิ่ม 1,184 - 1,184 224 - 224

จำาหน่าย - - - (59) - (59)

ราคาทุนปลายปี 40,483 1,889 42,372 39,299 1,889 41,188

ค่าตัดจำาหน่ายสะสมต้นปี 36,863 630 37,493 35,985 315 36,300

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 1,092 315 1,407 935 315 1,250

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - - - (57) - (57)

ค่าตัดจำาหน่ายสะสมปลายปี 37,955 945 38,900 36,863 630 37,493

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 2,528 944 3,472 2,436 1,259 3,695

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน

 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำานวนเงิน 175 

ล้านบาท และ 900 ล้านบาท ตามลำาดับ (2555: 175 ล้านบาท และ 940 ล้านบาท ตามลำาดับ) วงเงินดังกล่าวไม่มีภาระ

ค้ำาประกัน
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16. เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 298,505 308,582

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  ค่าสิทธิการผลิตค้างจ่าย 11,942 12,711

  อื่นๆ 5,879 4,836

รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 17,821 17,547

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

  เจ้าหนี้อื่น 31,490 29,838

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 39,097 44,642

รวมเจ้าหนี้ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 70,587 74,480

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 386,913 400,609

17. สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น 

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 45,679 42,702

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 71,862 54,659

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 19,076 21,497

รวม 136,617 118,858

 

 จำานวนเงนิสำารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (เฉพาะโครงการผลประโยชน)์ ซึง่เปน็เงนิชดเชยพนกังานเมือ่ออกจาก

งานแสดงได้ดังนี้ 

 
(หน่วย: พันบาท)

2556 2555

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 54,659 54,659

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 15,053 -

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 3,545 2,623

ต้นทุนดอกเบี้ย  2,347 2,310

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (3,742) (4,933)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 71,862 54,659
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 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (เฉพาะโครงการผลประโยชน์) รวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุนแสดงได้

ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท)

2556 2555

ต้นทุนขาย 4,204 3,497

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 1,688 1,436

รวม 5,892 4,933

 

 ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยัสะสมของบรษิทัฯ ทีร่บัรูใ้นงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่และรบั

รู้เป็นส่วนหนึ่งของกำาไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำานวนประมาณ 12 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้) (2555: 

ไม่มี) 

 สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี ้

 
2556 2555

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 3.50 4.50

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ขึ้นกับช่วงอายุ) 5.00 5.00

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน 9.50 9.25

 จำานวนเงนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนแ์ละภาระผกูพนัทีถ่กูปรบัปรงุจากผลของประสบการณส์ำาหรบัปปีจัจบุนัและ

สี่ปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

จำานวนภาระผูกพัน 

ตามโครงการผลประโยชน์

จำานวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง 

จากผลของประสบการณ์

ปี 2556 71,862 8,051

ปี 2555 54,659 -

ปี 2554 54,659 -

ปี 2553 51,539 -

ปี 2552 46,817 -

18. หุ้นบุริมสิทธิ

 หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ เป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญในอัตราเดียวกับหุ้นสามัญ 

และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท ทั้งนี้ หุ้นบุริมสิทธิเป็นชนิดไม่สะสมเงินปันผล อีกทั้งมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนเช่นเดียวกับหุ้นสามัญและมีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ในวันทำาการสุดท้ายของทุกๆเดือน ในอัตราหุ้นบุริมสิทธิ 1 

หุ้นต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญมีจำานวน 

799,988 หุ้น
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19. สำ�รองต�มกฎหม�ย

 ภายใตบ้ทบญัญตัขิองมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรกำาไรสทุธปิระจำาปี

สว่นหนึง่ไวเ้ปน็ทนุสำารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกำาไรสทุธปิระจำาปหีกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทนุสำารอง

นี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผล

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำาไรสำาหรับปีจำานวนเงิน 5 ล้านบาท ไปเป็นสำารองตามกฎหมาย

20. ส่วนเกินทุนจ�กก�รตีร�ค�สินทรัพย์

 สว่นเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย ์คอืสว่นเกนิทนุจากการตรีาคาทีด่นิซึง่สว่นเกนิทนุนีไ้มส่ามารถนำามาหกักบัขาดทนุสะสม

และไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผล

21. ร�ยได้อื่น

 
(หน่วย: พันบาท)

2556 2555

รายได้จากการขายเศษวัสดุและอะไหล่ 98,911 108,499

รายได้ค่าบริหาร 9,365 7,959

ดอกเบี้ยรับ 15,141 10,314

ค่าสินไหมทดแทนรับจากเหตุการณ์น้ำาท่วมในปี 2554 - 21,770

อื่น ๆ 29,225 17,481

รวม 152,642 166,023

22. ค่�ใช้จ่�ยต�มลักÉณะ

 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 403,635 382,701

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 112,316 111,423

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและตัดจำาหน่ายสินค้า

  และอะไหล่ 26,249 18,367

โอนกลับผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว (7,314) -

ค่าสิทธิการผลิตจ่าย 25,155 20,061

ค่าใช้จ่ายขนส่งสินค้า 29,086 26,062

ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา 106,783 95,757

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,556,674 1,584,322

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา (31,678) 27,873
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23. ค่�ใช้จ่�ยภ�Éีเงินได้ / สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภ�Éีเงินได้รอตัดบัญชี

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

ภ�Éีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 83,125 78,276

ภ�Éีเงินได้รอก�รตัดบัญชี: 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด

  ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับ  

  รายการผลแตกต่างชั่วคราว 852 3,975

ค่�ใช้จ่�ยภ�Éีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน

  งบกำ�ไรข�ดทุน 83,977 82,251

 

 จำานวนภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นประกอบแตล่ะสว่นของกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่สำาหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจาก

  ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 3,011 -

 รายการกระทบยอดจำานวนเงนิระหวา่งคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดก้บัผลคณูของกำาไรทางบญัชกีบัอตัราภาษทีีใ่ชส้ำาหรบัปสีิน้สดุวนัที ่

31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 421,697 368,017

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 23%

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 84,339 84,644

ผลกระทบทางภาษีสำาหรับ:

   ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 3,234 4,573

   ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (4,448) (10,941)

   อื่น ๆ 852 3,975

รวม (362) (2,393)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุน 83,977 82,251
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 ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ ประกอบด้วย

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม

2556

31 ธันวาคม

2555

1 มกราคม

2555

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภ�Éีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - 64

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 4,505 3,118 5,232

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18,263 15,369 15,041

ค่าเช่ารับล่วงหน้า 3,276 3,474 3,673

อื่น ๆ 1,530 1,642 1,395

รวม 27,574 23,603 25,405

หนี้สินภ�Éีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 27,371 25,558 23,384

กำาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ

   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 15,939 15,939 15,939

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 3,639 3,639 3,639

รวม 46,949 45,136 42,962

 ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 

2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตรา

ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสำาหรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯ ได้สะท้อนผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าวในการคำานวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว 

24. กำ�ไรต่อหุ้น

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปี (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของ

หุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

 กำาไรตอ่หุน้ปรบัลดคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรบัป ี(ไมร่วมกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่) ดว้ยผลรวมของจำานวนหุน้ถวัเฉลีย่ถว่งน้ำา

หนักของสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญ

เทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบ

เท่า
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 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำาไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคำานวณได้ดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กำาไรสำาหรับปี

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย

ถ่วงน้ำาหนัก กำาไรต่อหุ้น

2556 2555 2556 2555 2556 2555

(พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท)

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น

กำาไรสำาหรับปี 337,720 285,766 52,000 52,000 6.49 5.50

ผลกระทบของหุ้นส�มัญเทียบเท่�ปรับลด

หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 800 800

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

กำาไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่า

  มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 337,720 285,766 52,800 52,800 6.40 5.41

25.  ส่วนง�นดำ�เนินง�น

 ขอ้มลูสว่นงานดำาเนนิงานทีน่ำาเสนอนีส้อดคลอ้งกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ ทีผู่ม้อีำานาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดำาเนนิงาน

ไดร้บัและสอบทานอยา่งสม่ำาเสมอเพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและประเมนิผลการดำาเนนิงาน

ของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานของบริษัทคือกรรมการผู้มีอำานาจ 

 เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการบรหิารงาน บรษิทัฯ จดัโครงสรา้งองคก์รเปน็หนว่ยธรุกจิตามประเภทของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร บรษิทัฯ 

มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้ 

 1. ส่วนงานผลิตและขายฝาภาชนะ

 2. ส่วนงานรับจ้างพิมพ์แผ่นสำาหรับงานกระป๋อง

 3. ส่วนงานอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษัทฯ ไม่มีการรวมส่วนงานดำาเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น 

 ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยว

กับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจาก

กำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานและสินทรัพย์รวม ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจาก

การดำาเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ บริหารงานด้านการจัดหาเงิน ซึ่งทำาให้เกิดค่าใช้จ่าย

ทางการเงิน และรายได้ทางการเงิน กิจกรรมบริหารงานและภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึง

ไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานดำาเนินงาน
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 ข้อมูลรายได้และกำาไรของส่วนงานของบริษัทฯ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ผลิตและ

ขายฝาภาชนะ รับจ้างพิมพ์แผ่น

ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากการขาย            

  และการให้บริการ

  - ในประเทศ 2,020,139 2,006,302 142,799 134,279 1,273 1,235 2,164,211 2,141,816

  - ต่างประเทศ 621,513 563,135 - - - - 621,513 563,135

รายได้ทั้งสิ้น 2,641,652 2,569,437 142,799 134,279 1,273 1,235 2,785,724 2,704,951

กำาไรของส่วนงาน 480,118 453,208 19,632 529 1,273 1,235 501,023 454,972

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน

ดอกเบี้ยรับ 15,141 10,314

รายได้อื่น 37,317 45,975

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (131,784) (143,244)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (83,977) (82,251)

กำาไรสำาหรับปี 337,720 285,766

 สินทรัพย์ของแต่ละส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ผลิตและ

ขายฝาภาชนะ รับจ้างพิมพ์แผ่น

ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 923,726 755,391 32,886 32,855 - - 956,612 788,246

