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ข�อมูลทางการเง�นที่สําคัญ
Financial Highlights

งบการเงินตามวิธีส่วนได�เสีย
Financial Statements in Which 

Equity Method is Applied

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate Financial Statements

2557

2014

2557

2014

2556

2013

2555

2012

ผลการดําเนินงาน (ล�านบาท) Operating Results ( Million Baht)

รายได�รวม

กําไรจากการดําเนินงานก�อนหักดอกเบี้ย

     ภาษีและค�าเสื่อมราคา (EBITDA)

ส�วนแบ�งกําไรจากเง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม

กําไรสุทธิ

Total Revenue 

EBITDA 

Share of Profit from Investment in 

Associated Company

Net Profit 

2,984

542

2

328

2,984

542

-

326

2,937

534

-

338

2,870

478

-

286

ฐานะทางการเงิน (ล�านบาท) Financial Status ( Million Baht)

สินทรัพย�รวม 

หนี้สินรวม

ส�วนของผู�ถือหุ�น

Total Assets 

Total Liabilities 

Total Shareholders’ Equity 

3,111

629

2,482

3,108

629

2,479

2,834

599

2,235

2,626

637

1,989

อัตราส่วนทางการเงิน (ร�อยละ) Financial Ratios (%)

อัตรากําไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย� (ROA)

อัตราผลตอบแทนต�อส�วนของผู�ถือหุ�น 

(ROE)

กําไรต�อหุ�นข้ันพ�น้ฐาน (บาท/หุ�น)

กําไรต�อหุ�นปรับลด (บาท/หุ�น)

มูลค�าตามบัญชี (บาท/หุ�น)

Net Profit Margin 

Return On Assets 

Return On Equity

Basic Earnings Per Share (Baht)

Diluted Earnings Per Share (Baht)

Book Value Per Share (Baht)

10.99

11.04

13.91

6.31

6.21

47.00

10.94

10.99

13.85

6.28

6.18

46.95

11.50

12.42

15.99

6.49

6.40

42.32

  9.96

11.70

15.25

5.50

5.41

37.67

บริษัท ฝาจับ จํากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors

นายฮิโรฟ�มิ   มิกิ   (70 ปี)

Mr.Hirofumi   Miki   (70 years)

นายพงส์   สารสิน   (87 ปี)

Mr.Pong   Sarasin   (87 years)

ต�ำแหน่ง   ประธานกรรมการ

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)   0.0036

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>   ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาบริหารธุรกิจ 
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง      
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 ประธานกิตติมศักดิ์ / บริษัท ไทยนำ้าทิพย์ จำากัด
 ประธานกรรมการ / บริษทั ฮอนดา้ ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) จำากัด
 ประธานกรรมการ / บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำากัด (มหาชน)
 กรรมการ / บริษัท บางกอกแคน  แมนนูแฟคเจอริ่ง จำากัด
 กรรมการ / บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำากัด (มหาชน)
 กรรมการ / บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำากัด 
2529 - 2556 ประธานกรรมการ  / บริษัท ไทยนำ้าทิพย์ จำากัด

Position    Chairman

Ratio of Shareholding (%)   0.0036

Education / Director Training Courses with IOD
>>   Ph.D.(Hon.) in Business Administration, 
       Chulalongkorn University 

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 / Rojana Industrial Park Public Company Limited.
 Director / Home Product Center Company Limited.
1986 - 2013 Chairman / ThaiNamthip Company Limited.

ต�ำแหน่ง    กรรมการ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)    -ไม่มี-

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
>>  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย WASEDA
      ประเทศญี่ปุ่น 

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ปัจจุบัน กรรมการ  / บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 ประธานกิตติมศักดิ์ / บริษัท โตโย ไซกัน กรุป โฮลดิ้งส์ จำากัด
 ประธานกรรมการ / บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จำากัด
2550 -  2556 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร / 
 บริษัท โตโย ไซกัน ไกชา จำากัด

Position    Director

Ratio of Shareholding (%)    -None-

Education / Director Training Courses with IOD
>>  Bachelor Degree of Science and Engineering, Waseda University,  
      Japan

Past experience of 5 years retroactively
Present  Director / Crown Seal Public Company Limited.
 Honorary Chairman / Toyo Seikan Group Holdings Limited.
 Chairman  / Bangkok Can Manufacturing Company Limited.
2007 - 2013 Director and President / Toyo Seikan Kaisha Limited.

รายงานประจําปี 2557 
Annual Report 201402



นางพิไล   เปี่ยมพงศ์สานต์   (78 ปี)

Mrs.Pilai   Piemphongsarn  (78 years)

นายเทพ   วงษ์วานิช   (68 ปี)

Mr.Dhep   Vongvanich  (68 years)

ต�ำแหน่ง   กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)   -ไม่มี-

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>   ปริญญาตรีการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
>>   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA. NO.2336)
>>   Certified Internal Audit กิตติมศักดิ์ จาก Institute of 
       Internal Auditors (CIA. NO.30861) 
>>   Director Certification Program (DCP)

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
 บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 ประธาน / บริษัท ออดิตแอนด์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำากัด
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ /
 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำากัด (มหาชน)

Position   Independent Director and 
                Chairman of the Audit Committee

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)

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.

ต�ำแหน่ง  กรรมการอิสระ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)   -ไม่มี-

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>  ปริญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 ประธาน / บริษัท ทีพีซีวีนา พลาสติก แอนด์เคมิคอล 
               คอร์ปอเรชั่น จำากัด 
 ท่ีปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ /บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) 
 SCG Country Executive Director / ประเทศเวียดนาม
 กรรรมการ / บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)

Position  Independent  Director

Ratio of Shareholding (%)    -None-

Education / Director Training Courses with IOD
>>   Bachelor Degree of Engineering,  Chulalongkorn University 

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.

บริษัท ฝาจับ จำากัด (มหาชน)
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นายมะสุทากะ   โฮโซโน่   (61 ปี)

Mr.Masutaka   Hosono  (61 years)

นายยาสุโอะ   ทสึจิฮิโร   (63 ปี)

Mr.Yasuo   Tsujihiro  (63 years)

ต�ำแหน่ง   กรรมการ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)   -ไม่มี-

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>   ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Jiyu Gakuen College 
       ประเทศญี่ปุ่น

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 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

Position    Director

Ratio of Shareholding (%)    -None-

Education / Director Training Courses with IOD
>>   Bachelor Degree of Economics Jiyu Gakuen College, Japan 

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.

 

ต�ำแหน่ง   กรรมการ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)    -ไม่มี-

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
>>  ปริญญาตรี Faculty of Engineering, Metal Science, 
      Kyoto University, ประเทศญี่ปุ่น 

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 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

Position   Director

Ratio of Shareholding (%)    -None-

Education / Director Training Courses with IOD
>>  Bachelor Degree, Faculty of Engineering, Metal Science, 
      Kyoto University, Japan.

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.

รายงานประจำาปี 2557 
Annual Report 201404



นายอาคิโยชิ   โตบะ   (51 ปี)

Mr.Akiyoshi   Toba   (51 years)

นายสาธิต   ชาญเชาวน์กุล   (66 ปี)

Mr.Satit   Chanjavanakul  (66 years)

ต�ำแหน่ง   กรรมการ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)     0.0189

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>   ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ชูโอะ ประเทศญี่ปุ่น 
>>   Director Accreditation Program (DAP)
>>   Director Certification Program  (DCP)

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 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)

Position   Director
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)

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.

ต�ำแหน่ง   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)   -ไม่มี- 

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>   พณ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
>>   M.Sc. (Textile Technology), University of Leeds, U.K. 
>>   Director Certification Program (DCP) 

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 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 / บรษิทั ชุมพรอตุสาหกรรมนำา้มนัปาล์ม 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

Position   Independent Director and the  Audit Committee
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)

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

บริษัท ฝาจับ จำากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited 05



รศ.ดร.สุวิมล   กีรติพิบูล  (60 ปี)

Associate Prof. Dr.Suwimon   Keeratipibul  (60 years)

นายฐิติวุฒิ์   บุลสุข  (46 ปี)

Mr.Dhitivute   Bulsook  (46 years)

ต�ำแหน่ง    กรรมการ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)   0.0120

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา 
>>   Director Certification Program (DCP English Program) 

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 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

Position   Director

Ratio of Shareholding (%)   0.0120

Education / Director Training Courses with IOD
>>   MBA of Babson College, USA 
>>   Director Certification Program (DCP English Program)

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.

ต�ำแหน่ง  กรรมการอิสระ
สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)    -ไม่มี-
คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
>>  ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการหมัก 
      มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น 
>>  Director Accreditation Program (DAP)

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 อาจารย์ประจำาภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร /  
 คณะวิทยาศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 กรรมการอิสระ/ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำากัด (มหาชน)
2540 - 2554    ผู้แทนไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร / 
 สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยในการประชมุ Codex Committee 
 on Food Hygiene ของโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ 
 ซึ่งจัดทำาโดยองค์การสหประชาชาติ FAO/WHO
2547 - 2552  ผู้พิพากษาสมทบ / ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
                     การค้าระหว่างประเทศกลาง

Position  Independent Director
Ratio of Shareholding (%)   -None-
Education / Director Training Courses with IOD
>>  Doctor of Engineering (Fermentation Technology) , 
      Hiroshima University, Japan
>>  Director Accreditation Program (DAP)

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

รายงานประจำาปี 2557 
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นายซึซุมุ   ยามาดะ  (61 ปี)

Mr.Susumu   Yamada  (61 years)

นายพงษ์ภาณุ   เศวตรุนทร์  (55 ปี)

Mr.Pongpanu    Svetarundra  (55 years)

ต�ำแหน่ง   กรรมการ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)    -ไม่มี-

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>   ปริญญาตรี Commerce, มหาวิทยาลัย Keio, ประเทศญี่ปุ่น 

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 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

Position  Director

Ratio of Shareholding (%)    -None-

Education / Director Training Courses with IOD
>>  Bachelor Degree of Commerce, Keio University, Japan

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.  

               
 

ต�ำแหน่ง  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)   -ไม่มี-

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>  M.A. (Economics), Northwestern University, USA. 
>>  Financial Statements for Directors (FSD)
>>  Role of the Chairman Program (RCP)

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 รองปลัดกระทรวงการคลัง / กระทรวงการคลัง
 กรรมการ / การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 กรรมการ / บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำากัด
 กรรมการ / บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
 กรรมการ / ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)
2553 อธิบดีกรมสรรพสามิต / กระทรวงการคลัง
2552 อธิบดีกรมบัญชีกลาง / กระทรวงการคลัง

Position  Independent Director and the Audit Committee
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)
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 / 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

บริษัท ฝาจับ จำากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited 07



 

Remarks 1. All above 13 Directors have not family relations.
 2. * Ratio of shareholding includes shares of spouse and minor children.

หมายเหตุ 1.  กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 13 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน 
 2. * นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

นายโยชิฮิโร   ไคซึกะ   (44 ปี)

Mr.Yoshihiro   Kaitsuka  (44 years)

ต�ำแหน่ง  กรรมการ

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)   -ไม่มี-

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
>>  ปริญญาตรี Department of Mechanical Engineering Faculty of  
      Engineering Division มหาวิทยาลัย Nihon ประเทศญี่ปุ่น 

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ปัจจุบัน   กรรมการและ 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

Position  Director

Ratio of Shareholding (%)     -None-

Education / Director Training Courses with IOD
>>  Bachelor Degree, Department of Mechanical Engineering, 
      Faculty of Engineering Division, Nihon University, Japan

Past experience of 5 years retroactively
Present    Director and 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.

รายงานประจําปี 2557 
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นางสาวนภาพร   เตมีศร�สุข  (50 ปี)

Ms.Napaporn   Temeesrisuk   (50 years)

ต�ำแหน่ง  เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และ เลขานุการบริษัท

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)    0.00925

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
>>  ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
>>  Company Secretary Program (CSP)
>>  Effective Minute Taking (EMT)
>>  Board Reporting Program (BRP)
>>  Company Reporting Program (CRP) 

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ปัจจุบัน ผู้จัดการสำานักเลขานุการบริษัท / บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 เลขานุการบริษัท / บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)

Position  Secretary to the Board of Directors and
   Company Secretary

Ratio of Shareholding (%)     0.00925

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)

Past experience of 5 years retroactively
Present  Company Secretary Offi ce Manager /
 Crown Seal Public Company Limited.
 Company Secretary /
  Crown Seal Public Company Limited.
 Secretary to the Board of Directors /
 Crown Seal Public Company Limited.



ผู�บร�หาร
Management

นางศุภศร�   สุธนฐาน   (58 ปี)

Mrs.Suphasri    Sutanadhan  (58 years)

นายอาคิโยชิ   โตบะ   (51 ปี)

Mr.Akiyoshi   Toba  (51 years)

ต�ำแหน่ง   ผู้จัดการใหญ่

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)   0.0189

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>  ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัย ชูโอะ ประเทศญี่ปุ่น
>>  Director Accreditation Program (DAP)
>>  Director Certification Program (DCP)

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง       
ปัจจุบัน  ผู้จัดการใหญ่ / บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
  Operating Offi cer / 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)

Position   President

Ratio of Shareholding (%)   0.0189

Education / Director Training Courses with IOD
>>   Bachelor Degree of Commerce,  Chuo University, Japan
>>   Director Accreditation Program (DAP)
>>   Director Certifi cation Program  (DCP)

Past experience of 5 years retroactively
Present   President / Crown Seal Public Company Limited.
   Operating Offi cer / 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.

ต�ำแหน่ง   ผู้อำานวยการบัญชีและการเงิน

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)    -ไม่มี-

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
>>  Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
>>  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ CIA. No. 30833 
>>  Company Secretary Program  (CSP)
>>  Effective Minute Taking (EMT)

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
2547 - ปัจจุบัน   ผู้อำานวยการบัญชีและการเงิน / บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)

Position  Vice President  - Finance and Accounting

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)

Past experience of 5 years retroactively
2004 – Present    Vice President - Finance and Accounting /
           Crown Seal Public Company Limited.

บริษัท ฝาจับ จํากัด (มหาชน)
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นายรุจน์   ตัณฑเศรษฐี   (50 ปี)

Mr.Ruj    Tantsetthi   (50 years)

ต�ำแหน่ง  ผู้อำานวยการโรงงาน

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)  0.0019

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>   ปริญญาโท การจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   
ปัจจุบัน    ผู้อำานวยการโรงงาน / บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
2548 – 2555      ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 / บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
 

Position  Vice President - Plant

Ratio of Shareholding (%)    0.0019

Education / Director Training Courses with IOD
>>   Master of Business Administration (Major Organization 
       Management),  Dhurakij Pundit University 

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.

นายโยชิฮิโร   ไคซึกะ   (44 ปี)

Mr.Yoshihiro   Kaitsuka  (44 years)

ต�ำแหน่ง  ผู้อำานวยการเทคนิค

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)   -ไม่มี-

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
>>  ปริญญาตรี Department of Mechanical Engineering Faculty of  
      Engineering Division มหาวิทยาลัย Nihon ประเทศญี่ปุ่น 

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 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

Position  Vice President - Technic

Ratio of Shareholding (%)     -None-

Education / Director Training Courses with IOD
>>  Bachelor Degree, Department of Mechanical Engineering, 
      Faculty of Engineering Division, Nihon University, Japan

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.

รายงานประจําปี 2557 
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นายธงชัย   ศร�สุข   (56 ปี)

Mr.Thongchai   Srisook  (56 years)

นางศิริพร   หล่อวัฒนตระกูล  (52 ปี)

Mrs.Siriporn   Lawattanatrakul  (52 years)

ต�ำแหน่ง  ผู้อำานวยการขาย

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)   -ไม่มี-

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>   ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง      
ปัจจุบัน    ผู้อำานวยการขาย / บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)
2550 - 2556   ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ /
    บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)

Position  Vice President - Sales

Ratio of Shareholding (%)    -None-

Education / Director Training Courses with IOD
>>   Master Degree of Computer Science, Faculty of Engineering,
      Chulalongkorn University 

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.

ต�ำแหน่ง   ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)   0.0033

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
>>  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
2537 - ปัจจุบัน  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล / บริษัท ฝาจีบ จำากัด (มหาชน)

Position   Personnel Manager

Ratio of Shareholding (%)     0.0033

Education / Director Training Courses with IOD
>>   Bachelor Degree of Political Science, 
       Chulalongkorn University 

Past experience of 5 years retroactively
1994 – Present   Personnel Manager / 
           Crown Seal Public Company Limited.

Remarks     1.   All above 6 executives have not family relations. 
                 2.  * Ratio of shareholding Includes shares of spouse 
                      and minor children 

หมายเหตุ 1.  ผู้บริหารทั้ง 6 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน
 2.  * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

บริษัท ฝาจับ จํากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited 11



โครงสร�างองค�กร 
Oganization Chart

12 รายงานประจําปี 2557 
Annual Report 2014

ผู�จัดการใหญ�

อาคิโยชิ  โตบะ

ผู�อํานวยการโรงงาน
รุจน�  ตัณฑเศรษฐี

ผู�อํานวยการเทคนิค
โยชิฮิโร ไคซึกะ

V.P. TECHNICAL
Yoshihiro  Kaitsuka 

ผู�จัดการฝ�ายงานพ�มพ�
ว�หาร  เร�องเพ็ชร�

PRINTING  MGR.
Wiharn  Ruangpetch

ผู�จัดการฝ�ายผลิตฝาโลหะ
บัญชา  ไตรยป�ญจว�ทย�

METAL CAP  PRODUCTION  MGR.
Buncha  Triyapunjavit

ผู�จัดการฝ�ายผลิตฝาพลาสติก
ปร�ชา  สุทธิเวชคุณ

PLASTIC CAP  PRODUCTION  MGR.
Preecha  Suthivechakun

ผู�จัดการฝ�ายสนับสนุนการผลิต
รุจน�  ตัณฑเศรษฐี

PRODUCTION SUPPORT  MGR.
Ruj  Tantsetthi

ผู�จัดการฝ�ายว�ศวกรรมโครงการ
ชโลธร  พ�มพ�ศาล

PROJECT  ENGINEERING  MGR.
Chalothorn  Pimpisal

ผู�จัดการฝ�ายว�ศวกรรมทั่วไป
การุณ  ตร�หิรัญ

GENERAL  ENGINEERING  MGR.
Karoon  Treehirun

ผู�จัดการฝ�ายประกันคุณภาพฝาโลหะ
เบญจวรรณ  ชาญณรงค�

QUALITY ASSURANCE METAL CAP MGR. 
Benchawan  Channarong

ผู�จัดการฝ�ายประกันคุณภาพฝาพลาสติก
คิโยฮิสะ ไคโต

QUALITY ASSURANCE PLASTIC CAP  MGR.
Kiyohisa  Kaito

ผู�จัดการฝ�ายบัญชีและการเง�น 
ศุภศร�  สุธนฐาน

FINANCE AND  ACCOUNTING  MGR.
Suphasri  Sutanadhan

ผู�จัดการฝ�ายสารสนเทศ
อาคม  สงวนหมู�

INFORMATION TECHNOLOGY  MGR.
Arkom  Sanguanmoo

ผู�จัดการฝ�ายบุคคล
ธงชัย  ศร�สุข

PERSONNEL MGR.
Thongchai  Srisook

ผู�จัดการสํานักเลขานุการบร�ษัท
นภาพร  เตมีศร�สุข

COMPANY  SECRETARY OFFICE  MGR.
Napaporn  Temeesrisuk

ผู�จัดการฝ�ายวางแผนนโยบาย
อภิชาต  สถิรกุล

CORPORATE PLANNING  MGR.
Apichat  Sathirakul

ผู�จัดการสํานักตรวจสอบภายใน
วรรณพา  สมประสิทธิ์

INTERNAL AUDIT OFFICE  MGR.
Wannapa  Somprasit

ผู�จัดการฝ�ายธุรกิจต�างประเทศ
ศิร�พร  หล�อวัฒนตระกูล

INTERNATIONAL BUSINESS MGR.
Siriporn  Lawattanatrakul

ผู�จัดการฝ�ายขายในประเทศ
นิตยา  สิร�จร�ยาพร

DOMESTIC SALES MGR.
Nittaya  Sirijariyaporn

ผู�จัดการฝ�ายจัดซื้อ
มาลินี  สถิรกุล

PURCHASING  MGR.
Malinee  Sathirakul

ผู�จัดการฝ�ายว�จัยและพัฒนา
พันศักดิ์  เคารพาพงศ�

RESEARCH & DEVELOPMENT MGR.
Punsak  Kaorapapong

ผู�อํานวยการขาย
ศิริพร  หล�อวัฒนตระกูล

V.P. SALES
Siriporn  Lawattanatrakul

ผู�อํานวยการประกันคุณภาพ
-

V.P. QUALITY ASSURANCE 
-

PRESIDENT
Akiyoshi  Toba

V.P. PLANT
Ruj  Tantsetthi

ผู�อํานวยการบัญชีและการเง�น 
ศุภศร�  สุธนฐาน

V.P.  FINANCE AND ACCOUNTING
Suphasri  Sutanadhan
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ชื่อบร�ษัท	 	บริษัท	ฝาจีบ	จ�ากัด	(มหาชน)	(CSC)
ประเภทธุรกิจ	 ผลิตและจ�าหน่ายฝาส�าหรับปิดภาชนะประเภทขวด	 อาทิ	
	 ฝาจีบ	 ฝาอลูมิเนียมเกลียวกันปลอม	 ฝาแม็กซี่	 และ
	 ฝาพลาสติก	
เลขทะเบียนบร�ษัท	 ทะเบียนเลขที่	0107537000416	(เดิมเลขที่	บมจ.	288)
ทุนจดทะเบียน	 528,000,000		บาท	
ทุนช�าระแล้ว	 528,000,000		บาท
มูลค่าต่อหุ้น	 10	บาท
โดยแยกออกเป็น	 หุ้นสามัญ			 52,000,012			หุ้น
	 หุ้นบุริมสิทธิ		 799,988			หุ้น
ที่ตั้งส�านักงาน					 เลขที่	 5	 	ซอยรังสิต-นครนายก	46	 	ต�าบลประชาธิปัตย์		
และโรงงาน	 	อ�าเภอธัญบุรี		จังหวัดปทุมธานี		12130
โทรศัพท์	 (662)	533-0450-9	
โทรสาร				 (662)	974-1118
เว็บไซต์	 www.crownseal.co.th
เลขานุการบร�ษัท	 นางสาวนภาพร		เตมีศรีสุข
	 โทร	:	(662)	533-0450-9	ต่อ	638
	 อีเมล	:	napaporn@crownseal.co.th
นายทะเบียน บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
หลักทรัพย์	 ชั้น	4	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	 62	ถนนรัชดาภิเษก		แขวงคลองเตย		เขตคลองเตย		
	 กรุงเทพฯ	10110
	 	 	 โทรศัพท์	:	(662)	229-2800	โทรสาร	:	(662)	359-1259
ผู้สอบบัญชี	 	 	 นางสาวพิมพ์ใจ		มานิตขจรกิจ		และ/หรือ
	 นายชยพล	ศุภเศรษฐนนท์	และ/หรือ
	 นางสาวรุ้งนภา	เลิศสุวรรณกุล	และ/หรือ
	 นายโสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ
	 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	
	 (เปล่ียนจากบรษิทั	ส�านกังาน	เอนิส์ท	แอนด์	ยงั	จ�ากดั	เดมิ)
	 ชั้น	33	อาคารเลครัชดา
	 193/136-137	 ถนนรัชดาภิเษก	 	 คลองเตย	 	 กรุงเทพฯ	
	 10110	
	 โทรศัพท์	:	(662)	264-0777		โทรสาร	:	(662)	264-0789-90
ที่ปร�กษากฎหมาย บริษัท	เอส.เอ.ที.แอสโซซิเอท	กฎหมายและภาษี	จ�ากัด	
	 444		ชัน้	4	อาคารโอลมิเปยีไทย	ทาวเวอร	์ถนนรชัดาภิเษก	
	 แขวงสามเสนนอก	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310
	 โทรศัพท	์:	(662)	541-4214-6		โทรสาร	:	(662)	541-4200

นิติบุคคลที่บร�ษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข�้นไป มีดังนี้
PT. Indonesia Caps and Closures            
สถานที่ตั้ง	 :		Kawasan	Industri	MM2100.	Jl.	Madura	I	block	LIO,
ส�านักงานใหญ่	 	 Kel.	Cikedokan	Cikarang	Indonesia
ประเภทธุรกิจ	 :		ผลิตและจ�าหน่ายภาชนะพลาสติก																																																																		
โทรศัพท์	 :		(62)	021-3860888
โทรสาร	 :		(62)	021-3520908
จ�านวนหุ้น	 :	14,375	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	25	ของทุนจดทะเบียน)
ชนิดของหุ้น	 :	หุ้นสามัญ

บร�ษัท เพชรแพค จ�ากัด
สถานท่ีต้ัง	 :	170/87		อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์	1	ช้ัน	32	
ส�านักงานใหญ่	 	 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	 แขวงคลองเตย	 เขตคลองเตย		
	 	 กรุงเทพมหานคร
ประเภทธุรกิจ	 :	ผลิตและจ�าหน่ายภาชนะพลาสติก
โทรศัพท์	 :	(662)	648-6100
โทรสาร	 :	(662)	648-6199
จ�านวนหุ้น	 :	140,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน)
ชนิดของหุ้น	 :	หุ้นสามัญ