สินทรัพย์อื่นตามส่วนงาน 827,907 753,898 13,760 15,201 425,232 425,232 1,266,899 1,194,331

สินทรัพย์ส่วนกลาง 637,829 643,594

รวมสินทรัพย์ 2,861,340 2,626,171

 บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลักคือ ประเทศไทย โดยมีรายได้จากการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่

แสดงในตารางข้างต้น โดยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมดอยู่ในประเทศไทย

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำานวนสามราย เป็นจำานวนเงินประมาณ 1,129 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วน

งานผลิตและขายฝาภาชนะ (ปี 2555 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำานวนสองราย เป็นจำานวนเงิน 908 ล้านบาท ซึ่งมาจาก

ส่วนงานผลิตและขายฝาภาชนะ)
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26. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 

2530 โดยพนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงานและบริษัทฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อย

ละ 5 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน กรณีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯก่อนวันที่ 1 มกราคม 2546 บริษัทฯ จะจ่ายสมทบ

อัตราพิเศษให้เมื่ออายุงานครบ 7 ปีเต็มและ 10 ปีเต็ม กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

กสิกรไทย จำากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบของกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 

2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเป็นจำานวนเงิน 16 ล้านบาท (2555: 15 ล้านบาท)

27. เงินปันผลจ่�ย

อนุมัติโดย

รวมเงินปันผล

จ่าย

เงินปันผลจ่าย

ต่อหุ้นบุริมสิทธิ

เงินปันผลจ่าย

ต่อหุ้นสามัญ

(พันบาท) (บาท) (บาท)

เงินปันผลประจำาปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 

  23 เมษายน 2555 53,999 2.50 1.00

รวมเงินปันผลที่ประก�Èจ่�ยในปี 2555 53,999 2.50 1.00

เงินปันผลประจำาปี 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 

  23 เมษายน 2556 80,400 3.00 1.50

รวมเงินปันผลที่ประก�Èจ่�ยในปี 2556 80,400 3.00 1.50

 เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในปี 2556 จำานวน 150,900 บาท เป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ดังนั้น เงินปันผลที่

บริษัทฯ จ่ายจริงเป็นจำานวน 80,249,082 บาท

28. ภ�ระผูกพัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีภาระผูกพันคงเหลืออยู่ดังต่อไปนี้

ก) บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามคำาสั่งซื้อวัตถุดิบ คำาสั่งซื้ออะไหล่และงานจ้างบริการ และรายจ่าย ฝ่ายทุนกับผู้ขายสินค้า

ในประเทศและต่างประเทศที่ครบกำาหนดจ่ายชำาระภายในหนึ่งปี ดังนี้

 (หน่วย: ล้าน)

สกุลเงิน คำาสั่งซื้อวัตถุดิบ

คำาสั่งซื้ออะไหล่และ

งานจ้างบริการ

คำาสั่งซื้อ

รายจ่ายฝ่ายทุน รวม

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

บาท 224 258 13 15 32 40 269 313

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 1 - - - - 1 1

เยน 1 18 6 6 14 - 21 24

ยูโร - - - - - 1 - 1



บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited 153

ข) บริษัทฯ มีหนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เป็นจำานวนเงิน 8 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการค้ำา

ประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษัทฯ และการทำาสัญญาซื้อขายฝาภาชนะกับหน่วยงานของรัฐ

29. เครื่องมือท�งก�รเงิน

29.1 นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

 เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิด

เผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้ บริษัทฯ มี

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ก) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ ฝา่ยบรหิารควบคมุความเสีย่งนีโ้ดย

การกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสีย

หายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ มี

ฐานของลูกคา้ทีห่ลากหลายและมอียูจ่ำานวนมากราย จำานวนเงนิสูงสุดทีบ่รษิัทฯ อาจตอ้งสูญเสยีจากการใหส้นิเชือ่คอื

มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ข) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้

เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ำา

 สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิทีส่ำาคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และสำาหรบัสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการ

เงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบกำาหนด หรอื วนัทีม่กีารกำาหนดอตัราดอกเบีย้ใหม ่(หากวนัทีม่กีาร

กำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

อัตราดอกเบี้ย

คงท่ีครบกำาหนด 

ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา

ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 482 7 - 489 0.10 – 2.95

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 432 432

482 7 432 921

หนี้สินท�งก�รเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 387 387

- - 387 387
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(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

อัตราดอกเบี้ย

คงท่ีครบกำาหนด 

ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลงตาม 

ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา

ดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ท�งก�รเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 380 59 - 439 0.10 - 3.00

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 399 399

380 59 399 838

หนี้สินท�งก�รเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 401 401

- - 401 401

 

ค) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บรษิทัฯ ไดต้กลงทำาสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ ซึง่สว่นใหญม่อีายสุญัญาไมเ่กนิหนึง่ปเีพือ่ใชเ้ปน็เครือ่ง

มือในการบริหารความเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงิน

ตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 4 2 4 3 32.76 30.59

เยน - - 21 22 0.32 0.36

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน จำานวนที่ขาย อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา

วันครบกำาหนด

ตามสัญญา
2556 2555 2556 2555
(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 1 31.12 - 32.92 30.61 - 30.97 2556: 26 พฤศจิกายน 2556 

ถึง 18 มิถุนายน 2557

(2555: 5 มกราคม 2556 ถึง   

25 มิถุนายน 2556)
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29.2 มูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงิน

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย

ในตลาด บรษิทัฯ จงึประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการ

เงิน  

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำาระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่าย

มีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

วิธีการกำาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำาหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือ

กำาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 

30. ก�รบริห�รจัดก�รทุน

 วตัถปุระสงคใ์นการบรหิารจดัการทนุทีส่ำาคญัของบรษิทัฯ  คอืการจดัใหม้ซีึง่โครงสรา้งทนุทีเ่หมาะสมเพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้

สินต่อทุนเท่ากับ 0.28:1 (2555: 0.29:1)

31. เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ร�ยง�น

 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น

ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2557 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลจากกำาไรของปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.75 

บาท และให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท รวมเป็นเงิน 94 ล้านบาท เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชี

ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ  ลงทุนร่วมกับผู้ลงทุนอีกสองรายในการจัดตั้งบริษัทใหม่

ในประเทศสาธารณรฐัอนิโดนเีซยีเพือ่ดำาเนนิธรุกจิผลติและจำาหนา่ยบรรจภุณัฑป์ระเภทฝาสำาหรบัเครือ่งดืม่ โดยทนุจดทะเบยีน

เทียบเท่าไม่เกิน 200 ล้านบาท และบริษัทฯ จะลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นสามัญทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การลงทุน

นี้ยังต้องรอผลการพิจารณาการลงทุนของบริษัทใหญ่ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุน

32. ก�รอนุมัติงบก�รเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
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Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Crown Seal Public Company Limited

I have audited the accompanying financial statements of Crown Seal Public Company Limited, which comprise the 
statement of financial position as at 31 December 2013, and the related statements of income, comprehensive income, 
changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting 
policies and other explanatory information.

Management’s Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with 
Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the 
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor’s Responsibility

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit in 
accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements and plan 
and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material 
misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial 
statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material 
misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor 
considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order 
to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion 
on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting 
policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall 
presentation of the financial statements. 

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.

Opinion

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of 
Crown Seal Public Company Limited as at 31 December 2013, its financial performance and cash flows for the year 
then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards. 

Emphasis of matter

I draw attention to Note 4 to the financial statements regarding the change in accounting policy due to the adoption 
of Thai Accounting Standard 12 Income Taxes. The Company has restated the financial statements for the year ended 
31 December 2012, presented herein as comparative information, to reflect the adjustments resulting from such change. 
The Company has also presented the statement of financial position as at 1 January 2012 as comparative information, 
using the newly adopted accounting policy for income taxes. My opinion is not qualified in respect of this matter.

 Pimjai  Manitkajohnkit
 Certified Public Accountant (Thailand) No. 4521
EY Office Limited
(Formerly known as “Ernst & Young Office Limited”)
Bangkok: 27 February 2014
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Assets     

Current assets     

Cash and cash equivalents 8  489,246,091   438,627,292   236,993,967 

Trade and other receivables 7, 9  432,375,151   399,138,178   367,471,954 

Inventories 10  469,596,711   431,172,430   413,661,772 

Other current assets   9,790,313   9,232,978   4,963,015 

Total current assets   1,401,008,266   1,278,170,878   1,023,090,708 

Non-current assets     

Long-term investments 11  45,296,738   91,982,738   10,982,738 

Investment properties 12  425,232,324   425,232,324   426,498,324 

Property, plant and equipment 13  956,612,228   788,246,240   808,320,457 

Intangible assets 14  3,471,762   3,694,861   4,723,319 

Deferred tax assets 4, 23  27,574,337   23,603,318   25,404,524 

Other non-current assets   2,144,400   15,240,192   8,296,915 

Total non-current assets   1,460,331,789   1,347,999,673   1,284,226,277 

Total assets   2,861,340,055   2,626,170,551   2,307,316,985 

       

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.    

Statement of financial position
Crown Seal Public Company Limited

As at 31 December 2013 

           (Unit: Baht)

  31 December 31 December 1 January

 Note 2013 2012 2012

   (Restated)
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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.    

Liabilities and shareholders’ equity     

Current liabilities     

Trade and other payables 7, 16  386,912,542   400,609,436   347,750,322 

Current portion of rental received in advance  7  1,179,275   1,179,275   992,608 

Corporate income tax payable   26,090,562   35,055,720   37,224,660 

Other current liabilities   12,615,086   18,790,818   12,472,887 

Total current liabilities   426,797,465   455,635,248   398,440,477 

Non-current liabilities     

Rental received in advance - net of current portion 7  16,378,032   17,370,640   18,363,248 

Deferred tax liabilities 4, 23  46,948,504   45,135,785   42,962,432 

Provision for long-term employee benefits 17  136,616,787   118,858,035   90,146,993 

Total non-current liabilities   199,943,323   181,364,460   151,472,673 

Total liabilities   626,740,788   636,999,708   549,913,150 

       

Statement of financial position (continued)
Crown Seal Public Company Limited

As at 31 December 2013 

           (Unit: Baht)

  31 December 31 December 1 January

 Note 2013 2012 2012

   (Restated)
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Shareholders’ equity     

Share capital     

 Registered     

  799,988 non-cumulative preferred shares of Baht 10 each 18  7,999,880   7,999,880   7,999,880 

  52,000,012 ordinary shares of Baht 10 each   520,000,120   520,000,120   520,000,120 

      528,000,000   528,000,000   528,000,000 

 Issued and paid-up     

  799,988 non-cumulative preferred shares of Baht 10 each 18  7,999,880   7,999,880   7,999,880 

  52,000,012 ordinary shares of Baht 10 each   520,000,120   520,000,120   520,000,120 

Additional paid-in capital     

 Premium on preferred shares   49,209,704   49,209,704   49,209,704 

 Premium on ordinary shares   337,598,339   337,598,339   337,598,339 

Retained earnings     

 Appropriated-statutory reserve 19  52,800,000   52,800,000   47,948,016 

 Unappropriated   1,252,435,620   1,007,007,196   780,092,172 

Other components of shareholders’ equity   14,555,604   14,555,604   14,555,604 

Total shareholders’ equity   2,234,599,267   1,989,170,843   1,757,403,835 

Total liabilities and shareholders’ equity   2,861,340,055   2,626,170,551   2,307,316,985 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.    

Statement of financial position (continued)
Crown Seal Public Company Limited

As at 31 December 2013 

           (Unit: Baht)

  31 December 31 December 1 January

 Note 2013 2012 2012

   (Restated)
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Revenues    

Sales 7 2,641,651,742  2,569,437,313 

Service income 7  142,798,773   134,279,400 

Other income 21  152,641,925   166,022,993 

Total revenues   2,937,092,440   2,869,739,706 

Expenses    

Cost of sales   2,119,627,178   2,158,908,312 

Cost of service   122,793,707   133,418,131 

Selling expenses   141,190,598   66,151,653 

Administrative expenses   131,784,177   143,244,488 

Total expenses   2,515,395,660   2,501,722,584 

Profit before income tax expense   421,696,780   368,017,122 

Income tax expense 23  (83,977,164)  (82,250,731)

Profit for the year   337,719,616   285,766,391 

     

Earnings per share 24

Basic earnings per share    

  Profit for the year  6.49 5.50

Diluted earnings per share    

  Profit for the year  6.40 5.41

     

           (Unit: Baht)

 Note 2013 2012  

   (Restated)

Income statement
Crown Seal Public Company Limited

For the year ended 31 December 2013

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.    
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Profit for the year   337,719,616   285,766,391 

Other comprehensive income for the year    

Actuarial losses 17  (15,052,638)  -   

Income tax effect 4, 23  3,010,528   -   

Total comprehensive income for the year   325,677,506   285,766,391 

           (Unit: Baht)

 Note 2013 2012  

   (Restated)

Statement of comprehensive income
Crown Seal Public Company Limited

For the year ended 31 December 2013

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.    
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Cash flows from operating activities    

Profit before tax   421,696,780   368,017,122 

Adjustments to reconcile profit before tax to     

   net cash provided by (paid from) operating activities:    

   Allowance for diminution in value of inventories    

      and write off of inventories and spare parts   26,248,644   18,366,735 

   Depreciation and amortisation   112,315,629   110,237,309 

   Gain on sales of long-term investments   (4,018,007)  - 

   Reversal of loss on diminution in value of long-term investments   (7,314,000)  - 

   Loss on sales of investment properties   -   266,000 

   Loss (gain) on sales of equipment   (211,859)  7,050,204 

   Provision for long-term employee benefits   4,943,229   8,632,661 

   Interest income   (15,140,877)  (10,313,599)

   Dividend income   (12,000)  (8,400)

   Unrealised loss (gain) on exchange rate   (1,170,792)  563,951 

Profit from operating activities before changes in    

   operating assets and liabilities   537,336,747   502,811,983 

Decrease (increase) in operating assets    

   Trade and other receivables   (32,855,047)  (31,034,782)

   Inventories   (64,672,925)  (35,877,393)

   Other current assets   (556,789)  (4,269,963)

   Other non-current assets   587,606   5,299,324 

Increase (decrease) in operating liabilities    

   Trade and other payables   (14,532,786)  53,315,679 

   Other current liabilities   (6,192,720)  6,332,969 

   Rental received in advance   (992,608)  (805,941)

   Provision for long-term employee benefits   (2,237,115)  20,078,381 

Cash flows from operating activities   415,884,363   515,850,257 

Cash paid for corporate income tax   (92,090,095)  (80,202,891)

Net cash flows from operating activities   323,794,268   435,647,366 

           (Unit: Baht)

  2013 2012

Statement of cash flows
Crown Seal Public Company Limited

For the year ended 31 December 2013

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.    
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Cash flows from investing activities    

Cash paid for purchase of long-term investments   -   (81,000,000)

Cash receipt from sales of long-term investments   58,018,007   - 

Cash receipt from sales of investment properties   -   1,000,000 

Acquisitions of equipment   (284,345,773)  (108,102,516)

Increase (decrease) in advance paid for purchase of machinery   12,375,400   (12,375,400)

Proceeds from sales of equipment   5,415,300   12,032,307 

Increase in intangible assets   (1,183,400)  (224,050)

Interest income   15,303,551   9,213,487 

Dividend income   12,000   8,400 

Net cash flows used in investing activities   (194,404,915)  (179,447,772)

Cash flows from financing activities    

Dividend paid   (80,249,082)  (53,999,383)

Net cash flows used in financing activities   (80,249,082)  (53,999,383)

Net increase in cash and cash equivalents   49,140,271   202,200,211 

Effect of exchange rate on cash and cash equivalents    1,478,528   (566,886)

Cash and cash equivalents at beginning of year   438,627,292   236,993,967 

Cash and cash equivalents at end of year (Note 8)   489,246,091   438,627,292 

     

Supplemental cash flows information    

Non-cash transactions: -    

   Adjustment of provision for long-term employee benefits   15,052,638  - 

           (Unit: Baht)

  2013 2012

Statement of cash flows (continued)
Crown Seal Public Company Limited

For the year ended 31 December 2013

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.    
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Notes to financial statements
Crown Seal Public Company Limited
For the year ended 31 December 2013 

1. General information

 Crown Seal Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled 
in Thailand. Its parent company is Nippon Closures Co., Ltd. (Formerly known as “Japan Crown Cork 
Co., Ltd.”), which was incorporated in Japan. The parent company of the Group is Toyo Seikan Group 
Holdings, Ltd. (Formerly known as “Toyo Seikan Ltd.”). The Company is principally engaged in the  
manufacture and sale of caps for bottles and the hire of printing sheets. The registered office of the 
Company is at 5 Soi Rangsit - Nakhon Nayok 46, Tambon Prachatipat, Amphur Thanyaburi, Pathum 
Thani.

2. Basis of preparation

 The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards 
enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in 
compliance with the stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated 
28 September 2011, issued under the Accounting Act B.E. 2543.

 The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. 
The financial statements in English language have been translated from the Thai language financial  
statements.

 The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed 
in the accounting policies.

3. New accounting standards 

 Below is a summary of accounting standards that became effective in the current accounting period and 
those that will become effective in the future.

 (a)  Accounting standards that became effective in the current accounting period

  Accounting standards:
    TAS 12  Income Taxes
    TAS 20 (revised 2009) Accounting for Government Grants and Disclosure of 
        Government Assistance
    TAS 21 (revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

  Financial Reporting Standard:
    TFRS 8   Operating Segments

  Accounting Standard Interpretations:
    TSIC 10   Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities
    TSIC 21   Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
    TSIC 25   Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its 
        Shareholders
  Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets
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 These accounting standards, financial reporting standard, accounting standard interpretations and          
accounting treatment guidance do not have any significant impact on the financial statements, except 
for the following accounting standard.

 TAS 12 Income Taxes 

 This accounting standard requires an entity to identify temporary differences between the carrying amount 
of an asset or liability in the statement of financial position and its tax base and recognise the tax 
effects as deferred tax assets or liabilities subjecting to certain recognition criteria. The Company has 
changed this accounting policy in this current period and restated the prior year’s financial statements, 
presented as comparative information, as though the Company had initially recognised the tax effects 
as deferred tax assets or liabilities. The cumulative effect of this change in accounting policy has been 
presented in Note 4.