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	 	 (662)	533-0450-9
Fax	 	 (662)	974-1118
Homepage	 	 www.crownseal.co.th
Company Secretary		 Ms.	Napaporn	Temeesrisuk			
	 	 Tel:	(662)	533-0450	#	638
	 	 E-mail:	napaporn@crownseal.co.th
Company  Thailand	Securities	Depository	(Thailand)	
Registrar	 	 Company	Limited.	62	The	Stock	Exchange	of	
	 	 Thailand	Building,	4th	Floor,
	 	 Ratchadaphiesk	Rd.,	Klongtoey,	Bangkok	10110
	 	 Tel	:	(662)	229-2800		Fax	:	(662)	359-1259
Independent Auditor Ms.Pimjai		Manitkajohnkit	and/or		
	 	 Mr.Chayapol	Suppasedtanon	,	and/or	
	 	 Ms.	Rungnapa	Lertsuwankul,	and/or	
	 	 Mr.Sophon	Permsirivallop,
	 	 EY	Offi	ce	Limited	
	 	 (Previous	Ernst	&	Young	Offi	ce	Limited)
	 	 33rd	Floor,	Lake	Rajada	Offi	ce	Complex
	 	 193/136-137	Rajadapisek	Rd.,	Klongtoey,	
	 	 Bangkok	10110
	 	 Tel	:	(662)	264-0777		Fax	:	(662)	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	:		(662)	541-4214-6	Fax	:	(662)	541-4200

Juristic person where the company’s share holding at least 10%
PT. Indonesia Caps and Closures
Address	 :		Kawasan	Industri	MM2100.		JI.	Madura	I	block	LIO,
		 	 Kel.	Cikedokan	Cikarang	Indonesia		 	
Type	of	Business	 :	Manufacturing	and	Sale	of	Plastic	Cap
Telephone	 :	(62)	021-3860888
Fax	 :	(62)	021-3520908
%	Share	holding	 :	14,375	Shares	(25%	of	registered	capital)
Type	of	Share	 :	Ordinary	share

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	 :	(662)	648-6100
Fax	 :	(662)	648-6199
%	Share	holding	 :	140,000	Shares	(10%	of	registered	capital)
Type	of	Share	 :	Ordinary	share

ข�อมูลทั่วไปและข�อมูลสําคัญอื่น 
General Information
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1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
	 บริษัท	ฝาจีบ	จ�ากัด	 (มหาชน)	 	 	ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่าย	ฝาจีบ	ฝาเกลียวกันปลอม	ฝาแม็กซี่	 และฝา

พลาสติก	ส�าหรับปิดผนึกขวดบรรจุเครื่องดื่มหลากหลายประเภท	เช่น	น�้าอัดลม	นมถั่วเหลือง	เบียร์	โซดา	เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง		

น�า้ผลไม้		สรุา	ชา	น�า้ด่ืมและเวชภณัฑ์	รวมถงึจ�าหน่ายเครือ่งผนกึฝาจกุจบีแบบคนัโยกและเครือ่งผนกึฝาแมกซ่ี	นอกจากนี	้บริษทัฯ	

ยังมีการให้บริการรับจ้างพิมพ์แผ่นโลหะและแผ่นอลูมิเนียมตราต่างๆ		

	 บริษัท	ฝาจีบ	จ�ากัด	(มหาชน)		ก่อตัง้ในปี	2511	ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท	นิปปอน	โคลสเชอร์ส

จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท	โตโย	ไซกัน	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	ประเทศญี่ปุ่น	และด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง	รวม

ทั้งก�าลังการผลิตที่มีเพียงพอ	 	 บริษัทฯ	 ได้จ�าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าชั้นน�าทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 	 ปัจจุบันมียอดขาย

มากกว่า	 2,700	 ล้านบาทต่อปี	 	 โดยมีผู้ถือหุ้นหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเครื่องดื่ม	 ได้แก่	 บริษัท	 นิปปอน	

โคลสเชอร์ส	จ�ากัด		บริษัท	โตโย	ไซกัน	จ�ากัด		บริษัท	บุญรอดบริวเวอรี่	จ�ากัด		บริษัท	ไทยน�้าทิพย์	จ�ากัด		บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด

(มหาชน)	และบริษัท	กรีนสปอต	จ�ากัด	

	 ตลอดระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์ฝาปิดผนึก		บริษัทฯ	ได้พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันยาวนาน

กบัลกูค้า	ด้วยการยดึมัน่ในการผลติผลิตภณัฑ์ทีม่คุีณภาพ		และสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า	โดยการใช้เทคโนโลยช้ัีนน�าจากกลุม่

บริษทั	โตโย	ไซกนั	กรุป๊	โฮลดิง้ส์	จ�ากัด		บรษิทัฯ	ยงัคงทุม่เทและมุง่ม่ันอย่างเตม็ที	่ทีจ่ะก้าวไปสูค่วามเป็นผูน้�าในธรุกจิบรรจุภณัฑ์

ในอนาคต	

   

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
	 บรษิทั	ฝาจีบ	จ�ากดั	(มหาชน)	(Crown	Seal	Public	Company	Limited)	ได้จดทะเบยีนจดัตัง้เป็นนติบิคุคลประเภทบรษัิท

จ�ากดั	เมือ่วนัที	่26	เมษายน	2511	โดยมทีนุจดทะเบยีนเริม่แรก	100,000,000	บาท	แบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน	10,000,000	หุน้	มลูค่า

ทีต่ราไว้หุ้นละ	10	บาท	บรษิทัฯ	จัดต้ังขึน้โดยการร่วมทุนของบรษิทัผูผ้ลติเคร่ืองดืม่ภายในประเทศกบับรษิทั	เบอร์ลีย่คุเกอร์	จ�ากดั	

และบริษัท	โตโย	ไซกัน	ไกชา	จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและเทคนิคในการผลิตฝาจุกจีบ	ฝาอลูมิเนียมเกลียว

กันปลอม	ฝาแม็กซี่	และฝาพลาสติก	

	 บริษัทฯ	ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่		30	ธันวาคม		2520

	 ในวันที่	2	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2537	บริษัทฯ	ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชน	จ�ากัด	พ.ศ.	2535	ทะเบียนเลขที่บมจ.288	ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทะเบียนเลขที่	0107537000416

       

 ปี 2554
	 •		 ไม่มกีารเปลีย่นแปลงทีม่นียัส�าคญัในปี	2554	นอกจากนีบ้รษิทัฯ	ได้ซือ้อาคารคลงัสนิค้าอตัโนมตัแิละอปุกรณ์	จากบรษิทั	

	 	 บางกอกแคน	แมนนูแฟคเจอริง่	จ�ากดั	ในราคา	45,422,145	บาท	และได้รบัโอนกรรมสทิธิจ์ากบรษิทัดงักล่าว	เมือ่วนัที่	

	 	 31	สิงหาคม	2554

 ปี 2555
	 •	 บรษิทัฯ	ได้เพ่ิมทนุใน	บริษัท	เพชรแพค	จ�ากัด	จ�านวน	2	ครัง้	รวม	180,000	หุน้	ราคาหุน้ละ	450	บาท	รวมเป็นเงินท้ังส้ิน	

	 	 81	ล้านบาท	ท�าให้บริษทัฯ	มหีุน้ในบรษิทั	เพชรแพค	จ�ากดั	เพิม่ขึน้เป็น	260,000	หุน้		คดิเป็นร้อยละ	18.6	ของหุน้ทัง้หมด

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
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4.  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
	 บริษัทฯ	ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ	และเทคโนโลยีในการผลิตจาก	บริษัท	โตโย	ไซกัน	จ�ากัด	และบริษัท	นิปปอน	

โคลสเชอร์ส	 จ�ากัด	 ประเทศญี่ปุ่น	 โดยบริษัทฯ	 ช�าระค่าสิทธิการผลิตเป็นจ�านวนร้อยละของยอดขายสุทธิของแต่ละผลิตภัณฑ	์

และค่าใช้จ่ายอื่นส�าหรับความช่วยเหลือในการส่งช่างเทคนิคมาช่วยปรับปรุงการผลิตเป็นครั้งคราวตามความจ�าเป็น						 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น 

(%)

บริษัทร่วม
PT.	Indonesia	Caps	and	Closures ผลิตภาชนะพลาสติก สามัญ 5.75	ล้านดอลล่าร์สหรัฐ 25.0

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัท	เพชรแพค	จ�ากัด		
บริษัท	เฮอริเทจ	สโตนแวร์	จ�ากัด*		
บริษัท	บางกอกแคน	แมนนูแฟคเจอริ่ง	
จ�ากัด		

ผลิตภาชนะพลาสติก
ผลิตภาชนะเซรามิค
ผลิตฝากระป๋อง
กระป๋อง	2	ชิ้น	

และกระป๋อง	3	ชิ้น

สามัญ
สามัญ
สามัญ

 
   140		ล้านบาท
				100		ล้านบาท
	1,800		ล้านบาท

10.0
10.0
1.6

หมายเหตุ * บริษัท เฮอริเทจ สโตนแวร์ จ�ากัด หยุดด�าเนินกิจการตั้งแต่ปี 2551

 ปี 2556
	 •	 บริษทั	โตโย	ไซกนั	ไกชา	จ�ากดั	ได้เปลีย่นโครงสร้างและชือ่บรษิทัเป็น	บรษิทั	โตโย	ไซกนั	กรุป๊	โฮลดิง้ส์	จ�ากดั	และได้โอนหุน้ 

	 	 ทัง้หมดของบรษัิทฝาจบี	จ�ากดั	(มหาชน)	จ�านวน	5,280,000	หุน้	หรอืคดิเป็นร้อยละ	10	ของหุน้ทัง้หมดให้กบับรษิทั	 

	 	 โตโย	ไซกัน	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	และถือหุ้นโดยบริษัท	โตโย	ไซกัน	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	จ�ากัดทั้งหมด	ตั้งแต่วันที่	1	 

	 	 เมษายน	2556	

	 •	 บรษิทั	เจแปน	คราวน์คอร์ค	จ�ากัด	ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษัิทฯ	จ�านวน	19,843,338	หุน้	หรอืคดิเป็น	ร้อยละ	37.58	ของหุน้ 

	 	 ทั้งหมด	ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท	นิปปอน	โคลสเชอร์ส	จ�ากัด	ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2556	

	 •	 บรษิทัฯ	ได้ขายหุน้ใน	บรษิทั	เพชรแพค	จ�ากดั	จ�านวน	120,000		หุน้	ในราคาหุน้ละ	483.48	บาท	ให้กับบรษัิท	โตโย	ไซกัน	 

	 	 กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	ท�าให้บริษัทเหลือหุ้นในบริษัท	เพชรแพค	จ�ากัด	จ�านวน	140,000	หุ้น	หรือคิดเป็น	ร้อยละ	10.0	 

	 	 ของทุนจดทะเบียน

 ปี 2557
	 •	 บริษทั	ได้ร่วมลงทนุกบับรษิทั	นปิปอน	โคลสเชอร์ส	จ�ากดั	และ	Davlyn	Steel	Corporation	(Hong	Kong)	Co.,Ltd. 

	 	 ตัง้บรษัิท	PT.	Indonesia	Caps	and	Closures		ผลิตฝาในประเทศอนิโดนเีซีย		ทนุจดทะเบยีน	5,750,000	ดอลล่าร์สหรัฐ	 

	 	 โดยถือหุ้น	จ�านวน	14,375	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	25	ของทุนจดทะเบียน

3.  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
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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. Further more 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 
Closers 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 Closers 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.

 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.
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 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 Closers 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.

 The Year 2014:
	 •	 The	Company	has	established	a	joint	venture	with	Nippon	Closures	Co.,Ltd.	and	Davlyn	Steel	Corporation	 

  (Hong Kong) Co.,Ltd. named PT. Indonesia Caps and Closures to manufacture caps and closures in  

  Indonesia with the registered capital of 5,750,000 US Dollar, the  number of share holding at 14,375 shares or  

  25.0% of the registered capital.

 

3. Ownership Structure of the Company in Associated and Affiliated Companies

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. 

Company’s Name Type of Business Type of Share Registered Capital % Share Holding

Associated  Company
PT. Indonesia Caps and Closures Plastic Packaging Common 5.75 Million USD 25.0

Affiliated Companies
Petpak Co., Ltd.
Heritage Stoneware Co., Ltd.
Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd.
  

Plastic Packaging
Ceramic Kitchenware

Easy open end, 
2&3 pieces can

Common
Common
Common

 
140  Million Baht
100  Million Baht

1,800  Million Baht

10.0
10.0
1.6

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

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
 ฝาจบี (CROWN CAP)	เป็นฝาปิดผนึกขวด	ท�ามาจากแผ่นเหลก็เคลอืบอดัขึน้รปู		ภายในบดุ้วยวัสดผุนกึป้องกนัการรัว่ซมึ	

เมื่อปิดแน่นจะสามารถเก็บรักษาคุณภาพเครื่องดื่ม	 หรือผลิตภัณฑ์ภายในขวดได้ดี	 	 ปัจจุบันใช้ผนึกขวดบรรจุน�้าอัดลม	 เบียร์	

โซดา	นมถั่วเหลือง	น�้าผลไม้

 ฝาเกลียวกันปลอม (PILFER-PROOF CAP)		ใช้ปิดผนึกขวดเกลียว	พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันการปลอมปนสินค้า	ท�าจาก

แผ่นอลมูเินยีมอดัข้ึนรูปเป็นลกัษณะถ้วยทรงกระบอก	มรีอยปรโุดยรอบระหว่างตวัฝากับขอบฝา	ภายในบุด้วยวสัดปุ้องกันการร่ัวซมึ

ไม่เป็นสนิม	เหมาะสมที่จะใช้ผนึกขวดบรรจุน�้าอัดลม	เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง	สุรา	ยา		ฝาเกลียวกันปลอมเปิดง่าย	ใช้ปิดซ�้าได้อีก

เมื่อบริโภคไม่หมดในคราวเดียว	แต่สามารถเห็นได้ชัดว่าผ่านการเปิดมาแล้ว

 ฝาพลาสติก (PLASTIC CAP)	เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ผลิตโดยใช้พลาสติกเรซิน		หลอมละลายขึ้นรูปเป็นฝา	มีรูปแบบที่

เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันหลายประเภท	ลักษณะโดยทั่วไปของฝา	มีร่องกันลื่นโดยรอบ	และมีรอยปรุระหว่างตัวฝา

กับขอบฝาเพื่อให้เปิดได้ง่าย	 	 ใช้ปิดซ�้าได้อีกเมื่อบริโภคไม่หมดในคราวเดียว	ปัจจุบันบริษัทฯ	มีฝาพลาสติกหลายชนิดเพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้า	ได้แก่

	 •	 ฝาพลาสตกิชนดิมวีสัดุบผุนกึป้องกนัการรัว่ซมึ		ส�าหรับใช้ปิดผนึกขวดบรรจนุ�า้อดัลม	หรือผลติภณัฑ์ทีผ่่านกระบวนการบรรจุ

	 	 ด้วยอุณหภูมิสูง	เช่น	ชา	นม	เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง

	 •	 ฝาพลาสตกิชนดิไม่มวีสัดุบผุนกึป้องกนัการร่ัวซึม		ทีอ่อกแบบมาให้สามารถป้องกนัการรัว่ซมึได้โดยไม่ต้องอาศยัวสัดุ

	 	 บุผนึกชั้นใน	ส�าหรับใช้ผนึกขวดบรรจุน�้าดื่ม	น�้าผลไม้		

	 •	 ฝาพลาสติกชนิดไม่มีวัสดุบุผนึกป้องกันการรั่วซึม	 	 ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการบรรจุด้วยอุณหภูมิสูง	 เช่น	

	 	 นม	ชา

	 •	 ฝาพลาสติกชนิดไม่มีวัสดุบุผนึกป้องกันการรั่วซึม		เพื่อการบรรจุในระบบปลอดเชื้อ	(Aseptic)		

 ฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน์ (MAXI CROWN) เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ท�าจากแผ่นเหล็กอัดขึ้นรูปและบากร่อง	ภายในบุด้วย

วัสดปุ้องกนัการรัว่ซึม	พฒันาขึน้เพ่ือให้ดึงวงแหวนเปิดได้ง่าย		ป้องกนัการน�ากลบัมาใช้ใหม่และการปลอมปนสนิค้าได้สมบรูณ์แบบ	

เหมาะสมที่จะใช้ปิดผนึกผลิตภัณฑ์ไม่แช่เย็นต่างๆ

 ฝาวงแหวนแม็กซี่แค้ป (MAXI CAP)	 เป็นฝาปิดผนึกขวดท่ีท�าจากแผ่นอลูมิเนียมท้ังช้ินอัดข้ึนรูปและบากร่องภายใน

บดุ้วยวสัดผุนึกป้องกนัการรัว่ซมึ	นอกจากคณุสมบติัทัว่ไปทีเ่หมอืนกบัฝาวงแหวนแมก็ซีค่ราวน์แล้ว	ยงัมคีณุสมบตัเิหมาะส�าหรบั

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องเก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นสูง	หรือเปียกชื้นเป็นเวลายาวนานได้โดยฝาไม่เป็นสนิม	เช่น	น�้าดื่ม	เบียร์	สุรา	น�้าผลไม้	

 ฝาวงแหวนแม็กซ่ีพี (MAXI-P)	 เป็นฝาปิดผนึกขวดท่ีท�าจากแผ่นอลูมิเนียมอัดข้ึนรูปและบากร่อง	 ภายในบุด้วยวัสดุ

ป้องกันการร่ัวซึม	 คุณสมบัติโดยทั่วไปเหมือนกับฝาวงแหวนแม็กซี่แค้ป	 ยกเว้นวงแหวนที่ใช้ดึงเปิดเปลี่ยนจากอลูมิเนียมเป็น

พลาสตกิ	สามารถป้องกนัการปลอมปนสนิค้า	และเหมาะส�าหรบัผลติภณัฑ์ท่ีต้องการเกบ็ไว้ในทีท่ีมี่ความชืน้สูงโดยฝาไม่เป็นสนมิ	

เช่น	น�้าดื่ม	เบียร์	สุรา	น�้าผลไม้		

 เคร่ืองผนกึฝาจุกจีบแบบคันโยก	ได้รับการออกแบบเป็นพเิศษสามารถผนกึฝาได้แน่นสนทิกับปากขวด	จงึป้องกันการรัว่ไหล	

ของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในได้เป็นอย่างดี	ใช้ง่ายมีน�้าหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวก
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 เคร่ืองผนกึฝาแมก็ซี	่	เป็นเครือ่งผนกึฝาหวัเดยีวระบบนวิเมตกิก่ึงอตัโนมตั	ิ	สามารถผนกึได้ท้ังฝาแมก็ซ่ีแค้ป		ฝาแมก็ซีค่ราวน์ 

และฝาแม็กซี่พี	 โดยผนึกกับขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายในให้คงคุณภาพอยู่ได้นาน 

 งานบรกิารพิมพ์แผ่นโลหะ	บรษิทัฯ	ให้บรกิารเคลอืบและพมิพ์สลีวดลายต่างๆ	ลงบนแผ่นโลหะและแผ่นอลมูเินยีม	เพือ่

ให้ลูกค้าน�าไปขึ้นรูปเป็นสินค้า	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ยังให้บริการในการออกแบบลวดลายงานพิมพ์ด้วยระบบการจัดท�าที่ทันสมัยท�าให้

งานพิมพ์มีคุณภาพ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

	 ตลาดเคร่ืองด่ืมในปี	2557		ได้รบัผลกระทบจากปัจจยัหลายๆ	ด้าน	ประกอบด้วย	นโยบายภาครัฐในเรือ่งภาษสีรรพสามติ 

ที่มีการปรับขึ้นในช่วงไตรมาสที่	 3	 ของปี	 2556	 สภาพเศษฐกิจและการเมืองของประเทศที่มีความไม่มั่นคงและ 

มีการชุมชุนประท้วงต่อเน่ืองต้ังแต่เดือนตุลาคม	 2556	 จนถึงการเข้ามาควบคุมสถานการณ์ของคณะรักษาความสงบและ 

ความมั่นคงแห่งชาติในเดือนพฤษภาคม	 2557	 จากปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ภาคการบริโภคภายในประเทศ	 และ 

ภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นอย่างยิ่ง	 ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวได้ยืดเยื้อต่อเนื่องมาถึงช่วงเวลา	 peak	 season	 

ของอุตสหกรรมเคร่ืองด่ืม	 ซึ่งโดยปกติ	 ในไตรมาสที่	 1	 และไตรมาสท่ี	 2	 จะเป็นช่วงท่ีมีการบริโภคสูงกว่าช่วงอื่นๆ	 ของปี	

เนื่องจากมีช่วงเทศกาลที่ส�าคัญๆ	และมีวันหยุดต่อเนื่อง	อันท�าให้เกิดการเคลื่อนไหวของการใช้จ่าย	แต่ในปี	2557	การบริโภค

กลับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา	 	 ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ทางการเมืองได้คลี่คลายไปหลังเดือนพฤษภาคม	

2557	 และมีการตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศได้แล้วก็ตาม	 	 แต่การกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ	 และการช่วยเหลือเกษตรกร 

ที่เดือดร้อนจากโครงการรับจ�าน�าข้าว	ก็ยังไม่สามารถท�าให้การไหลเวียนเงินตราภายในประเทศเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง		

 

	 อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมในกลุ่มท่ีเป็นเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์	 ยังคงมีการเติบโตเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ	 3	 โดย

เฉพาะกลุ ่มผลิตภัณฑ์	 เครื่องด่ืมเกลือแร่	 น�้านมถั่วเหลือง	 และน�้าดื่มบรรจุขวด	 ที่มีการเติบโตและขยายฐานการผลิต	

นอกจากนี้	 ผู ้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ ่มเครื่องดื่มเกลือแร่	 เพื่อมุ ่งหวังการเข้ามามีส่วน 

ครองตลาดของกลุ ่มผลิตภัณฑ์น้ีในขณะที่เคร่ืองดื่มบ�ารุงก�าลังมีอัตราการเติบโตต�่า	 	 ในกลุ ่มเครื่องดื่มบรรจุก๊าซ	 ม ี

การแข่งขันและขยายฐานการผลิตส�าหรับเครื่องดื่มที่บรรจุขวด	 PET	 เป็นหลัก	 	 ส่วนเครื่องดื่มท่ีมีการแข่งขันสูงแต่ตลาดไม่

ได้เติบโตอย่างที่คาด	 ได้แก่	 ตลาดเครื่องดื่มชา	 ถึงแม้ว่าจะมีการส่งเสริมการขายต่อเนื่องตลอดทั้งปี	 และใช้กลยุทธ์ส่งเสริม

การขายด้วยการส่ง	 SMS	 ข้อความใต้ฝาเพื่อชิงโชคท�าให้ตลาดมีการตื่นตัว	 	 	 ส�าหรับตลาดน�้าดื่มขวด	 PET	 มีการขยายตัว 

อย่างต่อเน่ืองและผู้ผลิตรายใหญ่ๆ	 ได้ขยายก�าลังการผลิต	 เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการขายและการจัดจ�าหน่าย	 เพื่อให้

ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ

  

	 โดยภาพรวมอุตสากรรมเครื่องดื่มในปี	2557	ได้มีอัตราการเติบโตตั้งแต่ร้อยละ	2			ถึงร้อยละ	8	ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม

แต่ละประเภท	

รายได้
2557 2556 2555

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
รายได้สุทธิ
1.	ผลิตและขายฝาภาชนะ 2,623.78 87.92 2,641.65 89.94 2,569.44 89.54
2.	รับจ้างและขายแผ่นพิมพ์ 157.12 5.26 142.80 4.86 134.28 4.68
3.	รายได้อื่น* 203.48 6.82 152.64 5.20 166.02 5.78
ยอดรวมรายได้ตามงบการเงิน 2,984.38 100.00 2,937.09 100.00 2,869.74 100.00

หมายเหตุ  :   *แสดงตามงบการเงินที่รวมรายได้อื่นๆ เช่น รายได้จากการขายเศษวัสดุ รายได้ค่าบริหาร และอื่น ๆ  
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กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ ในปี 2557 มีดังนี้
1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์
	 ในเรือ่งของคณุภาพผลติภณัฑ์	บรษัิทฯ	ได้รบัการรบัรองระบบคณุภาพดงัต่อไปนี	้ระบบการจดัการด้านความปลอดภยั

ของอาหาร	 ISO	 22000:2005	 	 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 TIS	 18001	 และระบบการจัดการอาชีว

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

FSSC22000	(Food	Safety	Management	System)	ระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9001	:	2008			ระบบการจัดการด้านสิ่ง

แวดล้อม	ISO	14001	:	2004	ระบบการจดัการสขุลกัษณะทีด่ใีนสถานประกอบการ	(	Good	Manufacturing	Practice	–	GMP	)	 

ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม		(	Hazard	Analysis	and	Critical	Control	Point	–	HACCP	)	ซึ่ง

เป็นระบบที่ใช้กับสถานประกอบการผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม		ระบบการบ�ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม	(TPM)	โดย