 (b)  Accounting standards that will become effective in the future

             Effective date

  Accounting Standards: 

    TAS 1 (revised 2012)  Presentation of Financial Statements  1 January 2014

    TAS 7 (revised 2012)  Statement of Cash Flows   1 January 2014

    TAS 12 (revised 2012)  Income Taxes     1 January 2014

    TAS 17 (revised 2012)  Leases      1 January 2014

    TAS 18 (revised 2012)  Revenue     1 January 2014

    TAS 19 (revised 2012)  Employee Benefits    1 January 2014

    TAS 21 (revised 2012)  The Effects of Changes in Foreign  1 January 2014

        Exchange Rates

    TAS 24 (revised 2012)  Related Party Disclosures   1 January 2014

    TAS 28 (revised 2012)  Investments in Associates   1 January 2014

    TAS 31 (revised 2012)  Interests in Joint Ventures   1 January 2014

    TAS 34 (revised 2012)  Interim Financial Reporting   1 January 2014

    TAS 36 (revised 2012)  Impairment of Assets    1 January 2014

    TAS 38 (revised 2012)  Intangible Assets    1 January 2014

  Financial Reporting Standards: 

    TFRS 2 (revised 2012) Share-based Payment    1 January 2014

    TFRS 3 (revised 2012) Business Combinations    1 January 2014

    TFRS 4    Insurance Contracts    1 January 2016

    TFRS 5 (revised 2012) Non-current Assets Held for Sale and  1 January 2014

        Discontinued Operations

    TFRS 8 (revised 2012)  Operating Segments    1 January 2014
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             Effective date

  Accounting Standard Interpretations: 

    TSIC 15   Operating Leases - Incentives   1 January 2014

    TSIC 27   Evaluating the Substance of   1 January 2014 

        Transactions Involving the Legal 

        Form of a Lease

    TSIC 29   Service Concession Arrangements: Disclosures 1 January 2014

    TSIC 32   Intangible Assets - Web Site Costs  1 January 2014

  Financial Reporting Standard Interpretations: 

    TFRIC 1    Changes in Existing Decommissioning,   1 January 2014

        Restoration and Similar Liabilities

    TFRIC 4    Determining whether an Arrangement  1 January 2014

        contains a Lease

    TFRIC 5    Rights to Interests arising from    1 January 2014

        Decommissioning, Restoration and 

        Environmental Rehabilitation Funds 

    TFRIC 7     Applying the Restatement Approach   1 January 2014

        under TAS 29 Financial Reporting in 

        Hyperinflationary Economies 

    TFRIC 10    Interim Financial Reporting and Impairment 1 January 2014

    TFRIC 12   Service Concession Arrangements  1 January 2014

    TFRIC 13   Customer Loyalty Programmes   1 January 2014

    TFRIC 17   Distributions of Non-cash Assets to Owners 1 January 2014

    TFRIC 18   Transfers of Assets from Customers  1 January 2014

 The Company’s management believes that these accounting standards, financial reporting standard, 
accounting standard interpretations and financial reporting standards interpretations will not have any 
significant impact on the financial statements for the year when they are initially applied.

4. Cumulative effect of the change in accounting policy due to the adoption of new accounting standard 

 During the current year, the Company made the change described in Note 3, as a result of the         
adoption of TAS 12 Income Taxes. The cumulative effect of the change in the accounting policy has 
been separately presented in the statements of changes in shareholders’ equity.

 The amounts of adjustments affecting the statements of financial position and the statements of income 

and comprehensive income are summarised below.
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(Unit: Thousand Baht)

31 December 2013 31 December 2012 1 January 2012

(Restated)

Statement of financial position

Increase in deferred tax assets 27,574 23,603 25,404

Increase in deferred tax liabilities 46,949 45,136 42,962

Decrease in unappropriated 

  retained earnings (15,736) (17,894) (13,919)

Decrease in other components

  of shareholders’ equity (3,639) (3,639) (3,639)

(Unit: Thousand Baht)

For the years ended 31 December

2013 2012

(Restated)

Statement of income

Increase in income tax  expenses (Thousand Baht) 852 3,975

Decrease in profit for the year (Thousand Baht) (852) (3,975)

Decrease in basic earnings per share (Baht) (0.02) (0.07)

Decrease in diluted earnings per share (Baht) (0.02) (0.08)

Statement of comprehensive income

Increase in other comprehensive income for the year

  (Thousand Baht) 3,011 -

5. Significant accounting policies

5.1 Revenue recognition

 Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of the goods have 
passed to the buyers. Sales are the invoiced value, excluding value added tax of goods supplied after 
deducting discounts and allowances.

 Service revenue is recognised when services have been rendered taking into account the stage of  
completion.

 Rental income is recognised as income over the term of the lease agreement.

 Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate. 

 Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established.

 Export subsidies granted by the Ministry of Finance in the form of tax coupons are recognised as income 
when the Company obtains written notification of approval of the tax coupon.
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5.2 Cash and cash equivalents

 Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with 
an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

5.3 Trade and other receivables

 Trade and other receivables are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is 
provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is 
generally based on collection experiences and analysis of debt aging.

5.4 Inventories

 Finished goods and work in process are valued at the lower of standard cost (which approximates  
actual cost) and net realisable value. Standard cost includes all production costs and attributable factory 
overheads.

 Raw materials, chemicals, spare parts and factory supplies are valued at the lower of average cost and 
net realisable value and are charged to production costs whenever consumed.

5.5 Investments

 Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other investments, are 
stated at cost net of allowance for loss on diminution in value (if any).

5.6 Investment properties

 Investment properties are measured initially at cost, including transaction costs. Subsequent to initial 
recognition, investment properties are stated at fair value. Any gains or losses arising from changes in 
the value of investment properties are recognised in the income statement when incurred.

 On disposal of investment properties, the difference between the net disposal proceeds and the carrying 
amount of the asset is recognised in the income statement in the period when the asset is derecognised.

5.7 Property, plant and equipment/Depreciation

 Land is stated at the revalued amount. Plant and equipment are stated at cost less accumulated       
depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any). 

 Land are initially recorded at cost on the acquisition date, and subsequently revalued by an independent 
professional appraiser to their fair values.  Revaluations are made with sufficient regularity to ensure that 
the carrying amount does not differ materially from fair value at the end of reporting period.

 Differences arising from the revaluation are dealt with in the financial statements as follows:

- When an asset’s carrying amount is increased as a result of a revaluation of the Company’s assets, 

the increase is credited directly to the other comprehensive income and the cumulative increase 

is recognised equity under the heading of “Revaluation surplus on assets”. However, a revaluation 

increase is recognised as income to the extent that it reverses a revaluation decrease in respect 

of the same asset previously recognised as an expense.
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- When an asset’s carrying amount is decreased as a result of a revaluation of the Company’s 

assets, the decrease is recognised in the income statement.  However, the revaluation decrease 

is charged to the other comprehensive income to the extent that it does not exceed an amount 

already held in the “Revaluation surplus on assets” in respect of the same assets. 

 Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs, on the straight-line basis 
over the following estimated useful lives.

 Buildings and building improvements    5 - 20 years

 Machinery and equipment      3 - 15 years

 Furniture, fixtures, office equipment and motor vehicles  3 - 5 years

 Depreciation is included in determining income.

 No depreciation is provided on land and assets under installation.

 An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic 
benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is    
included in the income statement when the asset is derecognised.

5.8 Intangible assets and amortisation

 Intangible assets are carried at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses 
(if any). 

 Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life and 
tested for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The 
amortisation period and the amortisation method of such intangible assets are reviewed at least at each 
financial year end. The amortisation expense is charged to the income statement.

 A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows.

         Useful lives

 Computer software      5   years

 Licenses        6   years

5.9 Related party transactions

 Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, 
whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company.

 They also include associated companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest 
in the Company that gives them significant influence over the Company, and key management personnel, 
and directors and officers with authority in the planning and direction of the Company’s operations.
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5.10 Long-term leases

 Leases of equipment which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified 
as finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets and 
the present value of the minimum lease payments. The outstanding rental obligations, net of finance 
charges, are included in other long-term payables, while the interest element is charged to the income 
statement over the lease period. The equipment acquired under finance leases is depreciated over the 
useful life of the asset.

 Leases of equipment which do not transfer substantially all the  risks and rewards of ownership are 
classified as operating leases. Operating lease payments are recognised as an expense in the income 
statement on a straight-line basis over the lease term.

5.11 Foreign currencies

 The financial statements are presented in Baht, which is also the Company’s functional currency.

 Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the 
transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at 
the exchange rate ruling at the end of reporting period.

 Gains and losses on exchange are included in determining income.

5.12 Impairment of assets

 At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of the property, 
plant and equipment and other intangible assets whenever events or changes in circumstances indicate 
that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised when the recoverable amount of an 
asset, which is the higher of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than 
the carrying amount. 

 An impairment loss is recognised in the income statement. However in cases where land was previously 
revalued and the revaluation was taken to equity, a part of such impairment is recognised in equity up 
to the amount of the previous revaluation. 

 In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised impairment 
losses may no longer exist or may have decreased, the Company estimates the asset’s recoverable 
amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the 
assumptions used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was 
recognised. The increased carrying amount of the asset attributable to a reversal of an impairment loss 
shall not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been 
recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the income statement unless the 
asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal, which exceeds the carrying amount 
that would have been determined, is treated as a revaluation increase.



รายงานประจำาปี 2556
Annual Report 2013172

5.13 Employee benefits

 Short-term employee benefits

 Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when 
incurred.

 Post-employment benefits (Defined contribution plans)

 The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the 
Provident Fund Act B.E. 2530.  The fund is monthly contributed by employees and by the Company. 
The fund’s assets are held in a separate trust fund and the Company’s contributions are recognised as 
expenses when incurred. In addition, the Company has contributions for provident fund made before the 
Provident Fund Act B.E. 2530 was effective. The Company manages this fund itself and will pay it to 
the employees upon their termination.

 Post-employment benefits (Defined benefit plans) and other long-term employee benefits

  The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon 
retirement under labor law. The Company treats these severance payment obligations as a defined         
benefit plan. In addition, the Company provides other long-term employee benefit plan, namely long 
service awards.

 The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plans is determined 
by a professionally qualified independent actuary based on actuarial techniques, using the projected unit 
credit method.

 Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits (Defined benefit plans) are recognised 
immediately in other comprehensive income and for other long-term benefits are recognised immediately 
in the income statement.

5.14 Provisions

 Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, it 
is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the 
obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

5.15 Income tax

 Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.

 Current tax

 Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation 
authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.

 Deferred tax

 Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities 
and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end 
of the reporting period. 
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 The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while they recognise 
deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent 
that it is probable that future taxable profit will be available against which such deductible temporary 
differences and tax losses carried forward can be utilised.

 At each reporting date, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred tax assets 
to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or 
part of the deferred tax asset to be utilised.

 The Company records deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates to items that are 
recorded directly to shareholders’ equity. 

5.16 Forward exchange contracts

 Receivables and payables arising from forward exchange contracts are translated into Baht at the rates 
of exchange ruling at the end of reporting period. Unrecognised gains and losses from the translations 
are included in determining income. Premiums or discounts on forward exchange contracts are amortised 
on a straight-line basis over the contract periods.

6. Significant accounting judgments and estimates

 The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at times requires 
management to make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. 
These judgments and estimates affect reported amounts and disclosures; and actual results could differ 
from these estimates. Significant judgments and estimates are as follows.

 Leases

 In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the              
management is required to use judgment regarding whether significant risk and rewards of ownership of 
the leased asset has been transferred, taking into consideration terms and conditions of the arrangement.

 Allowance for doubtful accounts

 In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and          
estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts 
and the prevailing economic condition. 

 Allowance for diminution in value of inventories

 Allowances for diminution in the value of inventories accounts are intended to adjust the value of              
inventories for probable losses. The management uses judgment to estimate losses, based on an analysis 
of inventory aging, taking into account the current situation with respect to sales of inventory items, on 
a specific basis.

 Allowance for diminution in value of investments

 The Company treats other investments as impaired when there has been a significant or prolonged 
decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of impairment exists. The 
determination of what is “significant” or “prolonged” requires judgment of the management.
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 Investment properties

 The Company presents investment property at the fair value estimated by an independent appraiser, 
and recognises changes in the fair value in the income statement. The independent appraiser values 
the investment property using the sales comparison approach and the depreciated replacement cost 
approach. The key assumptions used in estimating the fair value are described in Note 12.

 Property plant and equipment/Depreciation

 In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of 
the useful lives and residual values of the plant and equipment and to review estimate useful lives and 
residual values when there are any changes.

 The Company measures land at revalued amounts. Such amounts are determined by the independent 
valuer using sales comparison approach, and such valuation involves certain assumptions and estimates.

 In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a 
periodical basis and records impairment losses when it is determined that their recoverable amount 
is lower than the carrying amount. This requires judgments regarding forecast of future revenues and       
expenses relating to the assets subject to the review.

 Intangible assets

 The initial recognition and measurement of intangible assets, and subsequent impairment testing, require 
management to make estimates of cash flows to be generated by the asset and to choose a suitable 
discount rate in order to calculate the present value of those cash flows.

 Deferred tax assets

 Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences to the extent that it is probable 
that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised. Significant 

 management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be 
 recognised, based upon the likely timing and level of estimate future taxable profits. 

 Post-employment benefits under defined benefit plans and other long-term employee benefits
 The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plans is determined 

based on actuarial techniques. Such determination is made based on various assumptions, including 
discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.

7. Related party transactions

 During the years, the Company had significant business transactions with related parties. Such              
transactions, which are summarised below, arose in the ordinary course of business and were concluded 
on commercial terms and bases agreed upon between the Company and those related parties.
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 (Unit: Thousand Baht)
2013 2012 Transfer pricing policy

Sales of caps 687,294 821,047 Market price
Service income from printing sheets 139,818 133,412 Market price 
Rental income 3,184 3,165 Contract price 
Sales of equipment, spare parts and raw     
  materials

1,513 1,119 Price charged to other 
  customers in the normal 
  course of business

Administrative income 9,365 7,959 Contract price
Purchases of raw materials 2,177 4,243 Market price
Purchases of spare parts and machinery 33,001 47,342 Market price

Royalty fee 25,155 20,061 A percentage of net sales of 
  each product

Claim payment for damaged goods 6,984 614 At cost
Transfer value of machine shared
  the ownership 4,190 8,240 At cost
Dividend paid 51,984 35,042 As declared

 Directors and management’s benefits

 During the years ended 31 December 2013 and 2012, the Company had employee benefit expenses 
payable to its directors and management as below.

(Unit: Thousand Baht)

2013 2012

Short-term employee benefits 18,146 20,543

Post-employment benefits 153 214

Total 18,299 20,757

 As at 31 December 2013 and 2012, the balances of the accounts between the Company and those 
related parties are as follows.

(Unit: Thousand Baht)

2013 2012

Trade accounts receivable - related parties (Note 9) 83,590 116,335

Other accounts receivable- related parties (Note 9) 8,215 12,047

Other accounts payable- related parties (Note 16) 17,821 17,547

Rental received in advance 

Rental received in advance 17,557 18,550

Less: Current portion (1,179) (1,179)

Net 16,378 17,371
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 Additional information concerning the transactions with the related parties is as follows. 

a) The relationships between the Company and related parties are summarised below.

            Company                           Type of business                     Relationship                

 Boonrawd Brewery Group   Manufacture and sale of beverages Shareholder and common directors

 Thai Namthip Co., Ltd.  Manufacture and sale of beverages Shareholder and common directors

 Serm Suk Public Co., Ltd.  Manufacture and sale of beverages Shareholder and common directors

 Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. Manufacture and sale of packaging Shareholder and common directors

 Nippon Closures Co., Ltd.  Manufacture and sale of packaging Shareholder and common directors

 Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd. Manufacture and sale of 2 & 3 -  Common shareholders and directors

        piece cans

 Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd. Manufacture and sale of plastic Common shareholders and directors

        packaging

 Saiwai Shoji Co., Ltd.   Sale of machinery and spare parts Common shareholders

 Toyo Filling International Co., Ltd. Containing service and sale of Common shareholders

        aerosol can

 Kanagata (Thailand) Co., Ltd.  Plastic injection mould and blow Common shareholders

        mould manufacturing

 During the second quarter of 2013, Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd. was formed by a merger 

among Wellpack Innovation Co., Ltd., Toyo Pack International Co., Ltd., and Toyo Seikan Technical 

and Administration Service Center (Asia) Co., Ltd.

b) The transactions with trade accounts receivable - related parties are conducted in the normal 

course of business of the Company and in accordance with its established objectives, which are 

the manufacture and distribution of products to customers who are shareholders of the Company 

and are in competition with each other, and the provision of printing services.

c) Other accounts receivable - related parties comprise the outstanding balances from rental, sales of 

equipment and spare parts, administrative assistance and the provision of IT infrastructure services 

to related companies.

d) Other accounts payable - related parties comprise the outstanding balances from purchases of 

raw materials, spare parts and machinery, accrued royalty fee and accrued claims payments for 

damaged goods.

e) The stipulated conditions of the provision of printing services to Bangkok Can Manufacturing Co., 

Ltd. are that payment is to be made on a monthly basis and the period of service is indefinite.

f) Rental received in advance represents rental received under the agreement to rent out certain plots 

of land to Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd. for a period of 30 years, ending 1 July 2031.
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 Moreover, the Company entered into agreements to rent out additional land and building to          

Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd. The rental for this land, determined based on the appraisal 

value, and for the building, calculated on the basis of depreciated cost, is payable in annual 

amounts. Compensation for the years 2013 and 2012 totaled Baht 0.3 million and Baht 0.3 million, 

respectively. The Company extended the rental agreements for a further period of one year, ending 

August 2014, with the total value of the agreement being Baht 0.3 million.

g) The Company rents office space and provides central services, to Toyo Seikan Technical and 

Administration Service Center Co., Ltd. Compensation for the years ended December 2013 and 

2012 totaled Baht 1 million and Baht 1 million, respectively, payable on a monthly basis.

 The Company extended the term of office rental with provision of central services for one year, 

ending December 2014, with compensation amounting to Baht 1 million to Toyo Seikan (Thailand) 

Co., Ltd.

h) The Company entered into agreements to provide the rentals of server and storage machine to 

the related companies in the group of Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Agreements cover for a 

period of 4 years, ending December 2014. Compensation is Baht 3 million, payable on an annual 

basis.

i) The Company entered into agreements to provide administrative services for computer software 

and hardware and personnel systems to related companies in the group of Toyo Seikan Group 

Holdings Ltd. Compensation under these agreements for the years 2013 and 2012 totaled Baht  

7 million per annum, payable on a monthly basis.

 The Company extended the agreements to provide above services for a period of one year, ending 

December 2014, with compensation amounting to Baht 7 million.

 During the second quarter of current year, the Company provided SAP installation services to 

Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd. The service agreement was for a period of three months, ended 

June 2013, with compensation payable at estimated cost plus a fixed margin, which totaled Baht 

2 million. Payment is due upon completion of service.

j) The Company entered into technical license agreement with Nippon Closures Co., Ltd., whereby 

the Company receives technical support services for the manufacture of caps. The agreement ends 

in December 2017. Compensation is payable at a percentage of net sales of products stipulated 

in the agreement, on a semi-annual basis.

 Moreover, the Company entered into an additional technical license agreement with such company, 

whereby the Company receives technical support services for the manufacture of composite caps. 

The agreement runs for 6 years, ending December 2016, with compensation in the form of an initial 

payment of JPY 5 million yen and an annual fee at a percentage of net sales of these products.
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8. Cash and cash equivalents

(Unit: Thousand Baht)

2013 2012

Cash 156 242

Bank deposits 489,090 438,385

Total 489,246 438,627

 As at 31 December 2013, bank deposits in savings accounts and fixed deposits carried interests between 
0.10% and 2.95% per annum (2012: between 0.10% and 3.00% per annum).

9. Trade and other receivables

    (Unit: Thousand Baht)

2013 2012

Trade accounts receivable - related parties

Aged on the basis of due dates 

Not yet due 59,676 70,990

Past due

Up to 3 months 23,914 45,345

Total trade accounts receivable - related parties 83,590 116,335

Trade accounts receivable - unrelated parties

Aged on the basis of due dates 

Not yet due 242,049 190,076

Past due

Up to 3 months 94,567 58,036

3 - 6 months - 15,531

6 - 12 months 84 -

Total trade accounts receivable - unrelated parties 336,700 263,643

Other receivables - related parties

Advances 2,457 4,422

Accrued income 5,758 7,625

Total other receivables - related parties 8,215 12,047

Other receivables - unrelated parties

Advances 591 4,728

Receivable from scrap sales 782 657

Others 2,497 1,728

Total other receivables - unrelated parties 3,870 7,113

Total trade and other receivables 432,375 399,138
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10. Inventories

    (Unit: Thousand Baht)

Cost
Reduce cost to net 

realisable value Inventories-net

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Finished goods 126,614 100,367 (12,975) (9,521) 113,639 90,846

Work in process 157,861 152,430 (7,111) (3,358) 150,750 149,072

Raw materials and 
  supplies

144,449 120,133 (2,440) (2,710) 142,009 117,423

Goods in transit 14,979 19,404 - - 14,979 19,404

Spare parts 48,220 54,427 - - 48,220 54,427

Total 492,123 446,761 (22,526) (15,589) 469,597 431,172

11. Long-term investments

(Unit: Thousand Baht)

Company
Shareholding 

percentage (%) Carrying value

2013 2012 2013 2012

Heritage Stoneware Co., Ltd. 10.00 10.00 10,000 10,000

Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd. 1.61 1.61 9,494 9,494

Petpak Co., Ltd. 10.00 18.57 35,000 89,000

Muang-Ake Golf Co., Ltd. 0.08 0.08 180 180

City Sports and Recreation Co., Ltd. 0.03 0.03 273 273

Muang-Ake Vista Golf Course Co., Ltd. 0.06 0.06 350 350

Total cost 55,297 109,297

Less: Allowance for loss on diminution in value (10,000) (17,314)

Long-term investments - net 45,297 91,983



รายงานประจำาปี 2556
Annual Report 2013180

 The Company’s management has assessed the value of the investment in Bangkok Can Manufacturing 
Co., Ltd. based on the audited financial statements as of 31 December 2012 and the latest management 
accounts of that company, and there was indication that previously recognised impairment of this investment 
may no longer exist. The Company therefore reversed loss on diminution in value of investment of Baht 
7 million in administrative expenses in the income statement of current year.