มีการท�า	5ส	และ	Kaizen	เป็นหลักการพื้นฐาน		เพื่อสร้างเสริมความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับลูกค้าในการน�าผลิตภัณฑ์ของ 

บริษัทฯ	ไปใช้งานก่อนที่จะส่งมอบต่อไปยังผู้บริโภค

2. ด้านราคา 
	 บริษัทฯ	สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า	โดยการเสนอราคาจ�าหน่ายด้วยความเป็นธรรม	โปร่งใส	และเป็นไปตามกลไก

ของตลาด	 โดยค�านึงถึงความเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ	 	 ราคาพลังงาน	 	 และอัตราค่าจ้างแรงงาน	 อันเป็นต้นทุนหลักของ

ผลิตภัณฑ์	 ปัจจัยเหล่านี้เป็นองค์ประกอบท่ีบริษัทฯ	 ใช้ในการน�าเสนอราคาให้กับลูกค้าอย่างสมเหตุสมผล	 โดยมีการทบทวน

และเจรจากับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้การก�าหนดราคาจ�าหน่ายไม่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง	และมีความสอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน

3. ด้านบริการ  

 บริษัทฯ	ยังคงมุ่นเน้นและให้ความส�าคัญ	ส�าหรับการให้บริการทั้งก่อนการขาย	ระหว่างการขาย	และหลังการขาย		มี

การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และพัฒนาการใหม่ๆ	ให้กับบุคลากรอยู่เสมอ	เพื่อให้สามารถน�าเสนอสินค้าและให้ค�า

แนะน�าลูกค้าได้อย่างถูกต้อง	ในปี	2557	บริษัทฯ	ได้จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องสภาพการปิดผนึกผลิตภัณฑ์		การใช้บรรจุภัณฑ์	

และการเกบ็รกัษาบรรจภุณัฑ์ก่อนน�าไปใช้งานให้กบัลกูค้า	ณ	โรงงานทีต่ัง้อยูท่ัว่ประเทศ	ซึง่เปิดโอกาสให้บรษิทัฯ	ได้แลกเปลีย่น

ความรู้	และได้เข้าพบเยีย่มเยยีนลกูค้าเพือ่รบัฟังความเหน็และข้อเสนอแนะ	อนัเป็นประโยชน์ทีจ่ะน�ามาพฒันาปรบัปรงุให้ตรงกบั

ความต้องการและการใช้งาน	นอกจากนี้ยังได้มีการพบปะกับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว	และขวด	PET		เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

	 ทีมงานบริการเทคนิค	มีแผนการเข้าพบลูกค้าและตรวจเช็คสภาพการปิดผนึกผลิตภัณฑ์	พร้อมจัดอบรมภาคปฏิบัติให้

กับทีมงานฝ่ายผลิต	ฝ่ายซ่อมบ�ารุงของลูกค้า		เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้ท�าการผลิตด้วยวิธีการปิดผนึกภายใต้ค่ามาตรฐานและได้

สภาพการปิดสมบูรณ์ที่สุด	และได้รับความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

	 ส�าหรับด้านการขนส่ง	 มีการบ�ารุงรักษารถขนส่งของบริษัทฯ	 ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์	 เหมาะสมกับการใช้งาน	 	 เพื่อ

ให้ท�าการขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าด้วยความปลอดภัย	 	 มีระบบ	 GPS	 	 เพื่อติดตามและตรวจสอบสถานะการส่งมอบได้อย่าง

รวดเร็ว		มีระบบ	secure	lock	ประตูรถขนส่งสินค้า	เพื่อให้ความมั่นใจต่อลูกค้าว่าสินค้าจะไม่ถูกเปิดในระหว่างการขนส่ง	โดย

ลูกค้าสามารถตรวจเช็คได้ทันทีเมื่อมีความเสียหายก่อนการรับสินค้า	 	นอกจากนี้บริษัทฯ	 จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ	

ตามที่ลูกค้าก�าหนด	และอบรมทีมงานด้านการขนส่งให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของลูกค้าอย่างเคร่งครัด		

									 นอกจากนีบ้รษัิทฯ	ยงัมพีนัธมติรทีม่คีวามช�านาญด้านการขนส่งมาช่วยเสรมิให้บรษิทัฯ	สามารถจดัส่งสนิค้าให้ลกูค้าได้

ตามก�าหนดเวลา			เพิม่ความคล่องตัวในการบรหิารการส่งมอบให้มคีวามสะดวก	รวดเรว็			โดยมมีาตรฐานในระดบัเดยีวกนักบับริษัทฯ 
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4.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
	 ในปี	2557	บริษัทฯ	ได้รับอนุมัติงบประมาณในการขยายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในกลุ่มฝาโลหะ	และฝาพลาสติก	โดย

เฉพาะการเพิม่ก�าลงัการผลติในกลุม่ฝาพลาสติกให้มคีวามหลากหลายครอบคลมุการใช้งานของลูกค้า	และลงทนุในเครือ่งจกัรเพ่ือ

ท�าการผลิตด้วยตนเองแทนการซื้อจากพันธมิตร	เพื่อให้สามารถควบคุมการผลิตได้อย่างต่อเนื่องทั้งกระบวนการผลิต	ตลอดจน

มีแผนงานที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับลูกค้าในอนาคต

	 ในลิตภัณฑ์กลุ่มฝาพลาสติก	ได้มีการขยายก�าลังการผลิตเพื่อรองรับตลาดเครื่องดื่มบรรจุก๊าซ		และตลาดเครื่องดื่มชา	

น�้าผลไม้	 ที่ใช้ระบบการบรรจุแบบปลอดเชื้อ	 	 ซึ่งก�าลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้		รวมถึงมีการพัฒนาและลงทุนเครื่องยิง	laser	ใต้ฝาพลาสติก	และฝาโลหะ	เพื่อตอบโจทย์ในการท�าการส่งเสริมการขาย

ของลูกค้าในทุกผลิตภัณฑ์

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  

1. ขนาดตลาดและอัตราการเติบโต  
	 ในปี	2557	ขนาดตลาดของบรรจภุณัฑ์ฝาโลหะ	ทีใ่ช้ผนกึขวดแก้ว	มอีตัราการเตบิโตลงลด	ประมาณร้อยละ	2	เมือ่เทยีบ

กับปี	 2556	 	 ขณะที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น	 จึงท�าให้ผู้ผลิตอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์

บรรจุขวดพลาสติก	 ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบโดยรวมของบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีแนวโน้มราคาที่ต�า่กว่า	 ถึงแม้ว่าบางช่วงเวลา

จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความผันผวนของราคาน�้ามัน			อย่างไรก็ตามจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา	และอยู่ในสภาวะการณ์

ที่ภาคการเมืองไม่มีเสถียรภาพในครึ่งปีแรก	 	 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริโภคของประชาชน	 	 รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่มี

อตัราการเตบิโตลดลง			ในส่วนของเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	ภาครฐัได้มกีารจ�ากดัพืน้ทีก่ารจ�าหน่าย	การโฆษณาประชาสมัพนัธ์	และ

รณรงค์ลดการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์อย่างต่อเนือ่ง	ส่งผลให้กจิกรรมกระตุน้ตลาดไม่สามารถท�าได้อย่างเตม็ที	่ประกอบกบั

ในช่วงปลายปีมีสภาพอากาศร้อนไม่เอื้ออ�านวยต่อการจัดกิจกรรมลานเบียร์กลางแจ้งเพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่	ท�าให้ผู้ประกอบ

การหลายๆ	ราย	ไม่สามารถจ�าหน่ายได้ตามเป้าหมาย

	 อย่างไรก็ตามตลาดบรรจุภัณฑ์ฝาพลาสติกในปี	 2557	 ส�าหรับเครื่องดื่มประเภทน�้าอัดลม,	 เครื่องดื่มฟังก์ชั่นนัลดริงค์	

และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	 	 ยังคงมีอัตราการขยายตัวมากกว่าร้อยละ	 3	 บรรจุภัณฑ์ส�าหรับน�้าดื่ม	 มีการเติบโตมากกว่าร้อยละ	

10	และยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง			โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มทุกประเภทมีการท�ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดตลอดทั้งปี	ด้วย

การลด	แลก	แจก	แถม		รวมถึงขยายฐานการผลิตและคลังสินค้าไปในภูมิภาค	เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการจัดจ�าหน่าย	

มีการปรับเปลี่ยนขนาดบรรจุเพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มผู้บริโภค	รวมถึงใช้	sport	marketing	เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กระตุ้น

การบริโภคเพิ่มขึ้นด้วย			นอกจากนี้	ผู้ผลิตเครื่องดื่มยังให้ความส�าคัญในการขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน		

เพื่อเตรียมส�าหรับการขยายฐานการผลิตออกไปในอนาคต	

2. สภาพการแข่งขัน   
	 การสื่อสารที่ไร้ขีดจ�ากัดในโลกปัจจุบัน	 	 	 ข่าวสารข้อมูลที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว	 ส่งผลให้ผู้ซื้อและผู้ขาย

สามารถติดต่อกันได้โดยสะดวก			โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การเปิดเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้		

ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีก�าลังซื้อและมีอัตราการเติบโต	 จึงเป็นโอกาสในการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆ	 	 ขณะเดียวกันก็เป็นช่อง

ทางให้คู่แข่งขันสามารถเข้าสู่ตลาดภายในประเทศได้โดยง่ายเช่นกัน		

	 ในช่วงที่ผ่านมา	 มีผู้ผลิตเครื่องด่ืมและผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ	 เข้ามาต้ังโรงงาน	 หรือหาพันธมิตรในการสร้างฐานการ

ผลติในประเทศ	จากการได้เปรยีบในเรือ่งค่าจ้างแรงงาน	และการส่งเสรมิการลงทนุทีพ่ร้อมให้ผูป้ระกอบการเข้ามาด�าเนนิกจิการ

ในประเทศ			หน่วยงานภาครัฐได้พิจารณากฎระเบียบต่างๆ	ให้มีความทันสมัยและเป็นการส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการ		
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อาทิ		กรมสรรพสามิต	ได้มีการน�าระบบ	vision	sensor	มาใช้งานส�าหรับโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตแทน
ระบบเดิมที่ต้องช�าระภาษีล่วงหน้า	 เพื่อความคล่องตัวในการด�าเนินธุรกิจ	 โดยระบบดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในปี	 2558	
เป็นต้นไป

	 การติดตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้บริษัทฯ	 ไม่หยุดน่ิงท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาด	 มีการลงทุนในสายการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต�่า	 	 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขนั	ตลอดจนมองหาขช่องทางในการขยายฐานการขายไปยงัอุตสาหกรรมเครือ่งดืม่ประเภทอืน่	เพือ่เพิม่ส่วนครองตลาดและ
ขยายฐานลูกค้าใหม่

3. แนวโน้มธุรกิจ
	 ในช่วง	 2	 ปีที่ผ่านมา	 อุตสาหกรรมเครื่องด่ืมโดยรวมมีการอัตราการเติบโตไม่สูงมากนัก	 แต่เมื่อพิจารณาไปในตลาด
เครื่องดื่มแต่ละประเภท	จะพบว่าเครื่องดื่มนมถั่วเหลือง	 เครื่องดื่มเกลือแร่	 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	 	และฟังก์ชั่นนัลดริงค์	ยังคง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี	การที่ผู้บริโภคให้ความส�าคัญต่อสุขภาพ		และหน่วยงานภาครัฐ	โดย
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้มีการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	 	ส่งผลให้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	 และ
เคร่ืองดืม่เกลอืแร่มีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ง	โดยมีผูป้ระกอบการหลายรายออกผลติภณัฑ์เกลือแร่ในรปูแบบต่างๆ	ออกสูต่ลาดทัง้
ในรูปเครื่องดื่ม	และชนิดผงชงพร้อมดื่ม	เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้บริโภค	อีกทั้งมีการส่งออกไปจ�าหน่ายยังประเทศในภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้	โดยยังคงใช้ฐานการผลิตในประเทศเป็นหลัก

	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสุรา	มีอัตราการเติบโตชะลอตัว	ทั้งนี้มาจากหลายปัจจัย	อาทิ	การรณรงค์ของภาครัฐ			การ
ควบคมุพืน้ทีจ่�าหน่าย	จ�ากัดอายขุองผูซ้ือ้และเวลาซือ้ขาย			การออกกฎระเบยีบในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์		รวมถงึผลกระทบ 
จากการปรับเพ่ิมอัตราภาษีสรรพสามิตที่มีผลท�าให้ราคาจ�าหน่ายสูงขึ้น	 	 จากมาตรการที่เข้มงวดและสภาพการแข่งขันสูงใน
อุตสาหกรรมนี้	 ผู้ประกอบการหลายราย	 จึงขยายฐานการผลิตไปยังอุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทอ่ืนท่ีมีการเติบโต	 	หรือหา
พันธมิตรผู้รับจ้างผลิต	(Original	Equipment	Manufacturer;	OEM)	สินค้าใหม่

	 จากแนวโน้มดังกล่าว	บริษัทฯ	ได้เตรียมแผนงานรองรับโดยการเพิ่มก�าลังการผลิตผลิตภัณฑ์ฝาโลหะ	และฝาพลาสติก	
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเครื่องดื่ม	 	 	 รวมถึงการขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในทิศทางเดียวกัน

4. ความยากง่ายของผู้ที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งขันรายใหม่ 
	 จากเทคโนโลยขีองเครือ่งจกัรทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพสงู	สามารถผลติบรรจภุณัฑ์ด้วยต้นทนุทีต่�า่ลง	พร้อมกบัการ
ท�างานที่ไม่ซับซ้อน		ผู้ผลิตเครื่องดื่มที่มีแผนงานขยายก�าลังการผลิตและมีความพร้อมด้านเงินทุน		ได้ให้ความสนใจที่จะลงทุน
ท�าการผลิตบรรจุภัณฑ์เองเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ	 ขณะเดียวกันได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ผลิตเครื่องจักรใน
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามรูปแบบของตนเองเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตโดยรวม			พร้อมกับหาพันธมิตรที่มีศักยภาพมาท�าการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ตามรูปแบบดังกล่าว		เพื่อสร้าง	supply	chain	ที่แข็งแกร่ง				ดังนั้นคู่แข่งขันที่เกิดขึ้นจึงมิได้หมายถึงคู่แข่งขัน
รายใหม่เสมอไป		มิติของการสร้างพันธมิตรทางการค้าจึงอยู่ที่ความร่วมมือที่มีต่อกัน	และในฐานะที่บริษัทฯ	ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารผลติฝาทีท่นัสมยัจากบรษัิท	นิปปอน	โคลสเชอร์ส	จ�ากดั			ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืของ	บริษทั	โตโย	ไซกนั	กรุป๊	โฮลดิง้ส์	 
จ�ากัด	 ผู้น�าด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศญี่ปุ่น	 	 จึงมีความร่วมมือกันในหลายมิติท่ีจะน�าเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยมา
ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของตลาด	 และ
การเสริมสร้างศักยภาพของทีมบริการเทคนิคที่มีความรู้ความช�านาญ	 เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งขันรายใหม่ท่ีจะ
เข้ามาสูต่ลาด	ซึง่ต้องใช้เวลาในการสร้างความเชือ่มัน่ในตวัผลติภณัฑ์และสร้างสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอคูค้่าและลกูค้าในอุตสาหกรรม

นี้		รวมถึงเพื่อเป็นการรองรับการรุกเข้ามาของคู่แข่งขันจากต่างประเทศ	

5. ความเป็นไปได้ที่จะมีสินค้าทดแทน
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	 แนวโน้มการใช้บรรจภุณัฑ์พลาสติกได้รบัความนยิมมากขึน้อย่างแพร่หลาย	และขยายไปในทกุตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาด

เคร่ืองดืม่	หรือสนิค้าอปุโภคบรโิภคประเภทต่างๆ	บรษิทัฯ	ได้เลง็เหน็ถึงศกัยภาพและการเติบโตของบรรจภุณัฑ์พลาสตกิในตลาด

เครื่องดื่ม	จึงได้ขยายการลงทุนเครื่องจักรผลิตฝาพลาสติกทั้งแบบ	Compression	mold	และแบบ	Injection	mold	เพื่อให้

สามารถผลิตและจ�าหน่ายได้ครอบคลุมในหลากหลายผลิตภัณฑ์

	 ส�าหรบัเครือ่งดืม่ทีย่งัคงใช้บรรจภุณัฑ์แก้ว	ถงึแม้มกีารเตบิโตไม่สงูมากนกั	แต่ยงัคงเป็นทีน่ยิมอย่างแพร่	หลาย	บรษิทัฯ	

จึงได้มีการพัฒนาร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้มีความทันสมัย	และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์	โดย

ค�านึงถงึคณุภาพและการคงไว้ซึง่ต้นทนุทีส่ามารถแข่งขันได้	รวมถึงความพร้อมท่ีจะพฒันาบรรจภุณัฑ์ร่วมกบัลกูค้าเพือ่สร้างความ

แตกต่าง

ยอดขายของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่และสัดส่วนการจ�าหน่าย
	 ในระยะเวลา	 3	 ปีที่ผ่านมา	 มีการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่	 10	 รายแรกคิดเป็นร้อยละเทียบกับยอดขายรวมของ 

บริษัทฯ	ดังนี ้

ปี ยอดขายรวม ยอดขายเฉพาะลูกค้า 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละ 

2555 2,704 1,995 73.8

2556 2,784 2,008 72.1

2557 2,781 1,863 67.0

ปี ยอดจ�าหน่ายในประเทศ ยอดจ�าหน่ายต่างประเทศ ยอดจ�าหน่ายรวม

2555
(%)

2,141
79.18

563
20.82

2,704
100

2556
(%)

2,163
77.69

621
22.31

2,784
100

2557
(%)

2,079
74.76

702
25.24

2,781
100

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

	 ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ	ใน	10	รายแรก	มีจ�านวน	2	ราย	เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	คือ	 	 	

	 1)		บริษัท	บุญรอดบริวเวอรี่	จ�ากัด	 และบริษัทในเครือ		 	 	 	

	 2)		บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน)

	 บริษัทฯ	ไม่มีการขายให้กับลูกค้ารายใดเกินร้อยละ	30	ของรายได้รวมในระยะ	3	ปีที่ผ่านมา		

สัดส่วนการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศและต่างประเทศ 

	 ตลาดต่างประเทศที่ส�าคัญ	ได้แก่	อินโดนีเซีย	พม่า	เวียดนาม	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	ไต้หวัน	ลาว	ฟิลิปปินส์	กัมพูชา	

และมาเลเซีย	เป็นต้น
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สิทธิหรือข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจ
	 บริษัทฯ	 ได้รับสิทธิเกี่ยวกับกรรมวิธีตลอดจนเทคนิคการผลิตฝาจีบ	 ฝาเกลียวกันปลอม	 ฝาพลาสติก	 ฝาวงแหวนแม็ก

ซี่	จากบริษัท	นิปปอน	โคลสเชอร์ส	จ�ากัด	ประเทศญี่ปุ่น	โดยบริษัทฯ	ช�าระค่าสิทธิการผลิตเป็นจ�านวนร้อยละของยอดขายสุทธิ

ของแต่ละผลิตภัณฑ์	

ก�าลังการผลิตและปริมาณการผลิต

วัตถุดิบ และผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ	 หากว่าวัตถุดิบนั้น	 มีคุณภาพมาตรฐานและ

ราคาต้นทุนไม่สูงกว่าที่น�าเข้าจากต่างประเทศ	 บริษัทฯ	 จะพิจารณาสั่งซ้ือจากภายในประเทศก่อน	 โดยถือนโยบายการจัดซื้อ

วัตถุดิบว่า	บริษัทฯ	 จะจัดหาผู้ขายมากกว่า	 1	 ราย	 เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน	 ราคาเหมาะสม	 

และมีการส่งมอบตรงตามเวลา	

	 การคัดเลือกผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ	บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบในการผลิต	เป็นอันดับแรก	โดยก�าหนด

เกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน	และเข้าตรวจสอบผูจ้�าหน่ายวตัถดุบิของบรษิทัฯ	อย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ให้มัน่ใจว่า

วัตถุดิบที่ใช้จะไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า		ในแต่ละปีบริษัทฯ	จะแสวงหาผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบรายใหม่ๆ	อย่างเป็นระบบ	โดย

การแยกกลุม่ของผู้จ�าหน่ายตามชนดิของวตัถดิุบ	ด�าเนนิการทดสอบโดยฝ่ายประกันคณุภาพ	และใช้มาตรฐานในการประเมินตาม

ระบบมาตรฐานสากล	เช่น	ISO,	GMP,	HACCP,	OHSAS	และ	FSSC	22000	เพือ่ป้องกันปัญหาขาดแคลนวตัถดุบิในการผลติของ 

บริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์

2557 2556 2555
ก�าลังการ
ผลิตรวม 
(ล้านชิ้น)

อัตราการใช้
ก�าลังการผลติ 

(%)

ก�าลังการ
ผลิตรวม 
(ล้านชิ้น)

อัตราการใช้
ก�าลังการผลติ 

(%)

ก�าลังการ
ผลิตรวม 
(ล้านชิ้น)

อัตราการใช้
ก�าลังการผลติ 

(%)
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝา 14,500 53 14,180 58 14,058 57

ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบหลักที่ใช้ % การสั่งซื้อในประเทศ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาโลหะ แผ่นเหล็ก	/	แผ่นอลูมิเนียม แผ่นเหล็ก	80/	แผ่นอลูมิเนียม	80

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาพลาสติก Polypropylene 80

 ทั้งนี้	บริษัทฯ	มิได้พึ่งพาการซื้อวัตถุดิบจากผู้จ�าหน่ายรายใดเกินกว่าร้อยละ	30	ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
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ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต มีดังนี้

ฝาประเภทโลหะ                     

MATERIAL

แผ่นเหล็ก/ อลูมิเนียม

SLITTING

ตัดตามมาตรฐานที่ก�าหนด

COATING

เคลือบป้องกันสนิม

PRINTING

พิมพ์ตราเครื่องหมาย

LINER

บุพลาสติกด้านในฝา

PRESS

ปั๊มขึ้นรูปฝา

PACKING

 นับและบรรจุ

ฝาประเภทพลาสติก

MATERIAL

พลาสติกเม็ด

PRESS 

ขึ้นรูปฝา

LINER

บุพลาสติกด้านในฝา

PRINTING

พิมพ์ตราเครื่องหมาย

PACKING

นับและบรรจุ

แผ่นพิมพ์

MATERIAL

แผ่นเหล็ก/ อลูมิเนียม

COATING

เคลือบป้องกันสนิม

PRINTING

พิมพ์ตราเครื่องหมาย
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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	process	
  such as tea, milk and 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.
	 •	 Aseptie	Plastic	cap	without	liner:	use	for	Aseptic	filling	process.

 Maxi crown cap 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 cap, 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 cap is a bottle closure made from pressed and scored coated aluminum shell. The general characteristic 
is the same as Maxi cap except the pulling ring is made of plastic. Maxi-P cap 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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Marketing and Competitive Situation:
 Beverage markets in 2014 were affected by many factors which comprised the State sector policy on excise 

tax that was increased in the 3rd quarter of 2013, the country economic and political situation which were instable and 

people took to the street on political rallies continuously since October 2013 until the power seizure to put the situation 

under control by National Council for Peace and Order (NCPO) in May 2014.  Such factors had consequently resulted 

in the domestic consumption and tourism sectors to be extremely affected. Such situation continuously protracted to 

the peak season of the beverage industry. Normally, in the 1st and 2nd quarter would be the period of the consumption 

higher than any other period of the year because it falls on the significant festive seasons with the continuously long 

holidays that gives rise to the expense movements. Contrarily, in 2014, the consumptions had decreased when comparing 

with the same period of the preceded year. Even the political situation would ease down after May 2014 following the 

formation of the government to administer the country, however, the expense stimulation by the State sector and the 

assistances provided to farmers having been faced with the difficulties from Rice Mortgage Scheme could not make 

the domestic currency circulated continuously.

 Nevertheless, industry in the non-alcoholic group still registered the growth of more than 3%, particularly, the 

product groups of sport drinks, soybean milk and bottle drinking water in which there were growths and the production 

base of which were expanded. In addition, the main beverage producers had launched new products in the group of 

sport drinks focally aiming to have the market share of this group of product while the energy drinks registered the 

growth at the lower rate. In carbonated drinks group, there were competitions and expansions of the production bases 

mainly for (PET) bottle segment. While the high market competition found in Tea products which market growth rate was 

lower than expectation even though sales promotions were conducted continuously all year long and sales promotion 

strategy by way of sending the SMS of the contents under bottle caps for participating in lucky draws in order to awake 

the market was undertaken. In respect of the PET bottle drinking water market, there were continuous expansions 

and that the main producers expanded the production capacities in order to grab the advantageous opportunity in the 

sales and distributions in order that all areas in the country were thoroughly covered.

 In the overall picture of the beverage industry in 2014, it was apparent that the growth rate had been in the 

range from 2% up to 8% depending on each category of the industry.