 During the second quarter of current year, the Company sold 120,000 ordinary shares of Petpak Co., 
Ltd., or equivalent to 8.57% of that company’s registered capital, to Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. 
at a price of Baht 483.48 per share, or a total of Baht 58 million. The gain on the sale, amounting to 
Baht 4 million, was recognised as other income in the statement of income of current year. Remaining 
shareholding is 10% of registered capital.  

12. Investment properties

        (Unit: Thousand Baht)

Land for rent

Allocated land 

and construction 

thereon Vacant land Total

Balance at 1 January 2012 143,498 160,500 122,500 426,498

Disposals during year - (700) (566) (1,266)

Balance at 31 December 2012 143,498 159,800 121,934 425,232

Balance at 31 December 2013 143,498 159,800 121,934 425,232

 In December 2013 and 2012, investment properties were revalued by an independent appraiser, American 
Appraisal (Thailand) Co., Ltd. The appraised value of land was determined based on the sales comparison 
approach, while the depreciated replacement cost approach was used to value construction in property 
development projects. The appraised value of assets for the current year is immaterially differed from 
the value previously appraised. The Company therefore dose not adjust its fair value.
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13. Property, plant and equipment

Unit: Thousand Baht)

Revaluation 
basis Cost basis

Land

Buildings and 
building im-
provements

Machinery and 
equipment

Furniture, 
fixtures, office 
equipment and 
motor vehicles

Asset under 
installation Total

Cost / Revalued amount

1 January 2012 84,402 334,776 1,846,939 59,828 44,462 2,370,407

Additions - - 12,289 3,166 92,648 108,103

Disposals - (257) (30,183) (4,655) - (35,095)

Transfers in (out) - 9,928 66,022 1,390 (77,340) -

31 December 2012 84,402 344,447 1,895,067 59,729 59,770 2,443,415

Additions - - 10,306 2,580 271,460 284,346

Disposals - (162) (12,194) (4,527) - (16,883)

Transfers in (out) - 44,911 54,851 7,663 (107,425) -

31 December 2013 84,402 389,196 1,948,030 65,445 223,805 2,710,878

Accumulated depreciation

1 January 2012 - 239,046 1,276,654 46,387 - 1,562,087

Depreciation for the year - 11,845 90,911 5,761 - 108,517

Depreciation on disposals - (241) (10,563) (4,631) - (15,435)

31 December 2012 - 250,650 1,357,002 47,517 - 1,655,169

Depreciation for the year - 11,555 93,261 5,350 - 110,166

Depreciation on disposals - (130) (7,149) (3,790) - (11,069)

31 December 2013 - 262,075 1,443,114 49,077 - 1,754,266

Net book value

31 December 2012 84,402 93,797 538,065 12,212 59,770 788,246

31 December 2013 84,402 127,121 504,916 16,368 223,805 956,612

Depreciation for the year

2012 (Baht 103 million included in manufacturing cost, and the balance in administrative expenses) 108,517

2013 (Baht 105 million included in manufacturing cost, and the balance in administrative expenses) 110,166

 The Company had its land revalued, at the latest in December 2011 by American Appraisal (Thailand) 
Co., Ltd., using sales comparison approach. 

 Had the land been carried in the financial statements based on historical cost, its book value as of 31 
December 2013 would have amounted to Baht 66 million (2012: Baht 66 million).

 As at 31 December 2013, certain buildings and equipment items have been fully depreciated but are still 
in use. The gross carrying amount (before deducting accumulated depreciation) of those assets amounted 
to Baht 993 million (2012: Baht 915 million).

 The Company shares the ownership of some building and machinery with Bangkok Can Manufacturing 
Co., Ltd. and records the machinery in proportion to its ownership. The carrying amount of its share as 
at 31 December 2013 was Baht 25 million (2012: Baht 28 million).
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14. Intangible assets

     
(Unit: Thousand Baht)

2013 2012

Computer 

software Licenses Total

Computer 

software Licenses Total

Cost - at beginning of year 39,299 1,889 41,188 39,134 1,889 41,023

Acquisition 1,184 - 1,184 224 - 224

Disposals - - - (59) - (59)

Cost - at end of year 40,483 1,889 42,372 39,299 1,889 41,188

Accumulated amortisation 

 - at beginning of year 36,863 630 37,493 35,985 315 36,300

Amortisation for the year 1,092 315 1,407 935 315 1,250

Amortisation on disposals - - - (57) - (57)

Accumulated amortisation 

 - at end of year 37,955 945 38,900 36,863 630 37,493

Intangible assets - net 2,528 944 3,472 2,436 1,259 3,695

15. Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions

 Unutilised bank overdrafts and short-term loan facilities of the Company as at 31 December 2013      
totaled Baht 175 million and Baht 900 million, respectively (2012: Baht 175 million and Baht 940 million, 
respectively). Such loan facilities are unsecured.

16. Trade and other payables

(Unit: Thousand Baht)

2013 2012

Trade accounts payables - unrelated parties 298,505 308,582

Other payables - related parties

  Accrued royalty fee 11,942 12,711

  Others 5,879 4,836

Total other payables - related parties 17,821 17,547

Other payables - unrelated parties

  Other payables 31,490 29,838

  Accrued expenses 39,097 44,642

Total other payables - unrelated parties 70,587 74,480

Total trade and other payables 386,913 400,609
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17. Provision for long-term employee benefits 

 
(Unit: Thousand Baht)

2013 2012

Post-employment benefits (Defined contribution plans) 45,679 42,702

Post-employment benefits (Defined benefit plans) 71,862 54,659

Other long-term employee benefits 19,076 21,497

Total 136,617 118,858

 Provision for long-term employee benefits (only defined benefit plans), being compensation payable on 
employees’ retirement, was as follows.

(Unit: Thousand Baht)

2013 2012

Defined benefit obligation at beginning of year 54,659 54,659

Actuarial losses 15,053 -

Current service cost 3,545 2,623

Interest cost  2,347 2,310

Benefits paid during the year (3,742) (4,933)

Defined benefit obligation at end of year 71,862 54,659

 Long-term employee benefit expenses (only defined benefit plans) included in the income statement was 
as follows.

(Unit: Thousand Baht)

2013 2012

Cost of sales 4,204 3,497

Selling and administrative expenses 1,688 1,436

Total 5,892 4,933
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 Total cumulative amount of actuarial losses recognized in the other comprehensive income and 
taken as part of retained earnings of the Company as at 31 December 2013 amounted to Baht 12 million 
(net of income tax) (2012: Nil).

 Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows.

 
2013 2012

(% per annum) (% per annum)

Discount rate 3.50 4.50

Future salary increase rate (depending on age) 5.00 5.00

Staff turnover rate 9.50 9.25

 Amounts of defined benefit obligation and experience adjustments on the obligations for the current and 
previous four periods are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Defined benefit obligation
Experience adjustments 

on the obligation

Year 2013 71,862 8,051

Year 2012 54,659 -

Year 2011 54,659 -

Year 2010 51,539 -

Year 2009 46,817 -

18. Share capital

 The preferred shares of the Company are registered shares granting dividend entitlements at the rate 
of the ordinary shares plus Baht 1.50 per share. Dividends on the preferred shares are non-cumulative. 
Each preferred share has the same voting rights as the ordinary shares and is convertible to ordinary 
shares in a ratio of 1:1 on the last day of every month.

 As at 31 December 2013 and 2012, 799,988 preferred shares remained unexercised.

19. Statutory reserve

 Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set 
aside to a statutory reserve at least 5% of its net income after deducting accumulated deficit brought 
forward (if any), until the reserve reaches 10% of the registered capital. The statutory reserve is not 
available for dividend distribution.

 As at 31 December 2012, the Company transferred profit for the year amounting to Baht 5 million to 
the statutory reserve.
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20. Revaluation surplus on assets

 This represents surplus arising from revaluation of land. The revaluation surplus can neither be offset 
against deficit nor used for dividend payment.

21. Other income

(Unit: Thousand Baht)

2013 2012

Income from sales of scrap metal and spareparts 98,911 108,499

Administrative income 9,365 7,959

Interest income 15,141 10,314

Insurance compensation from the 2011 flooding crisis - 21,770

Others 29,225 17,481

Total 152,642 166,023

22. Expenses by nature

 Significant expenses by nature are as follows.

(Unit: Thousand Baht)

2013 2012

Salary, wages and other employee benefits 403,635 382,701

Depreciation and amortisation 112,316 111,423

Allowance for diminution in value of inventories and  
  write off of inventories and spare parts 26,249 18,367

Reversal of loss on diminution in value of long-term 
  investments (7,314) -

Royalty fee 25,155 20,061

Freight-out expense 29,086 26,062

Repair and maintenance expenses 106,783 95,757

Raw materials and consumables used 1,556,674 1,584,322

Changes in inventories of finished goods and work 
  in process (31,678) 27,873
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23. Income tax / deferred tax assets (liabilities)

 Income tax expenses for the years ended 31 December 2013 and 2012 are made up as follows:

(Unit: Thousand Baht)

2013 2012

(Restated)

Current income tax:

Current income tax charge 83,125 78,276

Deferred tax:

Relating to origination and reversal of 
  temporary differences  852 3,975

Income tax expense reported in                                         
  the statement of income 83,977 82,251

 The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years 
ended 31 December 2013 and 2012 are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

2013 2012

Deferred tax relating to actuarial losses 3,011 -

 Reconciliation between income tax expenses and the product of accounting profit multiplied by the     
applicable tax rates for the years ended 31 December 2013 and 2012.