Revenue structure of the Company for the past 3 years

Revenue Type
2014 2013 2012

Million Baht % Million Baht % Million Baht %

Net Income
1. Manufacture and Sales of caps 2,623.78 87.92 2,641.65 89.94 2,569.44 89.54
2. Printing Service and Sales of 
   Printed Sheets

157.12 5.26 142.80 4.86 134.28 4.68

3. Others Income 203.48 6.82 152.64 5.20 166.02 5.78
Total Revenues of consolidated 
financial statements*

2,984.38 100.00 2,937.09 100.00 2,869.74 100.00

Remark :  * Indicating in accordance to consolidated financial statements which include other revenues such as  income from sales of scrap metal,  
  administration, and others. 
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Company Marketing Strategy for 2014 were as follows:
1.  Product Quality;
 The Company was, on the matter of the product quality, recognized under the following systems: Food 
Safety Management System (ISO 22000;2005), Occupational Health and Safety Management System (TIS 18001) 
and Occupational Health, Safety and Sanitary Management System (BS OHSAS 18001:2007, TIS 18001-2554, Food 
Safety Management System (FSSC22000), Quality Management System (ISO 9001:2008, Environmental Management 
System (ISO 14001:2004, Good Manufacturing Practice (GMP) System, Hazard Analysis and Critical Control Point 
(HACCP) System which is the system used with business Establishments of food and drink producers, Total Productive 
Management (TPM) System in the form in which every employee are participated by implementing 5S. Activities and 
Kaizen as the Basic Principles in order to enhance the confidence and assurance upon the customers in putting the 
Company’s products for use before being delivered onto the consumers.

2. Price;
 The Company builds the confidence in the customers by proposing the prices under equitability, transparency 
and in accordance with marketing mechanism by taking into account on the change in the price of raw materials, energy 
and labor wage rates which are the main costs of the products. These factors are the elements used by the Company in 

proposing the reasonable price to the customers. Reviews and negotiations with the customers are consistently made 
in order to keep the price from being distorted from the reality and make it compatible with the up to date situation.

3. Service;
 The Company has still focally placed the emphasis and importance on the services before, during and after 
the sales. Trainings are organized to educate employees in respect of the products and new developments in order to 
enable them to present the products and properly give the advices to the customers. In 2014, the Company organized 
the trainings to educate its customers on the Product Sealing Conditions, Use of Packaging and Keeping of Packaging 
before taking away for use, at the customers’ factories located throughout the country that opened the opportunity to 
the Company to exchange knowledge and visit the customers and listen to their opinions and recommendations which 
would be useful for the development to accurately respond to the needs and functions. In addition, the glass and PET 
bottle manufacture was visited for exchanging the knowledge and enhancing co-operations between one another in 
responding to the customers’ demands.

 The Technical Service Team has a plan to meet the customers and check the sealing conditions of the products 
as well as organizing on-the-job trainings for the Production Team, Maintenance Team of customers in order to ensure 
that the customers have undertaken the productions by way of the sealing method under the standard value with the 
most perfect sealing condition and the satisfactory feedback on the use of the Company’s products.

 Whereon the aspect of the transportation, the Company’s transport trucks are maintained under perfect 
conditions suitable to their functions in order that goods can be transported safely to the customers. Vehicle Positioning  
Tracking System is used to expeditiously track down and check the delivery status. Secure lock system on doors of 
the transport trucks is also applied to give the assurances to the customers that the cargo will not be opened during 
the course of the transportation which, in this respect, a customer can check immediately when there is a damage 
occurring to the goods prior to the acceptance of the deliverables. In addition, the Company provides various other 
safety devices as prescribed by the customers and conducts trainings for the Transportation Working Team for readiness 
in duty performances with strict compliance with the customers’ regulations.
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 Moreover, the Company has the allies skillful in transportations to support the Company to be able to deliver 
goods to customers in a timely manner and increase the flexibility on the delivery administration to be carried out in a 
convenient and an expeditious manner under the same standard as that of the Company.

4. Product Development;
 In 2014, the Company approved the budget for expansion and development of the products both on metal 
and plastic closures, particularly, the increase in the production capacity in the plastic  closure to be diversified and 
thoroughly covering the functions of the customers and investment in the machines in order to carry out the self-
manufacturing operations instead of buying the products from its allies in order that the whole manufacturing process 
can be continuously controlled. Moreover, the Company has a plan to develop new products in conjunction with the 
customers in the future.
 
 The plastic closure manufacturing capacity has been expanded to back up the carbonated drinks markets and 
tea and fruit juice markets for sterilized filling system which is widely popular both in the country and Southeast Asia 
Region including the development and investment on laser device under the plastic and metal caps in order to solve 
problems on sales promotions of the customers in all products.

Industrial and Competitive Situation:
1. Market Size and Growth Rate;
 In 2014, market size of the metal closure for glass bottles registered a decline in its growth of approximately 
2% comparing with 2013, while the plastic closure was increasingly popular, thus, resulting in the drinks industrial 
manufacturers to focally place the emphasis on the development of the plastic bottle container products. In addition, 
the overall cost of the raw materials of the plastic packaging had a trend to be lower. Even at some intervals, there 
were changes in accordance with the fluctuation of oil price, however, from the condition of the economic dullness and 
under the situation which the political sector was instable in the first half of the year, the people consumptions were 
directly affected including the tourism sector which registered the decreased growth rate. In respect of the alcoholic 
beverages, the State sector had implemented a restriction on spaces for distributions, public relations and advertisements 
and campaigns to reduce the alcoholic consumptions continuously, consequently resulting in the activities on market 
stimulations to be unable to be fully organized, coupled with the fact that during the year end period, the weather 
was hot and was not facilitative to the organizations of the outdoor beer garden activities for New Year’s Celebrations 
eventually resulting in many entrepreneurs to be unable to distribute the alcoholic beverages as targeted. 

 However, the plastic closure markets in 2014 for soft drinks, functional drinks and healthy drinks still registered 
the expansion rate of more than 3%, Packaging for drinking water registered the expansion rate of more than 10% with 
a trend of continuous growth. Manufacturers of all categories of beverages organized marketing promotion activities 
all year long by giving discounts, exchanging, giving away and additions including the expansion of the production 
bases and warehouses into the regional areas in order to reduce the transportation and distribution costs. The sizes 
of the containments were modified in order to make the products reached all consumer groups including the adoption 
of sport marketing for use as the advertisement and publicity media to stimulate the increasing consumptions, as well. 
In addition, beverage manufacturers had placed the importance on the export market expansions to ASEAN region 
countries in preparations for the production base expansions in the future.
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2. Competitive Situation;
 The currently global unlimited communications, information which can be easily access into have resulted 
in the purchasers and sellers to be able to conveniently make contacts with one another, especially, the opening of 
free trade zone among the countries in Southeast Asia Region, the Region with the purchasing power that registers 
the growth rate. Therefore, it is an opportunity to expand the market into various countries and at the same time, the 
opportunity to enable the business rivals to enter into markets in the country easily, as well. 
Over in the past period of time, beverage and packaging manufacturers established or looked for allies to set the 
production base in the country from the advantage in the labor wages and investment promotion which was ready 
for the entrepreneurs to carry out business operations in the country. The State organizations made considerations 
on various Rules and Regulations in order to modernize them and make them really the Rules and Regulations for 
investment promotions of the entrepreneurs, i.e. The Excise Department had applied Vision Sensor system to be 
used with the beverage manufacturing factories compellingly required to pay excise tax in place of the old system that 
required paying tax in advance, for the versatility in carrying out the business operations. Such system is expected to 
be put to use in 2015.
 
 In keeping pace with the changing situation continuously had resulted in the Company not to stand still in 

developing new products to accurately meet the market demands; investments had been put in the production line 
with high efficiency and low cost in order to enhance the capability in the competitiveness as well as looking for the 
opportunity for the expansions of sales bases to other beverage categories in order to increase the market sharing 
and expand new customer base.

3. Business Trend;
 Over the past two years, the overall beverage industries accounted for the growth rate of somewhat not very 
high. However, when a consideration is made into each category of  it, soybean milk, sport drinks, healthy drinks and 
functional drinks are still the products well responded by consumers. The matter which the consumers have placed 
the importance on their health and that the State organization, by Ministry of Public Health has organized campaign 
activities on physical exercises have resulted in the healthy and sport drinks to continuously grow which can be evinced 
that many entrepreneurs have launched to the markets the mineral products in diversified forms both in the form of 
the beverages and instant powder for mixing with water in order to thoroughly cover all groups of consumers as well 
as exporting for distributions in Southeast Asia Region while the production bases are mainly in the country.

 Alcoholic beverage and liquors accounted for a slow growth due to many factors: such as; the State sector’s 
campaigns, controls over the distribution spaces, limitation on age of the purchasers and sales time, issuances of 
advertisement and publicity regulations including the impacts from the increase in the excise tax which results in the 
distribution price to soar up. From the strict measures and high competition in such industry, many entrepreneurs, 
therefore, expanded the production bases to the other category of beverage industry which is growing or look for the 
Original Equipment Manufacturer (OEM).

 Deriving from such trend, the Company has made a preparation for the plan to cope with such situation by 
increasing the production capacity on metal and plastic caps in order to respond to the beverage market demands 
including market expansions to Southeast Asia Region that registers the growth of beverage industry in the same 
direction.
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4. Difficulty and Easiness of Party to be a New Rival;
 From the technology of the modern machine with high efficiency that can manufacture the closure at low 
cost together with its uncomplicated functions, beverage manufactures having plan to expand the production capacity 
with the readiness in the operating capital have placed their interests in manufacturing the packaging on their owns 
in order to strengthen their businesses while, at the same time, their relations are made with the manufactures of the 
machines in developing the packaging according to their own patterns in order to control the overall production cost 
as well as looking for allies with potentials to manufacture the packaging according to such pattern to build up the 
rigidly steadfast supply chain. Therefore, a rival emerged will not always mean a new rival. A dimension in creating 
trade allies has thus far relied on cooperation with one another and status of the Company receiving the transfer of 
modern technology in manufacturing bottle caps from Nippon Closures Co., Ltd., an affiliate of Toyo Seikan Group 
Holdings Co., Ltd., and a leader in manufacturing the packaging in Japan. Therefore, there are several dimensions of 
cooperations in applying modern manufacturing technology for use in uplifting the capability in the competition on the 
product quality, new product development according to the market demands and the enhancement of potentials of the 
Technical Service Team that possesses knowledgeable and technical know-how, in order to create the advantage over 
the new rival emerged into the market which would require a period of time in building up confidence in the product 
and establishing good relations with the trading partners and customers in this industry, including to back up against 
the penetration of rivals from foreign countries.
 
5. The Possibility of a Substituted Products;
 The trend on the use of the plastic packaging is obviously popular to an increasing extent and expansions 
in all markets no matter whether it will be the beverage market or utilization or consumer goods of various types. As 
the Company has foreseen the potentials and growths of the plastic packaging in the beverage markets, investments 
on the machines to manufacture the plastic caps both of the type of the compression mold and injection mold are 
therefore expanded in order that the manufactures and distributions can be made in diversified products.

 On the products where glass bottles have still been used, even the growth is not highly obvious, but, it is 
still popular. The Company therefore carries the development continuously in conjunction with the customers in order 
to modernize them and make them more suitable in preserving the products by taking into account the quality and 
maintaining of the competitive cost including the readiness to develop the packaging in conjunction with customers in 
order to create the differences.

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:

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

2012 2,704 1,995 73.8

2013 2,784 2,008 72.1

2014 2,781 1,863 67.0

    Unit: Million Baht



รายงานประจำาปี 2557 
Annual Report 201432

Year Domestic Sales Export Sales Total Sales

2012
(%)

2,141
79.18

563
20.82

2,704
100

2013
(%)

2,163
77.69

621
22.31

2,784
100

2014
(%)

2,079
74.76

702
25.24

2,781
100

 Among the top ten customers, two were shareholders of the Company, namely:
 1)  Group of Boon Rawd Brewery Company Limited
 2)  Serm Suk Public 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

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

    Unit: Million Baht

 Major countries for exports are Indonesia, Myanmar, Vietnam, Australia, New Zealand, Taiwan, Laos,  Philippines,  
Cambodia and Malaysia.

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 percentage of net sales 
of products stipulated in the agreement. 

Production Capacity and Quantity

Product

Year 2014 Year 2013 Year 2012
Total Quantity
(Million pcs.)

Capacity
Utilization 
Rate (%)

Total Quantity
(Million pcs.)

Capacity
Utilization 
Rate (%)

Total Quantity
(Million pcs.)

Capacity
Utilization 
Rate (%)

Caps 14,500 53 14,180 58 14,058 57

Product Major Raw Materials % to domestic procure

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

Plastic caps Polypropylene 80

 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 international assessment standards such as 
ISO, GMP, HACCP, OHSAS and FSSC 22000 to prevent shortage of raw materials for the production of the company.



บริษัท ฝาจับ จำากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited 33

Production Process

Metal caps

MATERIAL

Thin plate / Aluminum plate

SLITTING

COATING

PRINTING

LINER

PRESS

PACKING

 

Plastic caps

MATERIAL

Thermoplastic

PRESS 

LINER

PRINTING

PACKING

Printing production

MATERIAL

Thin plate / Aluminum plate

COATING

PRINTING



รายงานประจําป� 2557 
Annual Report 201434

	 ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ	อาจมเีหตกุารณ์ทีไ่ม่แน่นอนเกดิขึน้	ส่งผลกระทบในด้านลบต่อการบรรลเุป้าหมายของ

บริษัทฯ	 โดยมีโอกาสเกิดขึ้นได้จากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกท่ีบริษัทฯ	 ไม่สามารถควบคุมได้	 	 ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้าน

กลยุทธ์	ด้านการปฏิบัติงาน	ด้านการเงิน	ด้านความปลอดภัยในการท�างานและความปลอดภัยของข้อมูล	ดังนั้นการเตรียมความ

พร้อมในการรองรบัเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิข้ึน	เพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะท�าให้เกดิความเสยีหายและกระทบต่อเป้าหมายของบรษิทัฯ	จึง

เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	บริษัทฯ	ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ซึ่งประกอบด้วย

ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายต่างๆ	ของบริษัทฯ	มีผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน	เพื่อท�าหน้าที่ในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง	

รวมทั้งแนวโน้มหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจอันมีผลกระทบต่อบริษัทฯ	 โดยมีรายละเอียด

ของความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการของบริษัทฯ	ดังนี้	

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
 1.1 วัตถุดิบ
  วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ	ใช้ในการผลิต	ได้แก่	แผ่นเหล็ก		แผ่นอลูมิเนียม	และเม็ดพลาสติก	ซึ่งผู้ขายต้องน�าเข้า

	 วตัถดุบิบางส่วนจากต่างประเทศ		ดงันัน้	เพือ่ลดความเสีย่งด้านราคาและการขาดแคลนวตัถดุบิทีอ่าจเกดิข้ึนในอนาคต	

	 บริษัทฯ	 มีการติดตามราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด	 รวมถึงการประสานงานกับผู้ผลิตวัตถุดิบให้ผลิตและส่งวัตถุดิบตาม

	 ก�าหนดเวลา		ตลอดจนบรหิารสนิค้าคงเหลอืให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมไม่ให้เกดิภาวะเสีย่งต่อการขาดแคลนวัตถดิุบ	รวม

	 ถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ขายเหล็ก	 อลูมิเนียม	 	 และเม็ดพลาสติก	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังพยายามจัดหา

	 ผู ้จ�าหน่ายวัตถุดิบเพิ่มขึ้น	 รวมถึงหาวัตถุดิบที่สามารถใช้ทดแทนได้ในราคาที่ต�่าลง	 โดยการประสานงานกับ

	 ผูจ้ดัจ�าหน่ายในการพฒันาวตัถดุบิร่วมกนั		ส�าหรบัเรือ่งคณุภาพของวตัถดุบิกเ็ป็นสิง่ส�าคญั	วตัถดุบิทีบ่รษิทัฯ	ได้รบัต้อง

	 ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานก่อนน�าไปใช้ในกระบวนการผลติทกุครัง้		ทัง้นีเ้พือ่ลดความเสีย่งจากการสญูเสยี

	 ในการผลิตสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพอันเป็นผลมาจากวัตถุดิบ

 1.2 สินค้าจากการผลิต
	 	 คณุภาพสนิค้าจากกระบวนการผลติ	ซ่ึงเป็นวตัถุดบิต้นทางท่ีบรษัิทฯ	ส่งต่อไปยงัลกูค้าเพือ่ใช้งาน		ต้องเป็นสนิค้าทีม่ี

	 คุณภาพ	 เพ่ือเพิ่มความมั่นใจต่อลูกค้าและลดความเสี่ยงในการส่งมอบสินค้าท่ีไม่ได้คุณภาพไปถึงลูกค้า	 บริษัทฯ	

	 ได้ตดิตัง้ระบบ	Video	Inspection	Device	(VID)	ในการตรวจสอบคณุภาพสนิค้าและช่วยคดักรองสนิค้าทีไ่ม่ได้มาตรฐาน

	 ออกจากสายการผลิตโดยอัตโนมัติ	 ซึ่งที่ผ่านมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจ	 และมีการขยายผลให้ครอบคลุมทุกสายการผลิต		

	 ตลอดจนพัฒนาให้ระบบดังกล่าวมีความเที่ยงตรงและแม่นย�ามากข้ึน	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้มีการปรับมาตรฐานการ

	 ตรวจสอบสินค้าในหัวข้อต่างๆ	 ที่เข้มงวดมากขึ้นตามปัจจัยที่ลูกค้าให้ความส�าคัญและใช้ข้อตกลงที่เข้าใจตรงกัน	

	 เพื่อให้การควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนส่งมอบเป็นไปอย่างถูกต้อง

 1.3 เทคโนโลยีของบรรจุภัณฑ์
	 	 เทคโนโลยแีละรปูแบบภาชนะบรรจเุครือ่งดืม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ลดต้นทนุการผลติและปรบั

	 ให้เข้ากบัวถีิการด�ารงชีวติของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ	บรษัิทฯ	ได้ตดิตามแนวโน้มของบรรจภุณัฑ์อย่างใกล้ชิด

	 	และให้ความส�าคญักับการพัฒนาเทคโนโลยกีารผลติและรปูแบบผลติภณัฑ์เพือ่รองรบัความต้องการของตลาดอย่างต่อเนือ่ง	

	 โดยได้รับความช่วยเหลอืและสนบัสนนุทางเทคนคิจากบรษิทั	โตโย	ไซกนั	จ�ากดั	และบรษิทั	นปิปอน	โคลสเชอร์ส	จ�ากัด	

	 ประเทศญีปุ่น่	รวมทัง้มกีารปรบัปรงุเทคโนโลยกีารท�าแบบพมิพ์สต่ีางๆ	บนบรรจภุณัฑ์ทีม่คีวามละเอยีดและรวดเรว็ขึน้	

	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดยีิง่ข้ึนและผลติสนิค้าท่ีรองรบัแผนงานส่งเสรมิการขายของลกูค้าได้		ซ่ึงการพฒันา

	 และปรับปรุงของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่องท�าให้บริษัทฯ	มีสินค้าหลากหลายตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

ป�จจัยความเสี่ยง
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2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 การค้าเสรีและการรวมกลุ่มทางการค้า

	 นโยบายการเปิดการค้าเสรี	 โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	ที่จะจัดตั้งในปี	2558	อาเซียนจะ 

รวมเป็นเขตการผลิตเดียว	 ตลาดเดียว	 มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและสินค้าอย่างเสรี	 จะท�าให้การแข่งขันของตลาด 

ภายในประเทศทวคีวามรุนแรงมากข้ึนจากการเข้ามาของคู่แข่งจากต่างประเทศ	อย่างไรก็ตาม	บรษิทัฯ	ได้เตรยีม	พร้อมรบั

ผลกระทบดังกล่าว	ด้วยการปรบัปรงุคุณภาพผลติภัณฑ์และควบคมุกระบวนการผลติอย่างใกล้ชิด	เพิม่ประสทิธภิาพการ

ผลิตและลดต้นทนุ		มกีารพฒันาผลิตภัณฑ์และท�ากจิกรรมต่างๆ	ร่วมกบัลกูค้าเพ่ิมข้ึน	เพือ่สร้างสมัพนัธภาพทางการค้า 

ทีด่ยีิง่ขึน้	รวมถงึขยายฐานการส่งออกให้กว้างขึน้	โดยเฉพาะประเทศในกลุม่เอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ออสเตรเลยี	และ

นิวซีแลนด์	เพื่อรองรับการแข่งขันภายในประเทศที่จะเพิ่มมากขึ้น		นอกจากนี้บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อทรัพย์สินทาง

ปัญญา	โดยการจดสทิธบิตัรส�าหรบัผลติภณัฑ์ใหม่เพ่ือป้องกันผลติภัณฑ์ไม่ไห้ถูกล่วงละเมดิจากคูแ่ข่งขันทีอ่าจจะเข้ามา

ผลิตสินค้าแบบเดียวกันในอนาคต

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 บรษิทัฯ	มกีารน�าเข้าวตัถดุบิ	เครือ่งจกัรอปุกรณ์จากต่างประเทศ	และมกีารขายสนิค้าส่งออกไปยงัต่างประเทศ

ด้วย	ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	จึงมีผลกระทบทั้งต่อรายได้และต้นทุนของบริษัทฯ	ดังนั้น	เพื่อลความผันผวน

ของอตัราแลกเปลีย่น	บรษัิทฯ	จงึใช้เครือ่งมอืทางการเงนิ	ได้แก่	Natural	Hedging	โดยจดัให้รายจ่ายเป็นเงินสกลุเดยีว

กับรายได้ให้มากที่สุด	 และการท�าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ	 เพื่อช่วยลดผลกระทบดังกล่าวในจังหวะเวลาที่

เหมาะสม	บริษัทฯ	มีการติดตามเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด	และรายงานผลกระทบให้ผู้บริหารทราบ

4. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการท�างาน
 ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและอัคคีภัย

	 ในการผลิตสินค้า	บริษัทฯ	มีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต	การขนถ่ายวัตถุดิบและสินค้า

อยู่ตลอดเวลา	ดังนั้น	ความปลอดภัยในการท�างานจึงนับเป็นสิ่งส�าคัญต่อทั้งพนักงานและบริษัทฯ	อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน

ระหว่างการท�างานอาจน�ามาซึ่งความสูญเสียต่อสุขภาพร่างกายของพนักงาน	และทรัพย์สินของบริษัทฯ	เพื่อเป็นการ

ป้องกันและลดความเสี่ยงในการสูญเสียดังกล่าว	 บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน	และน�าระบบ	การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	OHSAS18000	เข้ามาบริหาร

จัดการ	 ก�าหนดให้มีการบ่งชี้อันตรายและประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิต	 	 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและพื้นที่มี

ความเสี่ยง		เพื่อก�าหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น	รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานมีจิตส�านึกเรื่องความ

ปลอดภัย	 และช่วยกันลดหรือขจัดแหล่งก�าเนิดอันตรายต่างๆ	 โดยให้มีการตรวจสอบเครื่องจักร	 เคร่ืองมือ	 อุปกรณ์	

และสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน	เพื่อหามาตรการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ	ในการป้องกันอุบัติภัย	บริษัทฯ	มีแผน

ป้องกันการเกิดอัคคีภัย		มีการก�าหนดพื้นที่เสี่ยงอันตรายที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย	รวมทั้งก�าหนดมาตรการควบคุมและ

ตรวจสอบตามแผนงานอย่างเคร่งครดั	ตลอดจนจดัให้มกีารซ้อมป้องกนัระงบัอคัคภียัและอพยพหนไีฟเป็นประจ�าทกุปี	

เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง	
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Risk Factor
 During the normal operation of the Company, there are some factors that could widely affect the performance. 
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 Management 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 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 great attention. Every raw material has to pass 
 the inspection scheme based on quality standard before being processed. 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 to the customers 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 develops to make more efficiency and accurately. Moreover, the Company also increases the 
 quality inspection standard in order to meet the customer higher quality standard requirement. These are to 
 ensure that the products will satisfy the customers.
 

 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 change 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. 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. 
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2. Strategy Risk
 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. These will provide balance to the higher 

competitive situation of the domestic market. Furthermore, the company also registers new product patent to 

prevent the copyright violation by the competitors. 

3. Financial Risk
  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 uses 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
  Accidental & Fire 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 employees and business. The incurred accidents may result in loss of employees’ 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, 

and also implemented the Occupational Health and Safety Management System; OHSAS18001:2007, where 

Risk Identification & Risk Assessment for Production process, working process and working area shall be 

carried out in order to set up appropriate preventive measures against those possible risks. The committee 

also encourages the employees’ safety awareness, let the employees take part in risk factors elimination by 

inspecting machinery, tools and equipment for continual improvement. Regarding the Fire Risk, the company 

set up Fire Prevention & Fire Eliminating plan, allocated the Fire Risk Area & set up control standard and 

safety inspecting plan. The Fire Drill & Evacuation practice also carry out annually in order to let the employees 

understand the plan and perform correctly which will reduce loss in case of incident occur.
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1.หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

 • จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียน	528,000,000	บาท	เรียกช�าระแล้ว	528,000,000	บาท	

	 แบ่งเป็นหุน้สามญัจ�านวน	52,000,012	หุน้	และหุน้บรุมิสทิธจิ�านวน	799,988		หุน้	มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	10	บาท	เพิม่ขึน้

	 จากทุนจดทะเบียนเดิมที่เรียกช�าระแล้ว	ณ	31	ธันวาคม	2549	ที่มีอยู่	520,000,000	บาท	จ�านวน	8,000,000	บาท	

	 หลังจากที่บริษัทฯ	 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	 2550	 เมื่อวันที่	 23	 เมษายน	2550	 	 ให้บริษัทฯ	

	 เสนอขายหุ้นบริุมสทิธิเพิม่ทนุแก่ผูท้ีถ่อืหุน้เดมิ	และบริษทั	เจแปน	คราวน์คอร์ค	จ�ากดั	(กรณทีีมี่หุน้ส่วนท่ีเหลอื)	จ�านวน	

	 800,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	จ�าหน่ายที่ราคาหุ้นละ	76	บาท	รวมเป็น	60,800,000	บาท	โดยบริษัทฯ	

	 จะน�าเงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุน้บรุมิสทิธเิพิม่ทนุ	ในครัง้นีไ้ปใช้ส�าหรบัโครงการลงทนุขยายก�าลงัการผลติและใช้เป็น

	 เงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

 • หุ้นบุริมสิทธิ
	 	 หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับหุ้นสามัญทุกประการ	 นอกเหนือจากบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ	 ท่ี

	 ก�าหนดไว้ดังต่อไปนี้

	 	 1.	หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญ	 ในอัตราเดียวกับหุ้นสามัญ	 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล

	 	 	 เพิ่มเติมอีกหุ้นละ	1.50	บาท	ทั้งนี้	หุ้นบุริมสิทธิเป็นชนิดไม่สะสมเงินปันผล

	 	 2.	หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

	 	 3.	หุ้นบรุมิสทิธมิสีทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได้	ในอตัราหุน้บรุมิสทิธ	ิ1	หุน้	ต่อหุน้สามญั	1	หุน้	โดยไม่มข้ีอจ�ากดัในการ

	 	 	 โอนหุ้นบุริมสิทธิ	ซึ่งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ในวันท�าการสุดท้ายของทุกๆ	เดือน	

	 	 	 หากตรงกับวันหยุดท�าการของบริษัทฯ	ให้เลื่อนเป็นวันถัดไป	

 

2. ผู้ถือหุ้น 
	 รายละเอียดเก่ียวกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่	10	ราย	ท่ีมีช่ือปรากฏตามทะเบียนผูถื้อหุน้	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2557	มดีงัต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น** สัญชาติ
จ�านวนหุ้น

ประเภทธุรกิจ
หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ รวม คิดเป็นร้อยละ

1. บริษัท	นิปปอน	โคลสเชอร์ส	
จ�ากัด1

ญี่ปุ่น 19,071,292 772,046 19,843,338 37.582 บรรจุภัณฑ์

2. บริษัท	โตโย	ไซกัน	จ�ากัด2  ญี่ปุ่น 5,280,000 - 5,280,000 10.000 บรรจุภัณฑ์

3. บริษัท	บุญรอดบริวเวอรี่		จ�ากัด3 ไทย 3,934,488 - 3,934,488 7.452 ผลิตเครื่องดื่ม

4. บริษัท	ไทยน�้าทิพย์	จ�ากัด4                    ไทย 3,768,316 - 3,768,316 7.137 ผลิตเครื่องดื่ม

5. บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน)	5             ไทย 1,057,742 - 1,057,742 2.003 ผลิตเครื่องดื่ม

6. บริษัท	กรีนสปอต		จ�ากัด6                            ไทย 1,000,000 11,230 1,011,230 1.915 ผลิตเครื่องดื่ม

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

8. บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จ�ากัด	
(มหาชน)7                                  

ไทย 795,948 - 795,948 1.507 ประกันภัย

9. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิเรียกร้องเบสท์	ฟอร์จูน8                           

ไทย 773,200 - 773,200 1.464 ลงทุนในบริษัทอื่น

10. บริษัท	ซี.เอส.แคปปิตอล	จ�ากัด9                            ไทย 735,000 - 735,000 1.392 ลงทุนในบริษัทอื่น

ข�อมูลหลักทรัพย�และผู�ถือหุ�น



บริษัท ฝาจับ จำากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited 39

หมายเหตุ : 

 1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ�ากัด คือ บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (100%)

 2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โตโย ไซกัน จ�ากัด คือ บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (100%)

 3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด คือ นายปิยะ  ภิรมย์ภักดี (13.15%) นายณัยนพ ภิรมย์ภักดี (12.63%) นายสันติ ภิรมย์ภักดี (12.27%)  

 4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด คือ บริษัท โคคา-โคลา เอ็กซปอร์ต จ�ากัด (40.8%) บริษัท เรือขุด  แร่จุติ   จ�ากัด (10.2%)

 5. ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ของบรษัิท เสรมิสขุ จ�ากดั (มหาชน) คอื บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสตกิ จ�ากัด (64.66%) บรษิทั เอสเอส เนชัน่แนล โลจสิตกิส์ จ�ากดั (23.85%)  

    (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557)

 6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท กรีนสปอต จ�ากัด คือ บริษัท วัฒนโสภณพนิช จ�ากัด (56.58%)  

 7. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) คือ ธนาคาร กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (9.97%)

 8. กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเบสท์ ฟอร์จูน ถูกบริหารงานโดย บลจ.กรุงไทย

 9. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จ�ากัด คือ บริษัท สมาร์ท อินเวสเม้น โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (48.96%) บริษัท วัฒนโชติ จ�ากัด (31.17%)

 **    ไม่นับรวมบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนโดย

เฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิใน

การออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน

3. การออกหลักทรัพย์อื่น
	 -	ไม่มี



รายงานประจําป� 2557 
Annual Report 201440

Securities and Shareholders

1. The Company’s Securities 

 • Registered Capital and Paid-up Capital
  As of 31 December 2014, 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.
 
2. Shareholders 
 Details of top ten shareholders as listed in the share registered as of December 31, 2014 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. Serm Suk Plc.5 Thai 1,057,742 - 1,057,742 2.003 Beverages

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

7. Mr. Supachai 
Suthipongchai

Thai 890,000 - 890,000 1.686 -

8. Bangkok Insurance  Plc.7 Thai 795,948 - 795,948 1.507 Insurance

9. Best Fortune Property and 
Loan Fund8

Thai 773,200 - 773,200 1.464 Investment in another 
company

10. C.S. Capital Co., Ltd.9 Thai 735,000 - 735,000 1.392 Investment in another 
company 
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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 Boon Rawd Brewery Co., Ltd. are Mr. Piya Bhirombhakdi (13.15%), Mr. Naiyanop Bhirombhakdi (12.63%), Mr. Santi  
    Bhirombhakdi (12.27%)
 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. (64.66%) SS National Logistics Co., Ltd. (23.85%) (The information  
    as of March 13, 2014)
 6. The major shareholder of Green Spot Co., Ltd. is Wattana Sophonpanich Co., Ltd. (9.97%)
 7. The major shareholder of Bangkok Insurance Plc. is Bangkok Bank Plc. (56.58%)
 8. Best Fortune Property and Loan Fund managed by Krung Thai Asset Management PCL. 
 9. The major shareholder of C.S.Capital Co.,Ltd. is Smart Investment Holdings Co., Ltd.(48.96%) Wattana Chote Co., Ltd.(31.17%)
 
 **    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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	 บริษัทฯ	มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ	50	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี		หลังหักเงินส�ารองต่างๆ	ทุกประเภทที่

กฎหมายและบรษิทัฯ	ได้ก�าหนดไว้	โดยหุน้บรุมิสทิธมิสิีทธไิด้รบัเงนิปันผลร่วมกบัหุน้สามญั	ในอตัราเดยีวกบัหุน้สามญั	และมสีทิธไิด้

รบัเงนิปันผลเพ่ิมเตมิอกีหุน้ละ	1.50	บาท	อย่างไรกต็ามอตัราการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บั	ก�าไรสทุธ	ิกระแสเงนิสดและ

ภาระการลงทนุของบรษิทัฯ	รวมถงึข้อจ�ากดัทางกฎหมายและความจ�าเป็นอืน่ๆ	โดยการจ่ายเงนิปันผลทีผ่่านมาของบรษิทัฯ	เป็นดงันี้

ผลการด�าเนินงาน
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557*

ก�าไรสุทธิ	(ล้านบาท) 253.68 210.69 289.74 337.72 326.40
เงินปันผลหุ้นสามัญ	(บาท) 1.20 1.00 1.50 1.75 1.75
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ	(บาท) 2.70 2.50 3.00 3.25 3.25
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ	(%) 25.45 25.63 27.75 27.72 28.68

หมายเหตุ : * อัตราเงินปนผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2557 รอการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2558

 

นโยบายการจ�ายเง�นป�นผล   
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 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

2010 2011 2012 2013 2014*

Net Profit (Million Baht) 253.68 210.69 289.74 337.72 326.40

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

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

Percent of net profit (%) 25.45 25.63 27.75 27.72 28.68

Remark : * Dividend rate for operation results of 2014 will be considered approving by the shareholders at the Annual General Meeting of 2015.

Dividend Payout Policy
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย  
	 1.		คณะกรรมการบริษัทฯ	ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	

	 	 1.1	คณะกรรมการตรวจสอบ		

	 	 1.2	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 2.		คณะผู้บริหาร

 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ
 • โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 ตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ	ก�าหนดให้คณะกรรมการบรษัิทฯ	ประกอบด้วย	กรรมการไม่น้อยกว่า	7	คน	แต่ไม่เกิน	15	คน	

	 และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	โดยกรรมการของบริษัทฯ	

	 จะต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามประกาศของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

	 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ�ากดั		ปัจจบุนักรรมการบรษิทัฯ	มจี�านวน	13	ท่าน	เป็น

	 กรรมการที่มาจากผู้บริหารจ�านวน	2	ท่าน	

	 	 ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2557	คณะกรรมการบริษทัฯ	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน	13	ท่าน		มีนางสาวนภาพร		เตมศีรสีขุ	

	 ผูจ้ดัการส�านกัเลขานกุารบรษิทั		ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ		โดยมรีายนามคณะกรรมการบรษัิทฯ	ดงันี้

 กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
	 	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ		มีดังนี้	นายพงส์			สารสิน		นายฮิโรฟูมิ	มิกิ		นายอาคิโยชิ		โตบะ	และ

	 นายโยชิฮิโร	ไคซึกะ	กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

            

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทฯ
	 	 1.	 ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ	 มีการด�าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์	 และข้อบังคับของบริษัทฯ	 ตลอดจนมติของ

	 	 	 	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง

1. นายพงส์ สารสิน ประธานกรรมการ

2. นายฮิโรฟูมิ  มิกิ กรรมการ

3. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายเทพ                    วงษ์วานิช กรรมการอิสระ

5. นายยาสุโอะ              ทสึจิฮิโร กรรมการ

6. นายมะสุทากะ             โฮโซโน่ กรรมการ

7. นายสาธิต                  ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

8. นายฐิติวุฒิ์                 บุลสุข กรรมการ

9. รศ.ดร.สุวิมล															 กีรติพิบูล กรรมการอิสระ

10. นายซซึุมุ													 ยามาดะ กรรมการ

11. นายพงษ์ภาณุ																			 เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

12. นายโยชิฮิโร ไคซึกะ กรรมการ

13. นายอาคิโยชิ														 โตบะ กรรมการ

โครงสร�างการจัดการ   
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ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

สามัญประจ�าปี 2557
การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการฯ / 

การประชุมทั้งหมด***(ครั้ง)

1. นายพงส์	 สารสิน ประธานกรรมการ  0/5

2. นายฮิโรฟูม ิ มิกิ กรรมการ  3/5

3. นางพิไล	 เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและ	
ประธานกรรมการตรวจสอบ

 5/5

4. นายเทพ                    วงษ์วานิช กรรมการอิสระ  5/5

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

6. นายยาสุโอะ																												 ทสึจิฮิโร กรรมการ  2/5

7. นายมะสุทากะ                                โฮโซโน่ กรรมการ  2/5

8. นายสาธิต                                    ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

 5/5

9. นายฐิติวุฒิ ์                               บุลสุข กรรมการ  5/5

10. รศ.ดร.สุวิมล																												 กีรติพิบูล กรรมการอิสระ  5/5

11. นายซึซุมุ ยามาดะ กรรมการ  5/5

12. นายพงษ์ภาณุ																			 เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

 5/5

13. นายโยชิฮิโร ไคซึกะ** กรรมการ - 2/2

14. นายอาคิโยชิ														 โตบะ กรรมการ  5/5

 	 2.	ก�าหนดหรือพิจารณาอนุมัติ	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 กลยุทธ์	 เป้าหมาย	 และนโยบายในการด�าเนินธุรกิจ	 ตามที ่

	 	 	 ฝ่ายบรหิารเสนอ	ตลอดจนก�ากบัดูแลให้ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน		และงบประมาณ 

	 	 	 ที่ได้รับอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 	 3.	แต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อให้ด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	 ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ	 

	 	 	 หรือมอบอ�านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 เห็นสมควรและภายในเวลาท่ี 

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	เหน็สมควร	โดยคณะกรรมการบริษทัฯ	อาจเพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขอ�านาจนัน้ได้ 

	 	 4.	พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยส�าคัญต่อ 

	 	 	 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้นตามความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

	 	 5.	พจิารณาเรือ่งความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ	โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ	และผูถ้อืหุน้ 

	 	 	 เป็นส�าคญั	เมือ่มกีารพจิารณาการท�ารายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งของผลประโยชน์	ผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยีไม่สามารถ 

	 	 	 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	และ/หรืออนุมัติรายการดังกล่าว		

	 	 6.	ก�าหนดหรือพิจารณาเห็นชอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ที่เป็นลายลักษณ์อักษร

	 	 7.	ด�าเนินการให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

	 	 8.	พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

	 ในปี	2557	คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	จ�านวน	5	ครัง้	และเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 

สามัญประจ�าปี	สรุปได้ดังนี้.

หมายเหตุ
 * รศ.ดร.สุธาบดี สัตตบุศย์ ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ  ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป  
 **  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 มีมติแต่งตั้งนายโยชิฮิโร ไคซึกะ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน 
  นายทซึรุซะบุโระ โอคะมุระ ซึ่งขอลาออก
 *** การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการฯ / การประชมุท้ังหมด เป็นการแสดงจ�านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุในปี 2557 หรอืนบัจากวนัทีก่รรมการ 
  ได้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างปีแล้วแต่กรณี  เทียบกับจ�านวนครั้งที่บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557
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	 ทัง้น้ี	จ�านวนและต�าแหน่งของกรรมการบรษิทัฯ	ณ	ปัจจบุนัสะท้อนให้เหน็ถงึความเหมาะสมและยตุธิรรมตามสดัส่วนของ
การลงทุนของกลุ่มผู้ถือหุ้นในแต่ละกลุ่ม	และกรรมการส่วนใหญ่มิใช่ผู้บริหาร		เพื่อเป็นการรักษาสมดุล	อ�านาจและสร้างความ
น่าเชื่อถือในการบริหารงาน
            
 กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีดังนี้
 บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด*
	 	 1.	นายฮิโรฟูมิ		 มิกิ

 บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ�ากัด 
	 	 1.		นายยาสุโอะ	 ทสึจิฮิโร
	 	 2.		นายมะสุทากะ					โฮโซโน่
	 	 3.		นายอาคิโยชิ	 โตบะ					
	 	 4.		นายโยชิฮิโร		 ไคซึกะ	

 บริษัท โตโย ไซกัน จ�ากัด
	 	 1.		นายซึซุมุ										 ยามาดะ

 หมายเหตุ   * บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ�ากัด และบริษัท โตโยไซกัน จ�ากัด

    1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ*
												 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่าน		 

	 และมผีูจ้ดัการส�านกัตรวจสอบภายในปฏบิติัหน้าทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ			ซึง่ในปี	2557	มกีารจดัประชมุ 

	 คณะกรรมการตรวจสอบรวม	8	ครั้ง	โดยมีรายนามและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ	ดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)**

1. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 8/8

2. นายสาธิต																																				 ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ 7/8

3. นายพงษ์ภาณ ุ                  เศวตรุนทร์ กรรมการตรวจสอบ 8/8

4. นางสาววรรณพา    สมประสิทธิ ์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5

หมายเหตุ
 * คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตัง้แต่ วนัที ่8 พฤศจกิายน 2554-2557 และได้รบัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 
  ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  โดยจะสิ้นสุดวาระการด�ารงต�าแหน่งในปี 2560
 ** การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด เป็นการแสดงจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2557 หรือนับจากวันท่ีกรรมการได ้
  เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบระหว่างปีแล้วแต่กรณี  เทียบกับจ�านวนครั้งที่บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามระเบียบบรษิทัว่าด้วย	กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 

	 ดังนี้	:-

	 	 1.	 สอบทานให้บรษัิทมกีารรายงานทางการเงนิถกูต้อง	และเพยีงพอ	โดยประสานงานกบัผูส้อบบญัช	ีผูต้รวจสอบ 

	 	 	 ภายในและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

	 	 2.	 สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายใน	(Internal	Control)	และการตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	 

	 	 	 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนให้ความเห็น 

	 	 	 ชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เลิกจ้าง	 รวมท้ังการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ 

	 	 	 ส�านักตรวจสอบภายใน
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 	 3.	 สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
	 	 	 แห่งประเทศไทย	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 							4.	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
	 	 	 ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ท้ังนี	้เพือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผล	มคีวามถกูต้อง	 
	 	 	 ครบถ้วนโปร่งใส	และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
	 	 5.	 พิจารณา	 คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท	 และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อ 
	 	 	 คณะกรรมการบริษัท	รวมถึงการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 
	 	 	 อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
	 	 6.	 สอบทานและติดตามให้ฝ่ายบริหารมกีารบรหิารความเสีย่งท่ีส�าคญัของบรษิทัอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ
	 	 7.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบบริษัทว่าด้วยการตรวจสอบภายใน	 ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
	 	 	 พิจารณาอนุมัติ
	 	 8.	 สอบทานการปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบภายใน	ในเรื่องต่อไปนี้:-
	 	 	 	 8.1		ความเป็นอิสระ
	 	 	 	 8.2		ความเหมาะสมของอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
	 	 	 	 8.3		อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน	งบประมาณและอัตราก�าลัง
	 	 	 	 8.4		รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของส�านักตรวจสอบภายใน
	 	 	 	 8.5		ปัญหาหรือข้อจ�ากัดในการตรวจสอบ
	 	 9.	 จดัท�ารายงานการก�ากับดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั	
	 	 	10.	 รายงานผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทัฯในการประชมุคณะกรรมการ		 
	 	 	 บริษัทฯ	ทุกไตรมาส
	 	 11.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย	ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 การรายงานการกระท�าที่มีข้อสงสัย และมีนัยส�าคัญ
	 	 นอกเหนอืจากหน้าทีดั่งทีก่ล่าวมาแล้ว	คณะกรรมการตรวจสอบยงัมหีน้าทีร่ายงาน		ในกรณทีีพ่บหรอืมข้ีอสงสยัว่า 
	 มีรายการหรือการกระท�าที่มีข้อสงสัยซึ่งมีนัยส�าคัญ	ดังนี้	 	 	 	
	 	 1.	ด�าเนนิการตรวจสอบเรือ่งทีไ่ด้รบัแจ้งจากผูส้อบบญัชขีองบริษทัในกรณทีีผู้่สอบบัญชพีบพฤตกิรรมอนัควรสงสัยว่า 
	 	 	 กรรมการ	ผู้จัดการ	หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทได้กระท�าความผิดตามที่ก�าหนดไว้ใน 
	 	 	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (	 ฉบับที่	 4	 )	 พ.ศ.	 2551	 และรายงานผลการตรวจสอบใน 
	 	 	 เบือ้งต้นให้แก่ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และผูส้อบบญัชทีราบภายในเวลา		 
	 	 	 30		วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
	 	 2.	ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ	หากพบหรอืมข้ีอสงสยัว่ามรีายการหรือการกระท�า	ซึง่อาจมี 
	 	 	 ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัท	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
	 	 	 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
	 	 	 เห็นสมควร	ดังนี้:-
	 	 	 	 1.	รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 	 	 2.	การทุจริต	หรือมีสิ่งผิดปกติ	หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน
	 	 	 	 3.	การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์
	 	 	 	 	 แห่งประเทศไทยและหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 	 	 		 หากคณะกรรมการบรษิทัฯ	หรอืผูบ้รหิารไม่ด�าเนนิการให้มีการปรบัปรุงแก้ไข	ให้กรรมการตรวจสอบรายใด 
	 	 	 รายหน่ึงรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 หรือตลาดหลักทรัพย์ 
	 	 	 แห่งประเทศไทย
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 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	ตามหน้าที	่และความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบ 

	 หมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	ในขณะทีค่วามรบัผดิชอบในกจิกรรมทกุประการของบริษทัฯ	ต่อบคุคลภายนอก	เป็นของ 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ทั้งคณะ

      

 1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 บริษัทฯ	 ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 เป็นคณะกรรมการย่อยของคณะผู ้บริหาร 

	 ประกอบด้วยระดบัผูบ้รหิารและผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ	ของบรษัิทฯ	มผีูจั้ดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ	เพือ่ให้การบรหิารงาน 

	 ของบริษทัฯ	ด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	 และบรรลวุตัถุประสงค์	 ตลอดจนเพือ่เตรยีมการรองรบัเหตกุารณ์ท่ีอาจเกดิขึน้ 

	 ในอนาคต	อนัอาจมผีลกระทบต่อการด�าเนินงานของบรษัิทฯ	

 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
								 	 1.	ก�าหนดนโยบาย	วัตถุประสงค์	กรอบการด�าเนินงานและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง

										 	 2.		ก�าหนดสาระและเกณฑ์ในการพิจารณาความเสี่ยงทุกประเภทของบริษัทฯ

										 	 3.		ถ่ายทอดสื่อสารให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบถึงนโยบาย	 หรือมาตรการท่ีก�าหนดข้ึนเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ 

	 	 	 ในหน่วยงาน

								 	 4.		วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง	รวมทั้งแนวโน้มหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	และมีผลกระทบต่อบริษัทฯ

							 	 5.	พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง	ก�ากับ	ดูแล	ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน

										 	 6.	รายงานผลการด�าเนินงานเป็นระยะเพื่อทราบถึงสถานะความเสี่ยง

2.  ผู้บริหาร
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	มีผู้บริหารจ�านวน	6	ท่าน	มีรายนามดังต่อไปนี้	

ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง

1. นายอาคิโยชิ									 โตบะ ผู้จัดการใหญ่

2. นายโยชิฮิโร          ไคซึกะ ผู้อ�านวยการเทคนิค

3. นางศุภศรี สุธนฐาน ผู้อ�านวยการบัญชีและการเงิน

4. นายรุจน์															 ตัณฑเศรษฐี ผู้อ�านวยการโรงงาน

5. นางศิริพร หล่อวัฒนตระกูล ผู้อ�านวยการขาย

6. นายธงชัย ศรีสุข ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

 หน้าที่ของคณะผู้บริหาร
	 	 1.	บริหารงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	 	กลยุทธ์	นโยบาย	แผนงาน		และเป้าหมาย	 
	 	 	 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 อนุมัติ	 ตลอดจนระเบียบ	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	 มติของที่ประชุม 
	 	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 2.	บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนด
	 	 3.	จดัท�าแผนงาน		และงบประมาณประจ�าปี	เพือ่เสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ	รวมทัง้ควบคมุให้มี 
	 	 	 การด�าเนินการและใช้งบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด	 รายงานความก้าวหน้าและ 
	 	 	 ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง
 
	 ทั้งนี้	คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มีประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมาย	ในระยะ	10	ปีย้อน
หลัง	ก่อนยื่นรายงานการเปิดเผยข้อมูลแบบ	56	-	1
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3.  เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
	 บรษิทัฯ	ได้จดัตัง้หน่วยงานส�านกัเลขานกุารบรษิทั	ประกอบด้วยเจ้าหน้าทีซ่ึง่มคีวามรู	้และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมใน
การท�าหน้าที่ให้ข้อมูล	ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย	และกฎระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ควรทราบและใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	 	 รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อให้เป็นไปตามหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 	 	 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	 4/2551	 	 เมื่อวันที่	 24	มิถุนายน	2551	 	 ได้มีมติแต่ง
ต้ัง	นางสาวนภาพร	เตมศีรสีขุ	ผูจ้ดัการส�านกัเลขานกุารบรษัิท	เป็นเลขานกุารบรษัิท	และมมีตแิต่งตัง้ให้เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	อีกต�าแหน่งหนึ่ง	เมื่อวันที่	26	สิงหาคม	2551	(รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ	1)