 
(Unit: Thousand Baht)

2013 2012

(Restated)

Accounting profit before tax 421,697 368,017

Applicable tax rate 20% 23%

Accounting profit before tax multiplied by

  applicable tax rate 84,339 84,644

Effects of:

  Non-deductible expenses 3,234 4,573

  Additional expense deductions allowed (4,448) (10,941)

  Others 852 3,975

Total (362) (2,393)

Income tax expenses reported 
  in the statement of income 83,977 82,251
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 The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:
 

(Unit: Thousand Baht)

Statements of financial position

31 December  
2013                  

31 December   
2012                    

1 January       
2012

(Restated)

Deferred tax assets

Allowance for doubtful accounts - - 64

Allowance for diminution in value of 
  inventories

4,505 3,118 5,232

Provision for long-term employee benefits 18,263 15,369 15,041

Rental receivable in advance 3,276 3,474 3,673

Others 1,530 1,642 1,395

Total 27,574 23,603 25,405

Deferred tax liabilities 

Depreciation and amortization 27,371 25,558 23,384

Gain on change in the value of investment  
  properties

15,939 15,939 15,939

Revaluation surplus on land 3,639 3,639 3,639

Total 46,949 45,136 42,962

 
 In October 2011, the cabinet passed a resolution to reduce the corporate income tax rate from 30% 

to 23% in 2012, and then to 20% from 2013. In addition, in order to comply with the resolution of the 
cabinet, in December 2011, the decreases in tax rates for 2012 - 2014 were enacted through a royal 
decree. The Company has reflected the changes in the income tax rates in its deferred tax calculation, 
as presented above. 

24. Earnings per share 

 Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year (excluding other comprehensive 
income) by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year.

 Diluted earnings per share is calculated by dividing profit for the year (excluding other comprehensive 
income) by the weighted average number of ordinary shares in issue during the year plus the weighted 
average number of ordinary shares which would need to be issued to convert all dilutive potential     
ordinary shares into ordinary shares. The calculation assumes that the conversion took place either at 
the beginning of the year or on the date the potential ordinary shares were issued.
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 The following table sets forth the computation of basic and diluted earnings per share.

For the years ended 31 December

Profit for the year 

Weighted average number 

of ordinary shares Earnings per share

2013 2012 2013 2012 2013 2012

(Thousand (Thousand (Thousand (Thousand (Baht) (Baht)

Baht) Baht) shares) shares)

Basic earnings per share

Profit for the year 337,720 285,766 52,000 52,000 6.49 5.50

Effect of dilutive potential ordinary shares

Convertible preferred shares - - 800 800

Diluted earnings per share

Profit of ordinary shareholders assuming 

  the conversion to ordinary shares 337,720 285,766 52,800 52,800 6.40 5.41

25. Segment information

 Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reporting the chief 
operating decision maker has received and regularly reviewed to make decisions about resources to 
be allocated to the segment and assess its performance. The chief operating decision maker has been 
identified as the Company’s authorised director.

 For management purposes, the Company are organised into business units based on its products and 
services and have three reportable segments as follows:

 1. the manufacture and sale of caps segment

 2. the hire of printing sheets for the can business segment

 3. the investment property segment

 No operating segments have been aggregated to form the above reportable operating segments.

 The chief operating decision maker monitors the operating results of its business units separately for the 
purpose of making decisions about resource allocation and assessing performance. Segment performance 
is measured based on operating profit or loss and total assets and on a basis consistent with that used 
to measure operating profit or loss and total assets in the financial statements. However, the Company’ 
financing activities which give rise to finance costs and finance income, administrative activities, and 
income taxes are managed on a group basis. Therefore these income and expenses are not allocated 
to operating segments.
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 The following tables present revenue and profit information regarding the Company’s operating segments 
for the years ended 31 December 2013 and 2012, respectively.

(Unit: Thousand Baht)

For the years ended 31 December 

Manufacture

and sale of caps

Hire of printing  

sheets

Investing in

real-estate Total

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

(Restated)

Sales and service income

  - Local 2,020,139 2,006,302 142,799 134,279 1,273 1,235 2,164,211 2,141,816

  - Export 621,513 563,135 - - - - 621,513 563,135

Total revenues 2,641,652 2,569,437 142,799 134,279 1,273 1,235 2,785,724 2,704,951

Segment profit 480,118 453,208 19,632 529 1,273 1,235 501,023 454,972

Unallocated income and expenses

Interest income 15,141 10,314

Other income 37,317 45,975

Administrative expense (131,784) (143,244)

Income tax expense  (83,977) (82,251)

Profit for year 337,720 285,766

 
 As at 31 December 2013 and 2012 assets classified by segment are as follows.

  

(Unit: Thousand Baht)

Manufacture and

sale of caps

Hire of printing 

sheets

Investing in

real-estate Total

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

(Restated)

Property, plant and equipment 923,726 755,391 32,886 32,855 - - 956,612 788,246

Other assets - segment 827,907 753,898 13,760 15,201 425,232 425,232 1,266,899 1,194,331

Unallocated assets 637,829 643,594

Total assets 2,861,340 2,626,171

 
 The Company mainly operated in Thailand, with sales derived from both local and foreign markets an 

reflated in above table. All of non-current assets are located in Thailand.

 For the year 2013, the Company and have revenue from three major customers in amount of Baht 1,129 
million, arising from sales of caps segment (2012: Baht 908 million derived from two major customers, 
arising from sales of caps segment).  
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26. Provident fund 

 The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the Provident 
Fund Act B.E. 2530. Employees contribute to the fund monthly at the rate of 5% of their salaries, and 
the Company contributes at rates of 5%-10% of the employees’ salaries. For employees who joined the 
fund before 1 January 2003, the Company has to pay extra contributions when their length of service 
reaches 7 years and 10 years. The fund, which is managed by Kasikorn Asset Management Company 
Limited, will be paid to the employees upon termination in accordance with the fund rules. During the 
year 2013, the Company contributed Baht 16 million (2012: Baht 15 million) to the fund.

27. Dividends

Approved by Total dividends

Dividend per 

preferred share

Dividend per 

ordinary share

(Thousand Baht) (Baht) (Baht)

Final dividends for 

2011

Annual General Meeting of 

  shareholders on 23 April 2012

53,999 2.50 1.00

Total dividends declared in 2012 53,999 2.50 1.00

Final dividends for 

2012

Annual General Meeting of 

  shareholders on 23 April 2013 80,400 3.00 1.50

Total dividends declared in 2013 80,400 3.00 1.50

 
 A Baht 150,900 of the dividend declared in 2013 was for shareholders who have no right to receive 

dividend, and a Baht 80,249,082 has actually been paid.

28. Commitments

 As at 31 December 2013 and 2012, the Company has the following outstanding commitments.

a) The Company has commitments, which mature within one year, to local and overseas suppliers 

under purchase orders for raw materials, spare parts and service hiring, and capital expenditures, 

as follows. 

(Unit: Million)

Foreign currency

Purchase 

orders for raw 

materials

Purchase orders 

for spare parts 

and services

Purchase orders for 

capital expenditures Total

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Baht 224 258 13 15 32 40 269 313

US dollar 1 1 - - - - 1 1

Japanese yen 1 18 6 6 14 - 21 24

Euro - - - - - 1 - 1

b) The Company has bank guarantees of Baht 8 million issued by a bank on behalf of the Company. 

Letters of guarantees are to guarantee electricity usage of the Company and the purchase-sell 

agreements with a state agency. 
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29. Financial instruments

29.1 Financial risk management

 The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No. 107 “Financial 
Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, accounts 
receivable and payable. The financial risks associated with these financial instruments and how they are 
managed is described below.

a) Credit risk

 The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade and other receivables. The 

Company manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and 

therefore does not expect to incur material financial losses. In addition, the Company does not 

have high concentration of credit risk since it has a large customer base. The maximum exposure 

to credit risk is limited to the carrying amounts of receivables as stated in the statements of 

financial position.

b) Interest rate risk

 The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its deposits at financial institutions.  

However, since most of the financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest 

rates which are close to the market rate, the interest rate risk is expected to be minimal.

 Significant financial assets and liabilities classified by type of interest rate are summarised in the 

table below, with those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified 

based on the maturity date, or the repricing date if this occurs before the maturity date.

(Million Baht)

As at 31 December 2013

Fixed 

interest rates 

maturity within 

1 year

Floating 

interest rates

Non-interest 

bearing Total Interest rate

(% per annum)

Financial assets

Cash and cash equivalents 482 7 - 489 0.10 – 2.95

Trade and other receivables - - 432 432

482 7 432 921

Financial liabilities

Trade and other payables - - 387 387

- - 387 387
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(Million Baht)

As at 31 December 2012

Fixed

interest rates

maturity within

1 year

Floating

interest rates

Non-interest

bearing Total Interest rate

(% per annum)

Financial assets

Cash and cash equivalents 380 59 - 439 0.10 - 3.00

Trade and other receivables - - 399 399

380 59 399 838

Financial liabilities

Trade and other payables - - 401 401

- - 401 401

 

c) Foreign currency risk

 The Company’s exposure to foreign currency risk arises mainly from trading transactions that are 

denominated in foreign currencies. The Company seeks to reduce this risk by entering into forward 

exchange contracts when it considers appropriate. Generally, the forward contracts mature within 

one year.

 The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies as at 31 December 

2013 and 2012 are summarised below.

Foreign currency Financial assets Financial liabilities Average exchange rate

2013 2012 2013 2012 2013 2012

(Million) (Million) (Million) (Million) (Baht per 1 foreign 

currency unit)

US dollar 4 2 4 3 32.76 30.59

Japanese yen - - 21 22 0.32 0.36

  Forward exchange contracts outstanding as at 31 December 2013 and 2012 are summarised below.

Foreign currency Sold amount Contractual exchange rate Contractual maturity date

2013 2012 2013 2012

(Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit)

US dollar 2 1 31.12 - 32.92 30.61 - 30.97 2013: 26 November 

2013 to 18 June 2014     

(2012: 5 January 2013 to 

25 June 2013)
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29.2 Fair value of financial instruments

 Since the majority of the Company’s financial instruments are short-term in nature or bear floating      
interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in 
the statements of financial position. 

 A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between knowl-
edgeable, willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by reference to the 
market price of the financial instrument or by using an appropriate valuation technique, depending on 
the nature of the instrument.

30. Capital management

 The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has appropriate capital 
structure in order to support its business and maximise shareholder value.  As at 31 December 2013, 
the Company’s debt-to-equity ratio was 0.28:1 (2012: 0.29:1).

31. Events after the reporting period

 On 27 February 2014, the meeting of the Company’s Board of Directors passed a resolution to propose 
to the Annual General Meeting of shareholders to be held in April 2014 to adopt a resolution to pay a 
dividend of Baht 1.75 per share for ordinary shareholders and Baht 3.25 per share for preferred shareholders, 
or a total of Baht 94 million, to the shareholders in respect of the 2013 profit. Such dividend will be 
paid and recorded after it is approved by the Annual General Meeting of the Company’s shareholders.

 Furthermore, the Board of Directors’ Meeting approved investment by the Company with two other 
investors in the establishment of new company in the Republic of Indonesia for the production and 
distribution of packaging caps for beverages, with a registered capital of up to an equivalent of Baht 
200 million and the Company to hold 25% of all ordinary shares. However, this investment must await 
the decision of the parent company, who is the other investor.

32. Approval of financial statements

 These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 27 February 
2014.
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ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
Our Products
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ฝ�จีบ (Crown Cap)

 ฝาจบี เปน็ฝาผนกึขวดทีท่ำามาจากแผน่เหลก็เคลอืบอดัขึน้รปู ภายในบดุว้ยวสัดผุนกึปอ้งกนัการรัว่ซมึ เมือ่ปดิแนน่จะสามารถ

เก็บรักษาคุณภาพเครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์ภายในขวดได้ดี เหมาะสมที่จะใช้ปิดผนึก ขวดบรรจุน้ำาอัดลม เบียร์ โซดา นมถั่วเหลือง 

น้ำาผลไม้

 

ฝ�เกลียวกันปลอม  (Pilfer – proof  Cap)

 ฝาเกลียวกันปลอม ใช้ปิดผนึกขวดเกลียว พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันการปลอมปนสินค้า ทำาจากแผ่นอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปเป็น

ลกัษณะถว้ยทรงกระบอก มรีอยปรโุดยรอบระหวา่งตวัฝากบัขอบฝา ภายในบดุว้ยวสัดผุนกึปอ้งกนัการรัว่ซมึ  ไมเ่ปน็สนมิ  ฝาเกลยีว

กันปลอมเปิดง่าย ใช้ปิดซ้ำาได้อีกเมื่อบริโภคไม่หมดในคราวเดียว โดยยังรักษาคุณภาพเดิมอยู่ แต่เห็นได้ชัดว่าได้ผ่านการเปิดมาแล้ว  

เหมาะสมที่จะใช้ปิดผนึกขวดบรรจุ น้ำาอัดลม เครื่องดื่มบำารุงสุขภาพ สุรา ยา

ฝ�วงแหวนแม็กซี่คร�วน์  (Maxi Crown)

 ฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน์ เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ทำาจากแผ่นเหล็กอัดขึ้นรูปและบากร่อง ภายในบุด้วยวัสดุป้องกันการรั่วซึม 

พัฒนาขึ้นเพื่อให้ดึงวงแหวนเปิดได้ง่าย ป้องกันการนำากลับมาใช้ใหม่ และการปลอมปนสินค้าได้สมบูรณ์แบบ เหมาะสมที่จะใช้ปิด

ผนึกผลิตภัณฑ์ไม่แช่เย็นต่างๆ

ฝ�วงแหวนแม็กซี่แค้ป  (Maxi Cap)

 ฝาวงแหวนแม็กซี่แคป  เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ทำามาจากแผ่นอลูมิเนียมทั้งชิ้นอัดขึ้นรูปและบากร่อง ภายในบุด้วยวัสดุผนึก

ป้องกันการรั่วซึม  นอกจากคุณสมบัติทั่วไปที่เหมือนกับฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน์แล้ว ยังมีคุณสมบัติเหมาะสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้อง

เก็บไว้ในที่มีความชื้นสูง หรือเปียกชื้นเป็นเวลายาวนานได้โดยฝาไม่เป็นสนิม เช่น น้ำาดื่ม เบียร์ สุรา น้ำาผลไม้

ฝ�แหวนแม็กซี่พี  (Maxi-P)

 ฝาวงแหวนแม็กซี่พี เป็นฝาขวดที่ทำามาจากแผ่นอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปและบากร่อง ภายในบุด้วยวัสดุป้องกันการรั่วซึม 

คณุสมบตัโิดยทัว่ไปเหมอืนกบัฝาวงแหวนแมก็ซีแ่คป้  ยกเวน้วงแหวนทีใ่ชด้งึเปดิจะเปลีย่นจากอลมูเินยีมเปน็พลาสตกิสามารถปอ้งกนั

การปลอมปนสินค้า  และเหมาะสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องเก็บไว้ในที่มีความชื้นสูงโดยฝาไม่เป็นสนิม เช่น น้ำาดื่ม เบียร์ สุรา น้ำาผลไม้

ฝ�พล�สติก (Plastic Cap)

 ฝาพลาสติก  เป็นฝาขวดที่ผลิตโดยใช้พลาสติกเรซิน ซึ่งนำามาหลอมละลาย แล้วขึ้นเป็นรูปฝา ภายในออกแบบให้มีวัสดุบุ

ผนึก  หรือฝาประเภทไม่มีวัสดุบุผนึก เพื่อป้องกันการรั่วซึม ลักษณะของฝามีร่องกันลื่นโดยรอบและมีรอยปรุระหว่างตัวฝากับขอบ

ฝาเพื่อให้เปิดได้ง่าย ฝาพลาสติกใช้ผนึกขวดน้ำาอัดลม ชา เครื่องดื่มบำารุงกำาลัง น้ำาผลไม้ น้ำาดื่ม สามารถปิดซ้ำาได้อีกเมื่อบริโภคไม่

หมดในคราวเดียว โดยยังรักษาคุณภาพเดิม

เครื่องผนÖกฝ�จุกจีบแบบคันโยก  (Hand – Crowner)

 เครือ่งผนกึฝาจกุจบีแบบคนัโยก ไดร้บัการออกแบบเปน็พเิศษสามารถผนกึฝาไดแ้นน่สนทิกบัปากขวด จงึปอ้งกนัการรัว่ไหล

ของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในได้เป็นอย่างดี ใช้ง่าย มีน้ำาหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวก

เครื่องผนÖกฝ�แม็กซี่  (Maxi Crimping Machine)

 เคร่ืองผนึกฝาแม็กซ่ี เป็นเคร่ืองผนึกฝาหัวเดียวระบบนิวเมติกก่ึงอัตโนมัติ สามารถผนึกได้ท้ังฝาแม็กซ่ีแค้ป ฝาแม็กซ่ีคราวน์ 

และฝาแม็กซี่พี โดยผนึกกับขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์  ที่บรรจุภายในให้คงคุณภาพอยู่ได้นาน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท



Our Products

For sales please contact: Tel.(662) 533 0450-9 Domestic sales ext.550 or Export sales ext.557, Fax.(662) 974 1115
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 1. Crown cap is a bottle closure made from 
pressed steel sheet (tin free steel, tin plated steel) lined 
with liner to prevent leakage. Once closed, Crown cap 
preserves the original content quality with an excellent 
sealing performance. Crown cap is used for carbonated 
drink, beer, soda, and soymilk and fruit juice.

 2. Pilfer-proof (PP Cap) cap is a screw cap     
developed to protect against pilferage. It is made by pressing 
aluminuim sheet into cylindrical shape, perforated (between 
the body and flare) and lined. PP cap is rust-proof, easy 
to open, can be recapped if the content is not wholly 
consumed. Pilfer-Proof cap is suitable for carbonated drink, 
health drink, spirit and medicine.

 3. Maxi crown is bottle closure made from pressed 
and scored tin free steel shell. The score is developed 
for easy opening by simply pulling the attached ring. This 
closure gives a perfect and pilferage. Maxi crown is recapping 
for non refrigerate product.

 4. Maxi cap is a bottle closure made from      
aluminium sheet pressed into one piece, scored and lined. 
Apart from the same general characteristic as Maxi crown, 
Maxi cap made of aluminium, is rust-proof and more     
suitable for product kept in high humidity or being wet 
for a period of time. Maxi cap is used for drinking water, 
beer, and spirit and fruit juice.

 5. Maxi- P is a bottle closure made from scored 
aluminium shell. The general characteristic is the same as 
Maxi cap except the pulling ring is made of plastic instead 
of aluminium. Maxi-P used for drinking water, beer, spirit 
and Fruit juice. 

 6. Plastic cap is a screw cap made from plastic 
resin which is melted and molded into shape. The inside 
is designed either with or without liner material to prevent 
leakage. The cap has knurls around the side for easy opening. A 
tamper evidence band is provided for anti- pilferage purpose. 
Plastic cap is used for carbonated, non-carbonated, tea, 
energy drink, fruit juice, functional drink, drinking water and 
etc.

 7.  Hand-crowner
 The hand-crowner is specially designed to crimp 
crown caps tightly, it is efficient in protecting the product 
inside. The hand-crowner is easy to use and can be hand 
carried.

 8. Maxi-crimping machine

 A Single-hand, pneumatic Maxi crimping machine 
can be used to crimp either Maxi series. It is designed with 
high technology to achieve utmost sealing performance.