 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้
	 	 1.	 ประสานงานในการก�าหนดวนัประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	ตลอดทัง้ปี		และการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี			 
	 	 	 พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการฯ	ทราบล่วงหน้า	
	 	 2.	 จัดเตรยีมระเบยีบวาระการประชุม	เอกสารประกอบการประชมุ	จดัส่งให้กรรมการพร้อมกับหนงัสอืเชิญประชุม 
	 	 	 คณะกรรมการ
	 	 3.	 จัดเตรยีมการประชมุผูถ้อืหุน้		ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม		จดัส่งให้ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือ 
	 	 	 เชิญประชุม	รวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น	และถูกต้องตามกฎหมาย
	 	 4.	 เข้าร่วมประชุมและจัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 และการประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยบันทึก 
	 	 	 สาระส�าคัญในการประชุม		ตลอดจนค�าถาม	และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
	 	 5.	 ติดตามให้มีการด�าเนินการตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 และมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมท้ัง 
	 	 	 รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบเป็นระยะๆ
	 	 6.	 ให้ข้อมลูหรอืค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบรษัิทฯ	และผูบ้รหิาร			ในการปฏบัิตหิน้าท่ีให้ถูกต้องตามกฎหมาย		รวมทัง้ 
	 	 	 ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
	 	 	 แห่งประเทศไทย		ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในการก�ากับดูแลกิจการ
	 	 7.	 จดัท�าแบบแสดงรายการข้อมลู	56-1		และรายงานประจ�าปี		ทีม่ข้ีอมลูถูกต้องและครบถ้วนตามข้อก�าหนดของ 
	 	 	 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	พร้อมส่งให้ 
	 	 	 หน่วยงานดังกล่าว	และผู้ถือหุ้น	(ส่งเฉพาะรายงานประจ�าปี)
	 	 8.	 จัดท�าประวัติและทะเบียนกรรมการ		ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ	
	 	 9.	 จัดส่งส�าเนารายงานการมีส ่วนได้เสียของกรรมการและผู ้บริหาร	 หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ 
	 	 	 ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน	7	วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน	
	 	 10.	 เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้		ให้ครบถ้วน	เป็นระบบ	และตรวจสอบได้ง่าย
	 	 	 	 -		หนงัสอืเชญิประชมุและรายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ		และการประชมุผูถ้อืหุน้		พร้อมเอกสาร 
	 	 	 	 		ประกอบการประชุม			
	 	 	 	 -	รายงานประจ�าปี		
	 	 	 	 -	ทะเบียนกรรมการ		
	 	 	 	 -	รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	
	 	 11.	 ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน		และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์		ตลอดจนประสานงานหรือจัดให้มีประชุมร่วมกัน 
	 	 	 เป็นครั้งคราว	
	 	 12.	 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

4.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
	 	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	2557	 เมื่อวันที่	 22	 เมษายน	2557	ที่ประชุมฯ	 	มีมติอนุมัติค่าตอบแทน 
	 กรรมการบริษัทฯ	 รวม	 14	 	 ท่านเป็นเงินจ�านวน	 3,500,000	 บาท	 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ�ารายเดือนและ 
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 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ*
	 	 ในปี	2557	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	8	ครั้ง	ประกอบด้วยการประชุมในวาระปกติ	 

	 (รายไตรมาส)	จ�านวน	4	ครัง้	และการประชมุร่วมกบัคณะกรรมการประสานงานเพือ่พจิารณาวาระพเิศษ	จ�านวน	4	คร้ัง 

	 มีค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นจ�านวน	 435,000	 บาท	 	 การเข้าร่วมประชุมและค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

	 มีรายละเอียด	ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ต�าแหน่ง ค่าตอบแทนประจ�ารายเดือน (บาท)/ปี ค่าเบี้ยประชุม (บาท)/ปี**

1. นายพงส์	 สารสิน ประธานกรรมการ 360,000 -

2. นายฮิโรฟูมิ		 มิกิ กรรมการ ไม่รับ ไม่รับ

3. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

240,000 100,000

4. นายเทพ                    วงษ์วานิช กรรมการอิสระ 240,000 100,000

5. รศ.ดร.	สุธาบดี															 สัตตบุศย์* กรรมการ 160,000 80,000

6. นายยาสุโอะ																												 ทสึจิฮิโร กรรมการ ไม่รับ ไม่รับ

7. นายมะสุทากะ																																 โฮโซโน่ กรรมการ ไม่รับ ไม่รับ

8. นายสาธิต																																				 ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

240,000 100,000

9. นายฐิติวุฒิ ์                               บุลสุข กรรมการ 240,000 100,000

10. รศ.ดร.สุวิมล																												 กีรติพิบูล กรรมการอิสระ 240,000 100,000

11. นายซึซุมุ ยามาดะ กรรมการ ไม่รับ ไม่รับ

12. นายพงษ์ภาณ	ุ																		 เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

240,000 100,000

13. นายโยชิฮิโร ไคซึกะ** กรรมการ ไม่รับ -

14. นายอาคิโยชิ														 โตบะ กรรมการ ไม่รับ -

รวม 1,960,000 680,000

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/

การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)
ค่าเบี้ยประชุม  

(บาท)

1. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 8/8 175,000

2. นายสาธิต                                    ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ 7/8 120,000

3. นายพงษ์ภาณ ุ                  เศวตรุนทร์ กรรมการตรวจสอบ 8/8 140,000

หมายเหตุ * รศ.ดร.สุธาบดี สัตตบุศย์ ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ  ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 เป็นต้นไป  
 ** กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

หมายเหตุ * คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตัง้แต่ วนัที ่8 พฤศจกิายน 2554-2557 และได้รบัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ  
     ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  โดยจะสิ้นสุดวาระการด�ารงต�าแหน่งในปี 2560

	 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 	 และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยในปี	 2557	 ค่าตอบแทน 

	 ประจ�ารายเดอืนและค่าเบีย้ประชมุของคณะกรรมการบรษิทัฯ	จ�านวน	14	ท่าน	เป็นเงนิ	2,640,000	บาท	มรีายละเอยีด 

	 ดังนี้			

 3. ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทฯ 

	 	 ในปี	2557	ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้แก่	ผู้บริหาร	4	รายแรกนับต่อจากผู้จัดการใหญ่ลงมา	และผู้ซึ่ง 

	 ด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่	 4	 ทุกราย	 จ�านวน	 6	 ท่าน	 	 เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น	 

	 16,668,234	บาท	มีรายละเอียด	ดังนี้
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          4. ค่าตอบแทนอื่น
	 	 -ไม่มี	-							

 5.  บุคคลากร
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	มีพนักงานรวมทั้งสิ้น	892		คน				
            
	 	 ในปี	2557	บรษัิทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังาน	รวมเป็นจ�านวนทัง้สิน้	381,020,141	บาท	ซึง่ประกอบด้วย 
	 เงนิเดอืน	เงินรางวลัประจ�าปี	เงินรางวลัการมาท�างาน	เงนิค่าท�างานล่วงเวลา	และสวสัดกิารอืน่	และจ่ายเงนิสบทบกองทนุ 
	 ส�ารองเลี้ยงชีพ	จ�านวน	17,268,820	บาท

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ 
	 บริษัทฯ	จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามกฎกระทรวงฉบับที่	 162	 (พ.ศ.2526)	 เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงานบริษัทฯ	 ซึ่งจะท�าให้พนักงานมีเงินออมเพื่อใช้ในยามเกษียณอายุ	 หรือ
เมื่อออกจากงาน	และต่อมาได้น�าเงินกองทุนตามกฎกระทรวงฉบับที่	162	(พ.ศ.2526)	เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราช
บัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	 2530	 	ส�าหรับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พนักงานสามารถเลือกจ่ายได้
ในอัตราร้อยละ	3,	5,	7.5	และ	10		ของค่าจ้าง	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงานแต่ละคน		รวมทั้งสามารถเลือกนโยบายใน
การลงทุนได้ตามความเหมาะสม		ส่วนบริษัทฯ	จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ	ตามอายุงานของพนักงานในอัตราร้อยละของค่าจ้าง	
ดังนี้			

  

	 ส�าหรับกรณีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนก่อนวันที่	1	มกราคม	2546		บริษัทฯ	จ่ายเงินสมทบอัตราพิเศษให้เมื่ออายุ
งานครบ	7	ปีเต็มและ	10	ปีเต็ม
	 ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2557	กองทนุส�ารองเลีย้งชพีของบรษัิทฯ			มจี�านวนเงนิรวมท้ังสิน้		314,912,035	บาท	ประกอบด้วย	ดงันี้ 
	 	 1.		กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พนักงาน	บริษัท	ฝาจีบ	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งจดทะเบียนแล้ว		มีสมาชิกจ�านวน	363	คน	 
	 	 	 (รวมผู้บริหาร)	จ�านวนเงินกองทุนฯ		125,742,294	บาท
	 	 2.	กองทนุส�ารองเลีย้งชพี	เค	มาสเตอร์	พลู	ฟันด์	ซึง่จดทะเบียนแล้ว-ตราสารหนีร้ะยะสัน้ภาครฐั	สถาบนัการเงนิ	บริษัท	 
	 	 	 ฝาจีบ	จ�ากัด	(มหาชน)	มีสมาชิกจ�านวน	36	คน	(รวมผู้บริหาร)	จ�านวนเงินกองทุนฯ	13,743,106	บาท		
	 	 3.	กองทนุส�ารองเลีย้งชพี	เค	มาสเตอร์	พลู	ฟันด์			ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว-ผสมหุน้ไม่เกนิร้อยละ	25	บรษัิท			ฝาจบี	จ�ากัด	 
	 	 	 (มหาชน)	มีสมาชิกจ�านวน	422	คน	(รวมผู้บริหาร)		จ�านวนเงินกองทุนฯ	175,426,635	บาท

ค่าตอบแทน
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

จ�านวนผูบ้รหิาร 
(ราย)

จ�านวนเงิน 
(บาท)

จ�านวนผูบ้รหิาร 
(ราย)

จ�านวนเงิน 
(บาท)

จ�านวนผูบ้รหิาร 
(ราย)

จ�านวนเงิน 
(บาท)

เงินเดือน	เงินรางวัลประจ�าปี	
และเงินชดเชยเกษียณอายุ

6 16,181,952 6 14,895,584 5 17,983,648

เงินสมทบกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ 2 486,282 1 271,044 2 				330,129

รวม 16,668,234 15,166,628 18,313,777

	 	 	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ถือว่าเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ	เป็นพนักงานประจ�ามีหน้าที่	ความรับผิดชอบตาม 

	 ต�าแหน่งหน้าที่และสายงาน

อายุงาน (ปี) อัตราเงินสมทบของบริษัทฯ (ร้อยละของค่าจ้าง)

1-6 5

7-9 7.5

10	ปีขึ้นไป 10
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ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
	 -		ไม่มี

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
	 ทรัพยากรบคุคลถอืเป็นปัจจัยส�าคญัในการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	โดยบรษิทัฯ	ตระหนกัดว่ีาการพฒันาทรพัยากรบคุคล

ถอืเป็นการลงทนุทีคุ้่มค่าและยัง่ยนืทีส่ดุ		เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการลงทนุประเภทอืน่ๆ		ทัง้นี	้เพราะความส�าเรจ็ขององค์กรขึน้อยูก่บั 

ศักยภาพของบุคคลากรเป็นส�าคัญ	องค์กรใดหากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง	มีคุณธรรม	มีจริยธรรม		ย่อมสามารถ

สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั		และน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเรจ็ได้ตามเป้าหมายท่ีต้องการอย่างยัง่ยนื	บรษิทัฯ	จงึปรารถนา

และให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		เพื่อให้บุคคลากรของบริษัทฯ	เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา

		 บริษัทฯ	มีนโยบายพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ	และต่อเนื่อง	 โดย 

จัดให้มีแผนการฝึกอบรมประจ�าปี	 ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมพื้นฐาน	 	 ทักษะในการปฏิบัติเฉพาะงาน	 และความรู้ท่ัวไป 

ทีจ่�าเป็นต้องใช้ในการปฏบัิติงาน	โดยในปี	2557	บรษัิทฯ	ได้จดัอบรม/สัมมนารวม	63	หลกัสตูร	มพีนกังานเข้าร่วมสมัมนาจ�านวน	

1,172	คน	ใช้งบประมาณการฝึกอบรมและพัฒนารวมทั้งสิ้น	602,373	บาท			แบ่งเป็น

	 •		จัดสัมมนาภายใน					42		หลักสูตร			มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา			1,122			คน

	 •		จัดสัมมนาภายนอก			21		หลักสูตร			มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา							50			คน

	 โดยในปี		2557	มีการจัดอบรมในเรื่องต่างๆ		ดังต่อไปนี้	

  1. ความรู้และทักษะในการท�างาน 	จ�านวน		24		หลักสูตร		อาทิ	หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ		 

	 	 	 หลักสูตร	Six	Basic	Knowledge		เกี่ยวกับระบบการท�างานของเครื่องจักร	เช่น	ระบบหล่อลื่น	และหลักสูตร	 

	 	 	 การใช้งานระบบตรวจสอบคุณภาพฝา	 เป็นต้น	 เพื่อให้พนักงานมีความรู้	 ความเข้าใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของ 

	 	 	 บริษัทฯ	ตลอดจนมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

  2. เพิม่ผลผลติและประสทิธภิาพในการท�างาน	จ�านวน	23	หลกัสตูร		อาท	ิหลกัสตูรการด�าเนนิการระบบ	Total	 

	 	 	 Productive	Management	,	ระบบ	Kaizen	Suggestion,	ระบบ	5	ส		เป็นต้น		โดยบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญ 

	 	 	 กบัสภาพแวดล้อมในการท�างานทีส่ะอาด	และเป็นระเบียบเรยีบร้อย	ซึง่พนักงานสามารถท�างานได้อย่างสะดวก	 

	 	 	 และมคีวามสขุ		มกีารปรบัปรงุงานอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพมากขึน้	รวมทัง้ได้ส่งเสรมิให้พนกังานใน 

	 	 	 ต�าหน่งงานที่จ�าเป็นต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ	 และพนักงานระดับบังคับบัญชาเข้ารับการพัฒนาทักษะ 

	 	 	 การใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น	เพื่อรองรับการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน		(Asean	Economic	 

	 	 	 Community)	 และการขยาย	 ตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีมุ่งสู่อาเซ่ียน	 อีกท้ังเพื่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และเปิด 

	 	 	 โอกาสให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป		

  3. สุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน	จ�านวน	16	หลักสูตร	อาทิ		หลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

	 	 	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน			ความปลอดภยัในการใช้สารเคม	ี	การฝึกซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนไีฟ	เป็นต้น	 

	 	 	 โดยบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท�างานของพนักงานเป็นหลัก

	 นอกจากนีบ้รษัิทฯ	ยงัส่งพนักงานไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ	จดัให้มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์และดูงานกบัองค์กร

ที่ประสบความส�าเร็จในอุตสาหกรรม	 การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการต่างๆ	 เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสารท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ	ต่อไป

	 บริษทัฯ	ยงัจัดให้มช่ีองทางในการสือ่สารกบัพนกังานโดยตรง	โดยจดัประชมุฝ่ายบริหารพบพนกังานขึน้	อย่างน้อยปีละ	3	ครัง้	 

เพือ่ชีแ้จงให้พนักงานได้รบัทราบผลการด�าเนนิงาน			รวมทัง้แนวทางในการบรหิารงานของบรษิทัฯ	ตลอดจนเป็นการแลกเปล่ียน
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ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน	 เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและ

พนักงานทุกคนในองค์กร

 

	 ในปี	2557	บริษัทฯ	ได้จัดอบรมชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้พนักงานได้มีความเข้าใจและ

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน		โดยเน้นย�้าแนวทางในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ	ทั้ง	8	ข้อ	

รวมทั้งช่องทางในการร้องเรียนและการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน	กรณีพบเห็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ
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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 13 directors which 2 of these members are 
 executive directors.

  As of December 31, 2014, the Board of Directors comprised of 3 members and Ms. Napaporn Temeesrisuk, 
 the Company Secretary Manager, was the secretary to the Board, detail as follows:  

 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 and Mr.Yoshihiro Kaitsuka. The any two of these four 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.

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. Mr. Yasuo  Tsujihiro Director

6. Mr. Masutaka Hosono Director

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

8. Mr. Dhitivute                                  Bulsook Director

9. Associate Prof.Dr.Suwimon Keeratipibul   Independent Director

10. Mr. Susumu Yamada Director

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

12. Mr. Yoshihiro                Kaitsuka Director

13. Mr. Akiyoshi Toba Director
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 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.

       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  2014 ANNUAL 

GENERAL MEETING
BOARD  MEETING ATTENDANCE / 
THE TOTAL MEETINGS*** (TIMES)

1. Mr. Pong         Sarasin Chairman  0/5

2. Mr. Hirofumi Miki Director  3/5

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

 5/5

4. Mr. Dhep                                          Vongvanich Independent Director  5/5

5. Associate Prof.
Dr. Sudhabodi  

Sattabusya* Director  4/4

6. Mr. Yasuo                            Tsujihiro Director  2/5

7. Mr. Masutaka                                                       Hosono Director  2/5

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

 5/5

9. Mr. Dhitivute                                                 Bulsook Director  5/5

10. Associate Prof.
Dr.Suwimon 

Keeratipibul Independent Director  5/5

11. Mr. Susumu Yamada Director  5/5

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

 5/5

13. Mr.Yoshihiro Kaitsuka** Director - 2/2

14. Mr. Akiyoshi               Toba Director  5/5

 Notes: 
 * Associate Prof.Dr. Sudhabodi  Sattabusya resigned from the Company’s director since September 2015.
 ** The Board of Directors Meeting no.3/2014 held on July 28, 2014 had resolved to appoint Mr.Yoshihiro Kaitsuka as the Company’s director in  
  replacement of Mr.Tsurusaburo Okamura who resigned.
 *** The Board meeting attendance /the total meetings was presented either in amount of times each member attended the meetings in 2014 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 2014. 
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 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.

 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. Yoshihiro  Kaitsuka

 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, 2014, the Company’s Audit Committee comprised of 3 independent directors and  
 the Internal Audit Office Manager as the secretary. In 2014, a total of 8 Audit Committee’s meetings were  
 convened with the attendance listed as follows: 

 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.

Notes; 
 * The Audit Committee has their term for three years, started from November 8, 2011-2014, and they had been re-pointed as the Audit Committee  
  for another term by the Board of Directors Meeting no.5/2014 held on November 4, 2014. This term will be ended in year 2017. 
 ** The Audit Committee meeting attendance / the total meetings was presented either in amount of times each member attended the meetings  
  in 2014 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 2014.

NAME - SURNAME POSITION
THE TOTAL NUMBER OF ATTENDANCE/ 
THE TOTAL OF MEETINGS (TIMES)**

1. Mrs. Pilai         Piemphongsarn Chairman of the Audit Committee 8/8

2. Mr. Satit                                               Chanjavanakul Member of Audit Committee 7/8

3. Mr. Pongpanu                     Svetarundra Member of Audit Committee 8/8

4. Ms. Wannapa      Somprasit  Secretary to the Audit Committee 5/5
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 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.

 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.
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 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. 

2. The Management
 The Executive of the Company as of December 31, 2014 comprises of 6 members presented as follows:

 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.

NAME - SURNAME POSITION

1. Mr. Akiyoshi              Toba President

2. Mr. Yoshihiro             Kaitsuka 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. Thongchai           Srisook Personnel Manager
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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.

 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  2014,  the Annual General Meeting of Shareholders held on of April 22, 2014 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 2014, the retainer fee and meeting allowances  
 of the Board of Directors for 14 directors amounted of Baht 2,640,000 described as follows:

Name of Directors Position Retainer fee (Baht/Year) Attendance Fee (Baht/Year)*

1. Mr. Pong        Sarasin Chairman 360,000 -

2. Mr. Hirofumi     Miki Director No Receiving No Receiving

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

240,000 100,000

4. Mr. Dhep                            Vongvanich Independent  Director 240,000 100,000

5. Associate Prof.
Dr.Sudhabodi  

Sattabusya* Director 160,000 80,000

6. Mr. Yasuo                                   Tsujihiro Director No Receiving No Receiving

7. Mr. Masutaka                                  Hosono Director No Receiving No Receiving

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

240,000 100,000

9. Mr. Dhitivute  Bulsook Director 240,000 100,000

10. Associate Prof.
Dr.Suwimon  

Keeratipibul Independent Director 240,000 100,000

11. Mr. Susumu       Yamada Director No Receiving No Receiving

12. Mr. Pongpanu                      Svetarundra Independent Director and
The Audit Committee

240,000 100,000

13. Mr.Yoshihiro       Kaitsuka** Director No Receiving -

14. Mr. Akiyoshi                     Toba** Director No Receiving -

Total 1,960,000 680,000

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 8/8 175,000

2. Mr. Satit                                              Chanjavanakul  Member of Audit Committee 7/8 120,000

3. Mr. Pongpanu                     Svetarundra Member of Audit Committee 8/8 140,000

Remarks
 *   Associate Prof.Dr. Sudhabodi  Sattabusya resigned from the Company’s director since September 2015.
 ** The Directors who also reserve the Company’s management will not receive the attendance fee. 

Remarks
 * The Audit Committee has their term for three years, started from November 8, 2011-2014, and they had been re-pointed as the Audit Committee  
 for another term by the Board of Directors Meeting no.5/2014 held on November 4, 2014. This term will be ended in year 2017. 

 2. The Audit Committee’s Remuneration
  In 2014, a total of 8 Audit Committee’s meetings were convened. There were 4 quarterly meetings and  
 the extra meeting with Coordinating Committee of 4 times. The attendance fee amounted of Baht 435,000 the  
 details of which can be described as follows:
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 3.  The Management‘s Remuneration
  In 2014, 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 16,668,234 the details as follows:

  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 -

 5. Employees
  As of 31 December 2014, the Company had 892 employees. 
            
  In 2014, the Company paid the compensation to employees totaling 381,020,141 baht in the form of  
 salary, bonus, attendance reward, overtime, and other welfares. The Company had contributed to the Provi 
 dent Fund for the year 2014 in the amount of 17,268,820 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:-    

 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.  

Remuneration

Year 2014 Year 2013 Year 2012

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 16,181,952 6 14,895,584 5 17,983,648

Provident Fund 2 486,282 1 271,044 2     330,129

Total 16,668,234 15,166,628 18,313,777

 Year of service Contribution ratio ( percentage to salary ) 

1-6 5

7-9 7.5

10 years over 10
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  As of 31 December 2014, the Company’s Provident Fund has a total contribution equal to 314,912,035  
 Baht which comprised of 
  1. Crown Seal Public Company Limited registered fund, having 363 members included management,  
   totaling 125,742,294 Baht 
  2. The registered K-Master Pooled fund, Crown Seal Public Company Limited only, having 36 members  
   included management, totaling 13,743,106 Baht.
  3. The registered K-Master Pooled fund - share mixed not over 25%, Crown Seal Public Company  
   Limited only, having 422 members included management, totaling 175,426,635 Baht.

Employee dispute in the past 3 years 
 -  None

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: In the year 2014 the company provided 63 training courses, total employees participated in the training of 

1,172 persons using the budget of 602,373 Baht categorized into
	 •	In-house	Training	42	courses,	1,122	employees	participated.
	 •	Public	Training	21	courses,	50	employees	participated.	

 The course outlines for the training conducted in 2014 are:
  1. Essential Knowledge and Skills Total of 24 courses such as Product Knowledge course, Six Basic  
   Knowledge course and Quality Control System course. These courses provide the proper under 
   standing of the company products to the employees.
  2. Productivity Improvement & Efficiency Improvement Total of 23 courses such as Total Productive  
   Management (TPM), Kaizen Suggestion, 5S. The company gives precedence to the clean and tidy  
   working environment, making ease of operation, also provides the employees who have to use English  
   language attending the English Language course in order to develop their language skill to cope with 
   The Asian Economic Community and the economic expansion to multinational market. These will  
   enhance the employee capability and develop their potential for their future career.
  3. Health & Safety in Workplace Total of 16 courses such as Safety Occupational Health and working  
   environment, Chemical Safety, Annual Fire Drill, Fire Fighting and Evacuation practice.
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 The company also sends some employees to attend the oversea training programs, coordinate the experience  
exchanged with the leading Industrial organizations, and also attend public seminars and conferences in order to 
gather the useful information for the company regularly. 

 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 2014, the Company organized the trainings to give explanations on the Company Code of Conduct con-
tinuously in order to enable the employees to have correct understanding on and properly observe such Code of 
Conduct 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 Conduct of the Company has 
been discovered.
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
	 	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีเจตนารมณ์ท่ีมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ตามแนวทาง

ปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		โดยเล็งเห็นว่าเป็นปัจจัยส�าคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงาน

ที่มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้		ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ผู้ที่มีส่วนได้เสียและผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย		และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ	อันน�าไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน		ทั้งนี้	คณะกรรม

การบรษิทัฯ	ได้ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการเพือ่ให้กรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังานใช้ยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตังิาน	ซึง่

เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.crownseal.co.th	ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์			

	 		ในปี	2555	คณะกรรมการโครงการส�ารวจการก�ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย	ได้พฒันาหลกัเกณฑ์การส�ารวจ

ของโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การส�ารวจของ	 ASEAN	 CG	 Scorecard	 และแนวปฏิบัติท่ีดีในระดับสากล	 	 บริษัทฯ	

จึงได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (Good	 Corporate	 Governance)	 ตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยก�าหนดไว้ในหลักการปรับปรุงใหม่นี้	 เพื่อยกระดับการก�ากับดูแลกิจการให้เทียบเท่าสากล	 	 โดยมีการจัดแบ่งออก

เป็น	5	หมวด	ดังนี้

	 1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น	

	 2.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 3.	การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 4.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 5.	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
										คณะกรรมการบริษัทฯ	ตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น	โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและ

ไม่ละเมิดริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน	การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม	เพียงพอ	และทันเวลา	ตลอด

จนการได้เข้าร่วมประชมุออกเสยีงและแสดงความคดิเหน็ได้อย่างเตม็ที	่			คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้มกีารก�าหนดนโยบายในการ

ก�ากับดแูลกจิการทีด่	ีตามหลกัการของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยค�านงึถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้นอกเหนอืจากทีก่ฎหมาย

ก�าหนดไว้ด้วย	ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.crownseal.co.th	ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์

 1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ตระหนกัถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้มาโดยตลอด		โดยเชือ่ว่า	สิง่ทีจ่ะท�าให้ผูถ้อืหุน้ไว้วางใจ

	 และมัน่ใจลงทนุกับบริษัทฯ		คือการมีนโยบายหรอืการด�าเนนิการท่ีเป็นการรักษาสทิธข้ัินพ้ืนฐานท่ีผูถื้อหุน้ทุกรายพงึได้รบั

	 อย่างเป็นธรรม	และเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	

	 	 บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการที่เป็นการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

	 	 •	 สิทธิในการซื้อ	ขาย	หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่

	 	 •	 สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทฯ	 อย่างเพียงพอ	 ทันเวลา	 ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ

	 	 •	 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น

	 	 •	 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงใน

	 	 	 นโยบายท่ีส�าคัญของบริษัทฯ	 และในสิทธิของผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ	 ต้องขอความเห็นชอบจากที่

	 	 	 ประชุมผู้ถือหุ้น	อาทิ	การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ		การลดทุนและ/หรือการเพิ่ม	

	 	 	 ทุน	รวมถึงการอนุมัติรายการพิเศษ
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 	 •	 สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ	และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
	 	 •	 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น	
	 	 •	 สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน	
	 	 •	 ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ	มีก�าไรและไม่มียอดขาดทุนสะสม	ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งก�าไร 
	 	 	 จากบริษัทฯ	ในรูปของเงินปันผล	

 1.2  การประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 นอกเหนอืจากสทิธพิืน้ฐานทีบ่รษิทัฯ	มใีห้กบัผูถื้อหุ้นแล้ว	ในปี	2557	บรษัิทฯ	ได้ด�าเนนิการในเรือ่งต่างๆ	ท่ีเป็นการ 
	 ส่งเสริมในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	ดังนี้
	 	 •		 การก�าหนดวัน	เวลา	สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี		ปีละ	1	ครั้งภายใน	 
	 	 	 4	 เดือน	 นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ	 และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป	 หากม ี
	 	 	 ความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	 ในปี	 2557	 
	 	 	 บรษัิทฯ	ก�าหนดจัดประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ�าปี	ในวนัท่ี		22		เมษายน	2557	ณ	โรงแรมดสุติธาน	ี		เลขที	่	946	 
	 	 	 ถนนพระราม	4	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	
  
	 	 						 ทัง้นี	้การเลอืกสถานทีส่�าหรบัจดัประชมุ	ได้ค�านงึถงึความสะดวกในการเดนิทางของผูถ้อืหุน้เป็นส�าคัญ 
	 	 	 และได้จัดเตรียมห้องประชุมที่มีขนาดเหมาะสม	สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ		

	 	 •	 การส่งหนังสือนัดประชุม
	 	 	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	โดยการได้รับข้อมูล 
	 	 	 และมีเวลาศึกษาก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ	 และเหมาะสม	 บริษัทฯ	 ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
	 	 	 พร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุในแต่ละวาระ	ซ่ึงได้ระบุรายละเอียดความเป็นมาของเรือ่งนัน้ๆ	อย่างเพยีงพอ 
	 	 	 ต่อการตัดสินใจ	ทั้งนี้	ในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ	หรือเพื่อพิจารณา	 
	 	 	 แล้วแต่กรณ	ี	โดยมีความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ	ในแต่ละวาระประกอบด้วย		ในปี	2557		บริษทัฯ	 
	 	 	 ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย	 14	 วันก่อนการประชุม	 	 และได้น�า 
	 	 	 รายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต ์
	 	 	 ของบรษัิทฯ	ล่วงหน้า	30	วนัก่อนการประชุม	เพือ่ให้ผู้ถือหุน้มเีวลาศกึษาและท�าความเข้าใจเกีย่วกบัเรือ่งส�าคญั 
	 	 	 อย่างเพยีงพอ	โดยประกาศผ่านไปยงัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เพือ่แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบ		รวมทัง้บรษิทัฯ	 
	 	 	 ได้ลงประกาศหนงัสอืพิมพ์รายวนัเพือ่แจ้งก�าหนด	วนั	เวลา	สถานทีป่ระชมุ	และวาระการประชมุตดิต่อกันเป็น 
	 	 	 เวลา	3	วัน		ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า	3	วัน		พร้อมจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียด 
	 	 	 เพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย

	 	 •	 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
																				 	 	ในกรณทีีผู่ถ้อืหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้	บรษัิทฯ	เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะ 
	 	 	 ให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้	หรอืจะมอบให้กรรมการอสิระของบรษิทัฯ	โดย 
	 	 	 บริษัทฯ	 ได้ให้ข้อมูลของกรรมการอิสระทั้ง	 5	 ท่านในหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ 
	 	 	 พิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	 โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบ	 ข.	 ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนด 
	 	 	 ทศิทางการลงคะแนนได้	ตามรายละเอยีดวธิกีารมอบฉนัทะทีบ่รษิทัฯ	จดัส่งให้พร้อมกับหนงัสอืนดัประชุม	หรอื 
	 	 	 ผูถื้อหุน้สามารถ	download	หนงัสอืมอบฉนัทะผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวก 

   ให้แก่ผู้ถือหุ้น		
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	 	 •	 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

	 			 	 	 ในวนัประชมุฯ	บรษัิทฯ	จดัให้มรีะยะเวลาการลงทะเบยีนล่วงหน้าก่อนการประชมุอย่างน้อย	1	ชัว่โมง	 

	 	 	 และจัดอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย	 	 	 รวมทั้งได้น�าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ 

	 	 	 ลงทะเบียน	และจัดเตรียมใบลงคะแนน		เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น		

	 	 •	 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ

																						 คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อการประชุมผูถื้อหุน้	โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะต้องเข้าร่วมประชมุ 

	 	 	 ทกุครัง้หากไม่ติดภารกจิส�าคัญ		รวมท้ังคณะผู้บรหิารของบรษิทัฯ	เพือ่ร่วมช้ีแจงข้อเท็จจรงิในกรณท่ีีมข้ีอซกัถาม		 

	 	 	 ในการประชมุ	ประธานทีป่ระชมุจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สอบถามและแสดงความคดิเหน็ได้อย่างเตม็ทีใ่นทกุวาระ		 

	 	 	 โดยมีการจดบันทึกประเด็นที่สอบถามและข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง		ในการประชุม 

	 	 	 ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	2557	มีคณะกรรมการบริษัทฯ	เข้าร่วมประชุม	13	ท่าน	จากจ�านวนทั้งหมด	14	ท่าน		 

	 	 	 ผู้บริหารทุกท่าน	 ตัวแทนจากส�านักกฎหมาย	 และผู้สอบบัญชีจากภายนอก	 เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและ 

	 	 	 ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

                                                       

 1.3    การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
				 	 	นอกเหนือจากการประชุมสามัญประจ�าปี	หากผู้ถือหุ้นมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ	 

	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ ้น	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถลงชื่อท�าหนังสือขอให ้

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดไว้	 โดยระบุเหตุผล 

	 ในการเรียกประชุมอย่างชัดเจน		ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ	จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน	1		เดือนนับแต่วันที่ได ้

	 รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
		 บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญ	และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม	เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือ

หุ้นในการลงทุนกับบริษัทฯ		

	 บริษัทฯ	มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

							 2.1	 บริษัทฯ	ก�าหนดให้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมฯ	เป็นไปตามจ�านวนหุ้นทีผู่ถื้อหุน้ถืออยู	่โดยก�าหนดให้หนึง่หุน้มสีทิธิ 

	 	 เท่ากับหนึ่งเสียง	

	 2.2	 บริษทัฯ	ส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศของบรษิทัฯ	ได้อย่างเตม็ที	่	โดยการเผยแพร่ข่าวสารไว้ใน 

	 	 เว็บไซต์ของบริษัทฯ	ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง	 	 เพียงพอ	และทันเวลา	 	ตลอดจน 

	 	 สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ 

	 	 การคดัเลอืกด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้า		ซึง่บริษัทฯ	ได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์และวธิกีารเสนอไว้ในเวบ็ไซต์ของ 

	 	 บรษัิทฯ			รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามและเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวนัประชุมฯ	ได้		โดยโทรศพัท์ 

	 	 ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส�านักเลขานุการบริษัทได้ตลอดเวลาท�าการ

	 2.3	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	ประธานฯ	จะด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระการประชุม		และไม่มีการ 

	 	 เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า			

	 2.4	 การเลือกตั้งกรรมการ	บริษัทฯ	ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว 

	 	 หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้		โดยบริษัทฯ	เปิดโอกาส 

	 	 ให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่ 

	 	 จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น		
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	 2.5	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�าบัตรลงคะแนนเสียง	 	 ส�าหรับให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงแต่ละวาระ	 โดยเฉพาะในกรณี 

	 	 ที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง		เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้	ในกรณีมีข้อโต้แย้ง 

	 	 ในภายหลัง

	 2.6	 บริษัทฯ	 มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง	 โดยก�าหนดให้คณะ	 กรรมการ 

	 	 และผูบ้รหิาร	ซึง่หมายรวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ	เมือ่มีการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรัพย์ของ 

	 	 บริษัทฯ	 จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีส�านักเลขานุการบริษัททราบทันที	 เพื่อจะได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ 

	 	 หลกัทรพัย์ดังกล่าวต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	ภายใน	3	วนัท�าการนบัจาก 

	 	 วันที่ซื้อ	 ขาย	 โอน	 หรือรับโอน	 รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายใน	 

	 	 น�าข้อมลูไปใช้เพือ่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง	ญาตพิีน้่องหรอืพวกพ้อง	และมใิห้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บคุคล 

	 	 ภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย	ทั้งนี้	เพื่อเป็นการป้องกันไม ่

	 	 ให้น�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ	ไปใช้ในทางมิชอบ	

3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษทัฯ	มกีารดูแลและค�านงึถงึสทิธแิละผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ตัง้แต่	ผูถ้อืหุน้	ลกูค้า		คูค้่า	คูแ่ข่งทางการ

ค้า	เจ้าหนี้	พนักงาน	รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		โดยแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	คณะ

กรรมการบรษิทัฯ	จะพจิารณาถงึสทิธติามกฎหมายทีแ่ต่ละกลุม่พงึได้รบัอย่างละเอยีดถีถ้่วน	และดแูลให้มัน่ใจว่าสทิธดิงักล่าวได้

รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง	โดยบริษัทฯ	ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ในการก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมและเป็น

ประโยชน์กับทุกฝ่าย	

 ผู้ถือหุ้น :	 	 บริษัทฯ	มุง่มัน่ทีจ่ะเป็นตวัแทนทีด่ใีห้กบัผูถ้อืหุน้ในการด�าเนนิธรุกจิเพือ่สร้างความพงึพอใจ	และ 

	 	 	 	 	 ประโยชน์สงูสดุให้กบัผูถ้อืหุน้		มกีารด�าเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพ	โปร่งใส	และเชือ่ถอืได้ต่อผูถ้อืหุน้	 

	 	 	 	 	 โดยค�านงึถงึการเจรญิเตบิโต	และเพิม่มลูค่าให้กบัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว	ด้วยผลตอบแทนทีด่แีละ 

	 	 	 	 	 ต่อเนื่อง	

 ลูกค้า :	 	 	 บรษัิทฯ	มคีวามมุง่มัน่ท่ีจะสร้างความพงึพอใจให้กับลกูค้า	โดยการได้รบัผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพตรงตามท่ี 

	 	 	 	 	 ลกูค้าต้องการ	ในระดบัราคาทีเ่หมาะสม		และบรกิารทีต่รงเวลา		มกีารให้ค�าปรกึษา	ร่วมแก้ปัญหา	 

	 	 	 	 	 รบัข้อร้องเรยีน		และจัดเก็บรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั	รวมท้ังปฏบัิตติามเง่ือนไขสญัญาที่ 

	 	 	 	 	 ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด

 คู่ค้า : 	 	 	บริษัทฯ	ปฏิบติัต่อคูค้่าตามกรอบการแข่งขันทางการค้าท่ีสจุรติและเท่าเทียมกัน	โดยยดึถือปฏบิตั ิ

	 	 	 	 	 ตามสญัญาและเงือ่นไขทางการค้า	รวมทัง้ให้ความร่วมมอืแก่ผูข้ายสนิค้าในด้านข้อมลูต่างๆ	ทีจ่�าเป็น		 

	 	 	 	 	 ให้ความเสมอภาค	ความยตุธิรรมแก่ผูข้ายทุกราย		รวมทัง้มกีระบวนการจดัซ้ือจดัจ้างท่ีโปร่งใส	เป็น 

	 	 	 	 	 ไปตามขั้นตอนและระเบียบของบริษัทฯ	

 คู่แข่งทางการค้า  :			 บริษัทฯ	 ปฏิบัติกับคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกา	 และเงื่อนไขทางการค้าภายใต้กรอบของ 

	 	 	 	 	 กฎหมาย	บริษัทฯ	สนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม	ไม่ผูกขาด	ไม่มีการใช ้

	 	 	 	 	 วิธีการที่จะได้ข้อมูลใดๆ	ของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย		ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยการ 

	 	 	 	 	 กล่าวหาที่ปราศจากความจริง

 เจ้าหนี้ :   	 	 บรษัิทฯ	ปฏบัิติตามเงือ่นไขสญัญาในการกู้ยมืเงินตามข้อตกลง	และปฏบัิตหิน้าท่ีท่ีพงึมต่ีอเจ้าหนี้ 

	 	 	 	 	 อย่างเคร่งครัด	
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 พนักงาน :  	 	 	บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญัต่อพนกังานของบรษัิทฯ	ในทุกระดบั	ไม่มกีารแบ่งแยกเช้ือชาต	ิศาสนา	และ 

	 	 	 	 	 	เพศ		โดยพนกังานทกุคนจะได้รบัการปฏบัิตอิย่างเสมอภาค	และเป็นธรรม	มกีารปฏบัิตติามกฎหมาย 

	 	 	 	 	 	และระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	 	 มีการจัดสถานท่ีท�างานท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ	 

	 	 	 	 	 	แผนการฝึกอบรมและพฒันาบุคคลากรอย่างต่อเนือ่งควบคูไ่ปกับการพฒันาธรุกิจ		ตลอดจนให้ค่า 

	 	 	 	 	 	ตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม

 สังคมและสิ่งแวดล้อม :	บริษัทฯ	 มีความตระหนักและเห็นความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จึงได ้

	 	 	 	 	 	ก�าหนดนโยบายในการดแูลจดัการด้านสิง่แวดล้อม	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้มกีารใช้ทรพัยากร 

	 	 	 	 	 	อย่างมปีระสทิธภิาพและคุม้ค่า		มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฏระเบยีบของหน่วยงานราชการ 

	 	 	 	 	 	อย่างเคร่งครัด		เพือ่ป้องกนัมใิห้มลภาวะส่งผลกระทบต่อพนกังานผูป้ฏบิตังิาน	และชมุชนใกล้เคียง	 

	 	 	 	 	 	ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม			และเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว	บริษัทฯ	ได้ด�าเนิน 

	 	 	 	 	 	กจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคม	(Corporate	Social	Responsibility	หรือ	CSR)	โดยได้ร่วมกับ	 

	 	 	 	 	 	สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม	 (CSRI)	 จัดกิจกรรม	CSR	DAY	 เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง	CSR	 ให้กับ 

	 	 	 	 	 	พนักงานในองค์กรอีกด้วย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัทฯ	 ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงิน	 และข้อมูลอื่นๆ	 	 เช่น	 นโยบาย

ก�ากับดูแลกิจการ	 นโยบายเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	 นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านช่องทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี		บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการ

สือ่สารระหว่างบรษิทัฯ	กบัผูถ้อืหุน้ทีห่ลากหลาย	อาท	ิทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ		การจดักจิกรรมให้ผูถ้อืหุน้เข้าเยีย่มชมโรงงานและ

พบผู้บริหาร		รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งคราว		และผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์สอบถาม

ข้อมลูมายงัหน่วยงานทีดู่แลผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ	ได้ตลอดเวลา	ทัง้นี	้เพือ่เป็นช่องทางเพิม่เตมิให้ผูถ้อืหุน้สามารถเข้าถงึสารสนเทศ

และเข้าใจการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	มากขึ้น

											บริษัทฯ	เห็นความส�าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส	ทั่วถึงและทันเวลา	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี

ข้อมลูทีเ่ชือ่ถอืได้และเพยีงพอต่อการตัดสนิใจ	บรษิทัฯ	จงึก�าหนดให้ส�านกัเลขานกุารบรษิทั	โดยมผีูจ้ดัการส�านกัเลขานกุารบรษิทั	

เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น		นักลงทุน	นักวิเคราะห์	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัทฯ	ให้เป็น

ไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยการเปิดเผยข้อมลูบรษิทัฯ	ได้ปฏบัิตติามกฎระเบยีบและข้อบังคบัของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

	 บริษัทฯ	มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ของบริษัทฯ	แก่สาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ	ดังนี้	

	 •	เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		www.set.or.th

	 •	เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		www.sec.or.th

	 •	เว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.crownseal.co.th		

	 •	กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บริหาร	

	 •	การสื่อสารโดยตรงผ่านทางอีเมล	และโทรศัพท์

	 ทั้งนี้	ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ		ได้ที่

	 ผู้ติดต่อ	:			 ผู้จัดการส�านักเลขานุการบริษัท

	 ที่อยู่	 :				 บริษัท	ฝาจีบ	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 		 	 เลขที่	5	ซอยรังสิต-นครนายก	46	ต�าบลประชาธิปัตย์

	 								 	 อ�าเภอธัญบุรี		จังหวัดปทุมธานี	12130
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	 โทรศัพท์	:	 +66(0)	2533-0450	ต่อ	638	

	 โทรสาร	:	 +66(0)	2974-1114

	 E-mail		:	 napaporn@crownseal.co.th

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน              

												บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายมิให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	น�าข้อมูลภายในบริษัทฯ	ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน

ตน	การซื้อขายหลักทรัพย์	หรือส่งข้อมูลดังกล่าวเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์	รวมทั้งผู้มีหน้าที่น�าข้อมูลไปใช้	ต้องระมัดระวังมิให้

มีการน�าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น	ทั้งนี้	เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ

การควบคุมภายใน
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน	ทั้งด้านการเงิน	การด�าเนินงาน	การก�ากับ

ดูแลการปฏิบัติงาน	ให้เป็นตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	มีกลไกการตรวจสอบ	และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียง

พอในการป้องกนัรกัษาและดแูลเงนิทนุของผูถ้อืหุน้และสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ		มกีารจดัตัง้ส�านกัตรวจสอบภายในท�าหน้าทีต่รวจ

สอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้	 รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการ

ควบคุมภายใน	โดยมีความเป็นอิสระ	สามารถท�าหน้าที่ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่	และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	

5.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการชุดย่อย
 1. โครงสร้างคณะกรรมการ            
 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ	 และมีจ�านวนที ่

	 เหมาะสมในการก�ากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ		รวมกันไม่น้อยกว่า	7	คน	แต่ไม่เกิน	15	คน	และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ 

	 ครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท	 มหาชน	 จ�ากัด	 ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 

	 ตลาดหลักทรัพย์	 	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ประกอบด้วยกรรมการ 

	 ที่มีความเป็นอิสระอย่างน้อย	5	คน		ณ	31	ธันวาคม	2557	คณะกรรมการบริษัทฯ	มีจ�านวน	13	ท่าน	ประกอบด้วย 

															 	 (1)		กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จ�านวน			2		ท่าน	

																 	 (2)		กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร	จ�านวน		11	ท่าน		

	 	 	 โดย	ต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ		มิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่

														 	 ส�าหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 และขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ตามท่ีได ้

	 กล่าวถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการจัดการ	

 1.2 คณะกรรมการชุดย่อย

	 	 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ		ประกอบด้วย

	 	 1.2.1		คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมการอสิระ	3	คน	และอย่างน้อย	1	คนมคีวามรูด้้านบัญชีการเงนิ	 

	 	 มผีูจ้ดัการส�านกัตรวจสอบภายในเป็นเลขานกุาร	โดยกรรมการตรวจสอบต้องมคีณุสมบตัเิกีย่วกบัความเป็นอสิระ 

	 	 ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน			ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557		คณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบ 

	 	 ด้วยกรรมการอิสระทั้ง	 3	ท่าน	ทุกท่านมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ	มีความเชี่ยวชาญในเรื่องระบบควบคุม 

	 	 ภายในและการตรวจสอบภายใน		สามารถรบัผดิชอบดแูลให้บรษิทัฯ	มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมเพียงพอ 

	 	 และน�าเสนอข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ในการก�ากบัดแูลต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ			ส�าหรบัรายชือ่คณะกรรมการ 
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	 	 ตรวจสอบ		และขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการ 

	 	 จัดการ

	 		 1.2.2		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 	 	 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	เป็นคณะกรรมการย่อยของฝ่ายบรหิาร			ประกอบด้วยผูบ้รหิารระดบัสงู 

	 	 และผูบ้ริหารจากฝ่ายต่างๆ		มผีูจั้ดการใหญ่เป็นประธาน			ส�าหรบับทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง	 

	 	 ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการจัดการ

 2.  การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
	 	 บริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ	6	ครั้ง	โดยก�าหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี		เพื่อ 

	 ให้กรรมการทุกท่านทราบและสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง	 และในกรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน	สามารถ 

	 จัดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมได้	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในแต่ละครั้ง	 มีการ 

	 ก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน	ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพ่ือพิจารณา	มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน		 

	 เพียงพอ	และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วัน	 	 เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ	มีเวลาศึกษาและ 

	 พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม	 รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อน�าเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นท่ี 

	 เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม

	 	 ในการประชมุฯ		กรรมการทกุท่านสามารถแสดงความเหน็ได้อย่างอสิระ		โดยกรรมการต้องค�านงึถงึผลประโยชน์ 

	 ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม	ในกรณีที่มีการตัดสินใจหรือพิจารณาในเรื่องที่กรรมการบางท่านเป็น 

	 ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�าคัญ	 กรรมการท่านนั้นต้องออกจากการประชุมในวาระนั้นๆ	 จนกว่าจะขึ้นวาระถัดไป		 

	 เลขานุการคณะกรรมการบรษิทัฯ	จะท�าหน้าทีจ่ดบนัทกึและจดัท�ารายงานการประชมุภายใน	14	วนั	และน�าเสนอคณะ 

	 กรรมการบรษิทัฯ	เพือ่พจิารณาร่างรายงานการประชุมก่อนจะด�าเนนิการรบัรองในท่ีประชุมครัง้ต่อไป	ประธานกรรมการ 

	 บริษัทฯ	หรือประธานในที่ประชุม	และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องลงนามรับรองเอกสารทุกครั้ง	โดยจัดเก็บ 

	 บันทึกการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้พร้อมส�าหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

	 	 ในปี	2557		มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	จ�านวน		5	ครั้ง		ส�าหรับจ�านวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของ 

	 กรรมการแต่ละท่าน	ตามที่ได้แสดงถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการจัดการ

 3. ค่าตอบแทน
	 	 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ	 จะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ	 และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 

	 ตลอดจนมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	และมีขนาด 

	 ธรุกจิใกล้เคยีงกบับรษัิทฯ	โดยได้รบัอนมุตัจิากผูถ้อืหุ้นทกุปี	ส�าหรบักรรมการบรษิทัฯ	ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้มหีน้าทีแ่ละ 

	 ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น	เช่น	กรรมการตรวจสอบ	จะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมด้วย		

																ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนด	โดยพิจารณา 

	 จากหน้าที่ความรับผิดชอบ	 	 ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน	 ประกอบกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 	 และมีการ 

	 พจิารณาเทยีบเคยีงผลตอบแทนของธรุกจิทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนั	เพือ่ให้เหมาะสมเพยีงพอทีจ่ะจงูใจผูบ้รหิารทีม่ี 

	 คุณภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทฯ	

	 	 ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	ในปี	2557	ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการจัดการ
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 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 1.กรรมการอิสระ
	 	 บริษทัฯ	ได้ก�าหนดนยิามความเป็นอสิระของกรรมการบริษทัฯ	ซึง่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระ			 

	 ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์		และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	 

	 ดังนี้

	 	 1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจ 

	 	 	 ควบคุมของบริษัทฯ	โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

	 	 2.	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน	รวมท้ังไม่เป็นลกูจ้าง	พนกังาน	ท่ีปรกึษาท่ีได้รบัเงินเดอืนประจ�า	 

	 	 	 หรือเป็นผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ		ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	เว้นแต่ 

	 	 	 พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว	≥	2	ปี

	 	 3.	ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา	 

	 	 	 คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตรของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็น 

	 	 	 ผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

	 	 4.	ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับรษิทัฯ	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของบรษิทัฯในลักษณะ 

	 	 	 ทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน		รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั		หรอืผู ้

	 	 	 มีอ�านาจควบคุม	ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท	เว้น 

	 	 	 แต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว	≥	2	ปี	โดยมีมูลค่า	≤	50	ล้านบาท	/	≤		3%	ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	 

	 	 	 แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

	 	 5.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 และไม่เป็น 

	 	 	 ผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 เว้นแต ่

	 	 	 พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว	≥	2	ปี

	 	 6.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย	หรือที่ปรึกษา 

	 	 	 ทางการเงนิ	ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปี	จากบรษิทัฯ		ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคุม

	 	 	 ของบริษัทฯ	รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	 

	 	 	 เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว	≥	2	ปี

	 	 7.	ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง 

	 	 	 เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

	 	 8.	ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบับรษิทัฯ	หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน		 

	 	 	 หรอืเป็นกรรมการทีมี่ส่วนร่วมในการบรหิารงาน	ลกูจ้าง	พนกังาน	ทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�า	หรอืถอืหุ้น 

	 	 	 เกนิร้อยละ	1	ของจ�านวนหุน้ท่ีมสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัทีป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและ 

	 	 	 เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ	

	 	 9.	ไม่มลีกัษณะอืน่ใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระได้	อกีทัง้ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามท่ีส�านกังาน 

	 	 	 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 วิธีการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ส่วนหนึ่งประกอบด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท	นิปปอน	โคลสเชอร์ส	จ�ากัด		และ 

	 บรษิทั	โตโย	ไซกัน	จ�ากดั	ซึง่เป็นผูส้รรหากรรมการชาวญีปุ่น่เพ่ือเสนอขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี	โดย 

	 เสนอผ่านการพจิารณาเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ		ส�าหรบักรรมการบรษิทัฯ	อกีส่วนหนึง่ได้มาจากการสรรหา 

	 ผูท้รงคณุวฒุทิัง้ทีอ่ยูใ่นกลุม่ธรุกจิผูผ้ลติและจ�าหน่ายเครือ่งดืม่ซึง่เป็นลกูค้าทีท่�าธรุกจิปกติกับบรษิทัฯ	และผูท้รงคณุวฒุใิน 
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	 ด้านอื่นๆ		โดยกรรมการบริษัทฯ	ทุกท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้	ความสามารถ	และมีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ		ที่เป็น 
	 ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	
 
	 	 ทั้งนี้	 ในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	 	 บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามท่ี 
	 ก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัท	มหาชน	จ�ากัด		ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และ 
	 ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย		รวมทัง้นโยบายและแนวทางปฏบิติัการก�ากับดแูลกจิการของบรษิทัฯ	 
	 ดังนี้
	 	 1.	เป็นบุคคลที่มีความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
		 	 2.	เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์	สุจริต	มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ		ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
	 	 3.	เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้น�า	วิสัยทัศน์	และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
	 	 4.	สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการติดตามการด�าเนินงานของบริษัทฯ
		 	 5.	 เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ	 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน	จ�ากัด			 
	 	 	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ	 	 ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
	 	 	 ประเทศไทย		อาทิ	
	 	 	 (1)		บรรลุนิติภาวะ
	 	 	 (2)		ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย	คนไร้ความสามารถ	หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
	 	 	 (3)		ไม่เคยรับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท�าโดยทุจริต
	 	 	 (4)		ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกจากราชการ	หรอืองค์การหรอืหน่วยงานของรัฐ	ฐานทจุรติ	ต่อหน้าที่
	 	 	 (5)	 ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 	 เห็นว่าไม่สมควรเป็น 
	 	 	 					กรรมการตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
	 	 ในกรณตี�าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ	ว่างลงเพราะเหตผุลอืน่	นอกจากถงึคราวออกตามวาระ	คณะกรรมการบริษัทฯ	 
	 มีหน้าที่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการ 
	 ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด	เข้า 
	 เป็นกรรมการบริษัทฯ	แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	คราวถัดไป	โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ	
	 แทนดังกล่าว	จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการที่ตนแทน

 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
	 	 เพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายย่อยสามารถเสนอระเบยีบวาระการประชมุผูถ้อืหุน้	และเสนอชือ่บคุคลเพ่ือ
	 เข้ารับการคัดเลือกเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้า	 	บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องดังกล่าว 
	 ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ	และแจ้งข่าวไปยงัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือ่ให้ผูถื้อหุน้ได้รบัทราบโดยทัว่ถงึกนั	 
	 อีกทั้ง	 บริษัทฯ	 ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ	 ได้	 โดยโทรศัพท์ 
	 สอบถามมายังเจ้าหน้าที่ส�านักเลขานุการบริษัทได้ตลอดเวลาท�าการ

	 	 ในปี	2557	บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ 
	 การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	ในระหว่างวันที่	13	พฤศจิกายน	2557	ถึงวันที่	31	มกราคม	2558	แต่ไม่มีผู้เสนอ 
	 แต่อย่างใด	

 การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
	 	 1.	ในการเสนอชือ่บุคคลให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการบรษัิทฯ	ทีค่รบรอบออกตามวาระ	 

	 	 	 คณะกรรมการบริษทัฯ	มหีน้าทีคั่ดสรรบคุคล	ซึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามประกาศของส�านกังาน 
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	 	 	 คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายว่าด้วย 

	 	 	 บริษัทมหาชนจ�ากัด	 เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีและเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายที่จะเสนอช่ือ 

	 	 	 บุคคลอื่นเป็นกรรมการบริษัทฯ	ได้	ส่วนอ�านาจในการเลือกผู้ใดเป็นกรรมการบริษัทฯ	เป็นอ�านาจของผู้ถือหุ้น	 

	 	 	 บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีเลือก	ผ่านทาง

	 	 	 เว็บไซต์ของบริษัทฯ	แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการใช้สิทธินี้		

	 	 2.	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

	 	 	 (2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ถือ	โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง

	 	 	 (3)	 ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงของตนท่ีมอียูท้ั่งหมดออกเสยีงเลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคน 

	 	 	 	 เป็นกรรมการก็ได้

	 	 	 (4)	 บคุคลทีไ่ด้รบัคะแนนเสยีงเหน็ชอบสงูสดุตามล�าดบัลงมา	แต่ไม่เกนิจ�านวนต�าแหน่งทีเ่ลอืกต้ังคราวนัน้	จะ 

	 	 	 	 เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

	 	 	 (5)	 ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากันส�าหรับล�าดับสุดท้าย	 ให้ประธานของท่ีประชุม 

	 	 	 	 ลงคะแนนเสียงชี้ขาด

	 	 3.	กรรมการย่อมพ้นจากต�าแหน่งเมื่อถึงแก่กรรม	 ลาออกจากต�าแหน่งก่อนถึงก�าหนด	 (มีผลตั้งแต่วันที่บริษัทฯ	 

	 	 	 ได้รบัจดหมายลาออกจากกรรมการ)	ศาลมคี�าสัง่ให้ออก	หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิห้ออกตามมาตรา	76	แห่ง 

	 	 	 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.2535	หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	68	แห่ง

	 	 	 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.2535

	 	 4.	หากต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการฯ	ทีเ่หลอือยูเ่ลือก 

	 	 	 บคุคลซึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีก�าหนดไว้เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการฯ	 

	 	 	 คราวถัดไป	 เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน	 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ 

	 	 	 จ�านวนกรรมการที่เหลืออยู่	 และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้	 จะอยู่ในต�าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลือ 

	 	 	 อยู่ของกรรมการซึ่งตนด�ารงต�าแหน่งแทน

   การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
	 	 		บริษัทฯ	มีการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และเลขานุการบริษัท	ได้รับการฝึกอบรม 

	 ในระบบการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ	 เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 	 และเมื่อมีการ 

	 เปลีย่นแปลงกรรมการใหม่		บรษิทัฯ	จะจดัให้มกีารปฐมนเิทศและพาเข้าเยีย่มชมกจิการของบรษิทัฯ	โดยมกีารบรรยาย 

	 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานโดยรวม		การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาธุรกิจ		นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ 

	 จรรยาบรรณของบรษิทัฯ	เพือ่เป็นการแนะน�าให้กรรมการใหม่รูจ้กัและเข้าใจในลกัษณะการประกอบธรุกิจของบรษิทัฯ

										 	 		อีกทั้ง	บริษัทฯ	ได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการใหม่		ตลอดจนรวบรวม 

	 กฎหมาย	ข้อบังคับต่างๆ	ที่กรรมการต้องรู้และปฏิบัติเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเข้าใจ

	 	 นอกจากนีเ้พือ่ให้ความรูค้วามสามารถ	และประสบการณ์ของคณะกรรมการบรษิทัฯ	ก่อให้เกดิประโยชน์สงูสุดแก่ 

	 บริษัทฯ	 บริษัทฯ	 จึงมิได้จ�ากัดจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับการเลือกกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่	 หรือ 

	 ก�าหนดการเกษียณอายุของแต่ละท่าน											
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 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	ได้ก�าหนดกลไกในการก�ากบัดแูลและควบคมุการบรหิารงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 

	 ด้วยการแต่งตั้งให้ผู้จัดการใหญ่		และ/หรือกรรมาการอิสระ	เป็นตัวแทนของบริษัทฯ	เข้าไปกรรมการตามสัดส่วนการ 

	 ถือหุ้นในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมนั้นๆ	

 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดนโยบายมิให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	น�าข้อมูลภายในอัน 

	 เป็นความลับของบริษัทฯ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้	เพื่อประโยชน์ของตนเอง		รวม 

	 ทั้งผู้ที่มีหน้าที่น�าข้อมูลไปใช้ต้องมิน�าข้อมูลไปเปิดเผยกับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 และต้องระมัดระวังไม่ให้บุคคลใกล้ชิด 

	 น�าข้อมูลไปเปิดเผยต่อผู้อื่น	

	 	 ในการซือ้ขายหลกัทรพัย์	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	รวมทัง้คูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ	และบคุคลทีเ่กีย่วข้อง 

	 ของบุคคลดังกล่าว		จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้ง	ภายใน	3	วัน	นับ 

	 แต่วันที่มีการซื้อ	ขาย	 โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์	ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		 

	 และแจ้งให้บรษิทัฯ	ทราบโดยไม่ชกัช้า	รวมทัง้กรณมีส่ีวนได้เสยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมในสญัญาใดๆ	ทีบ่รษิทัฯ	ท�าขึน้ 

	 ระหว่างรอบปีบัญชี		ทั้งนี้	เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ		ทั้งนี้	ผู้บริหาร 

	 ตระหนักถึงโทษที่มีการน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

	 1.)	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(Audit	fee)	

	 	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	จ่ายให้แก่ส�านักงานสอบบัญชี			ดังนี้	

	 	 -	 ในรอบปี	2555	ของบริษัทฯ	 เป็นจ�านวนเงิน	 945,000		บาท							

	 	 -	 ในรอบปี	2556	ของบริษัทฯ	 เป็นจ�านวนเงิน	 870,000		บาท						

	 	 -	 ในรอบปี	2557	ของบริษัทฯ	 เป็นจ�านวนเงิน	 840,000		บาท	

	 2.)	ค่าบริการอื่น	(non	audit	fee)	

	 	 ค่าตอบแทนจากการให้บรกิารตรวจสอบและรับรองการท�าลายสนิค้าจดทะเบียนไม่ได้คณุภาพ	จ่ายให้แก่ส�านกังาน 

	 สอบบัญชี			ดังนี้	

	 	 -	 ในรอบปี	2555	ของบริษัทฯ	 เป็นจ�านวนเงิน	 20,000			บาท

	 	 -	 ในรอบปี	2556	ของบริษัทฯ	 เป็นจ�านวนเงิน	 20,000			บาท

	 	 -	 ในรอบปี	2557	ของบริษัทฯ	 เป็นจ�านวนเงิน	 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 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 on 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  in 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

	 	 •	 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 shareholdings’ 

   meeting such as amendments to the articles of association or memorandum of association of the 
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   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  Shareholders Meeting
  In 2014, 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 2014, the Company had  

  called the  Annual General Meeting on April 22, 2014 at Dusit Thani Hotel, 946 Rama IV Road, Silom  

  Sub District, Bangrak 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 2014, 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.   



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

	 	 •	 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 2014, 13 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. 
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  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. 

  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  
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      plan has been invested for them continuously along with the Company’s business  

      development.  

 Community & :   The Company realizes the importance of natural resources and environment,  

 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
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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.

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, 2014, the 

 Board of Directors of the Company consists of 13 Directors:

  (1)  2 Executive Directors

  (2)  11 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, 2014, 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 the issue of Management Structure  

 section.
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  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 the issue of Management Structure section.

      

 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 2014, The Board Meetings was held 5 times. The meeting-attendance report of the Board Directors 

 is shown in the issue of 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’  

 remuneration is approved at an Annual 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 2014 are referred in the issue of Management Structure  

 section.
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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:

 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 director 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 
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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. 

 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 2014, 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 13, 2014 to January 31, 

2015 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. 

  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.
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 Governance of the Subsidiaries and Associated Companies  
  The Board of Director has established the mechanism for overseeing and controlling the administration of  
 subsidiaries and associated companies by appointing the President and/or Independent director to be the  
 company’s representatives perfroming as the director according to its stake in such subsidiaries and 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 2012  equal to 945,000 Baht      
  -  Fiscal year 2013  equal to 870,000 Baht
  -  Fiscal year 2014  equal to 840,000 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 2012     equal to   20,000 Baht       
  -  Fiscal year 2013  equal to 20,000 Baht      
  -  Fiscal year 2014  equal to 20,000 Baht  
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ความรับผ�ดชอบต�อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม
	 คณะกรรมการบรษิทัฯ		ยดึหลกัในการท�าธรุกจิตามกรอบจรยิธรรม	และนโยบายการก�ากบัดูแลกิจการทีด่ขีองบริษทัฯ		โดยมุง่เน้น

ให้มีการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม	ซื่อสัตย์	โปร่งใส	และค�านึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ด�าเนินงานด้วยความรับผิด

ชอบต่อสังคม	และพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป	ซึ่งได้มีการด�าเนินงานตามแนวทางรายงานความยั่งยืน	ครอบคลุมในหลักการ	8	ข้อ	ดังนี้

	 1.	การด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

	 2.	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 3.	การเคารพสิทธิมนุษยชน

	 4.	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

	 5.	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

	 6.	การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

	 7.	การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

	 8.	การวิจัยและพัฒนาจากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในเว็บไซต์บริษัท	ฝาจีบ	จ�ากัด	(มหาชน)	www.crownseal.co.th		หน้าสิ่งแวดล้อมและสังคม		

หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม
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Corporate Social Responsibility
 The Company’s Board of Directors adheres to business operation aligned with ethics and the Company 
Codes of Conduct. Focusing on Fairness, Honesty, Transparency and concern to all stakeholders in order to drive the 
Company to the corporate with high social responsibility and develop itself to the sustainable organization covering 8 
core subjects as follows:

 1.  Fair Operating Practices
 2.  Anti-Corruption
 3.  Respect for Human Rights 
 4.  Fair Treatment of Employees
 5.  Consumer Responsibilities 
 6.  Environmental Conservation
 7.  Community Involvement and Social Development
 8.  Research and Development from Social Responsibility Operations

 The company published all relevant data on the company website www.crownseal.co.th on the Environment 
& Social page topic of Social Responsibility 

Social Responsibility 
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 บริษัท	 ฝาจีบ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ให้ความส�าคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง	 โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุม

ภายในท่ีครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การด�าเนินงาน	การใช้ทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพย์สิน		รวมทั้งมีระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง
เชื่อถือได้		มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	อย่างเคร่งครัด	จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบทีม่คุีณสมบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	โดยมผีูจ้ดัการส�านักตรวจสอบภายใน
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	 และมอบหมายให้ส�านักตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของทุกกระบวนการหลักทางธุรกิจของบริษัทฯ	 สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน	ตลอดจนให้ค�าแนะน�าแก่ผู้บริหาร	เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการ
เงินที่ส�าคัญของบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม	 เพียงพอ	 	รวมถึงมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง	 	 ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ	 สามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบ
และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่		จึงก�าหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	
 
 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
	 •	 มีการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	กลยุทธ์	แผนงาน	รวมถึงเป้าหมาย	และตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานอย่างชัดเจน
	 •	 มกีารจดัโครงสร้างองค์กรและสายการบงัคับบญัชาอย่างชดัเจน	เหมาะสม	และสอดคล้องกับการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	
	 	 รวมถงึการจดัท�าใบพรรณนาหน้าทีง่าน	เพือ่ก�าหนดรายละเอยีดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและคณุสมบตัขิองผูป้ฏบิตังิาน
	 	 ในแต่ละต�าแหน่งอย่างครบถ้วน	
	 •		 มกีารจดัท�านโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและจรรยาบรรณของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อักษร	เพือ่ใช้เป็นแนวปฏบิตัิ
	 	 ที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ
	 •	 มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ		

 2. การประเมินความเสี่ยง
	 •	 มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร	ซึง่มผีูจ้ดัการใหญ่เป็นประธาน	และผูบ้รหิารระดบัสงู
	 	 ของฝ่ายต่างๆ	เป็นกรรมการ	และก�าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน			
	 •	 จัดท�าคู่มือการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน	 และได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
	 	 ความเส่ียงในแต่ละระดบัไว้อย่างเหมาะสม	ซ่ึงจะท�าการประเมนิทัง้	2	ด้านคอื	ผลกระทบต่อความเสยีหายทีจ่ะเกดิข้ึน
	 	 จากเหตกุารณ์นัน้	(Impact)		และโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ความเสีย่ง	(Likelihood)	เพือ่พจิารณาระดบัค่าของความเสีย่ง
	 	 ที่อาจเป็น	ระดับสูง	ระดับกลาง	หรือระดับต�่า
	 •	 อนุมตัแิผนและมาตรการจดัการความเสีย่ง	ตลอดจนประเมนิประสทิธภิาพของการบรหิารความเสีย่ง	รวมท้ังทบทวนแผน
	 	 และมาตรการจัดการความเสี่ยง	ให้สอดคล้องกับปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง	

 3. กิจกรรมควบคุม
	 •	 มกีารก�าหนดนโยบาย	ไว้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน		มกีารจดัท�าแผนงาน	ตวัชีว้ดัผลงาน	และงบประมาณประจ�าปี	
	 	 ส�าหรับหน่วยงานต่างๆ		เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้			
	 •		 มกีารก�าหนดระเบยีบปฏบิติังาน		ระเบียบอ�านาจอนมุตัแิละสัง่การของผู้บรหิารทกุฝ่ายและทกุระดบัไว้อย่างชดัเจนและ
	 	 เป็นลายลกัษณ์อกัษร	โดยมกีารทบทวนและปรบัปรงุให้สอดคล้องกบัสภาวะการณ์ท่ีเปลีย่นแปลง	เพือ่ให้การปฏบิติังาน
	 	 เป็นไปอย่างเหมาะสม	โปร่งใส	มีความคล่องตัว		และภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม	เพียงพอ						
	 •	 การท�าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 อันอาจน�ามาซ่ึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 	 ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึน
	 	 จะต้องผ่านขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ	และข้อก�าหนดต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกฎหมายเสมือนกระท�า
	 	 กับบุคคลภายนอก	

การควบคุมภายใน



บริษัท ฝาจับ จำากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited 89

 4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
	 •		 จัดให้มีระบบข้อมูลและช่องทางการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองค์กร	 โดยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องสามารถรับข้อมูล 

	 	 สารสนเทศได้อย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	ทันเวลา	และเพียงพอ		ส�าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน	และประกอบการตัดสินใจ		

	 •	 มกีารประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ		และประชุมฝ่ายบรหิาร	เพือ่ถ่ายทอดนโยบาย	ทิศทางในการบรหิารงานและข้อมลูที ่

	 	 จ�าเป็นในการปฏิบัติงานแก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	อย่างสม�่าเสมอ					

	 •		 บริษัทฯ	มีการน�าระบบงาน	SAP	เข้ามาใช้ในการบันทึกข้อมูล	ประมวลผลการปฏิบัติงาน	จัดท�ารายงานเพื่อวิเคราะห์ 

	 	 ข้อมูลทางการเงิน	รวมทั้งใช้ซอฟต์แวร์	Business	Objects		ในการรายงานผล		ซึ่งท�าให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่าง 

	 	 สะดวก	 ถูกต้องแม่นย�า	 ตลอดจนผู้บริหารมีข้อมูลท่ีเพียงพอ	 ส�าหรับการวิเคราะห์	 	 เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

	 	 อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	

	 •	 มรีะบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมลู		ทีเ่หมาะสม	เพยีงพอ	ตลอดจนมีการก�าหนดแผนส�ารอง 

	 	 ฉกุเฉนิด้านสารสนเทศ	เพือ่ลดผลกระทบจากเหตกุารณ์ทีท่�าให้ระบบหยดุชงกัหรอืเกดิความเสยีหายต่อระบบ	และได้ 

	 	 มีการซักซ้อมแผนส�ารองฉุกเฉินเป็นประจ�าทุกปี

	 •	 พนกังานจะได้รบัข้อมลูข่าวสารผ่านระบบ	Intranet	ส่วนบุคคลภายนอกสามารถรบัรู้ข้อมลูผ่านทางเวบ็ไซต์	ของบรษิทัฯ	 

	 	 www.crownseal.co.th	ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาความถูกต้อง	ครบถ้วน	จากหน่วยงานท่ีได้รบัมอบหมาย	หรอืรับผดิชอบ 

	 	 ข้อมูลในส่วนนั้นๆ	แล้ว

 

 5. การติดตามและประเมินผล
	 •	 มกีารจัดประชมุฝ่ายบรหิารเป็นประจ�าทกุเดอืน	และได้น�าดชันชีีว้ดัผลงาน	มาใช้ในการตดิตามผลการบรหิารงานและ 

	 	 ปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ	 เพื่อให้มั่นใจว่าได้ด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่ก�าหนดไว้	 โดย 

	 	 รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ทราบอย่างสม�่าเสมอ	 หากผลการด�าเนินงานแตกต่างไปจากเป้าหมาย	 

	 	 ที่ประชุมฯ	 จะซักถามและมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปด�าเนินการแก้ไขและน�ามารายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 

	 	 ทราบ		ในการประชุมครั้งต่อไป

	 •	 จัดตั้งส�านักตรวจสอบภายในขึ้น	 ท�าหน้าท่ีประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและ 

	 	 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร		ด�าเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี	ซึ่งได้รับการ 

	 	 อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยด�าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	 ในด้านระบบการ 

	 	 ควบคุมภายใน	 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 ข้อก�าหนด	 ของบริษัทฯ	 ข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ	พร้อมให ้

	 	 ค�าแนะน�าผูบ้รหิารและผูร้บัผดิชอบหน่วยงาน	เพือ่ปรบัปรงุระบบงานให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้		รวมถงึตดิตามผลการ 

	 	 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายใน	 และผู้สอบบัญชี	 อย่างสม�่าเสมอ	 และรายงานตรงต่อ 

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกไตรมาส	

	 ในปี	2557	คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารรวม	4	ครั้ง	เพื่อพิจารณาสอบ

ทานรายงานทางการเงนิรายไตรมาสและรายงานทางการเงนิประจ�าปี	2557	รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิ	มคีวามเห็นว่า

รายงานทางการเงินของบรษิทัฯ	มคีวามถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และมกีารเปิดเผย

ข้อมลูทีเ่พยีงพอ	การพจิารณาสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน	และตดิตามผลการปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะจาก 

ผูต้รวจสอบภายใน	และผูส้อบบญัช	ีอย่างสม�า่เสมอ	ตลอดจนให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานของ 

บรษิทัฯ	โดยรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ�าทกุไตรมาส	มกีารพจิารณา

และให้ความเหน็เกีย่วกับการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั		การพจิารณาและอนมุตัแิผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	2558	ทีมุ่ง่เน้น

ความส�าคัญในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมท่ีส�าคัญเพื่อน�าข้อมูลมาพิจารณาในการให้ข้อเสนอแนะ 

เพือ่การปรบัปรงุระบบและวธิปีฏบิตังิานให้รดักมุขึน้	นอกจากนีย้งัมกีารพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีละค่าธรรมเนยีมการสอบ

บัญชีประจ�าปี	2558	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.



บริษัท ฝาจับ จำากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited 91

	 •	 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.

 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 2014, 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 qualified 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 2015 and also recruited the company’s auditors and considered audit fee for that year.
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รายการระหว�างกัน
1. สรุปรายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายการ คู่สัญญา ความสัมพันธ์ ระยะเวลา
มูลค่า (ล้านบาท)

เกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทน
2557 2556

1. รายการธุรกิจปกติ
1.1	การขายฝาจุกจีบ	

ฝาอลูมิเนียมเกลียว
กันปลอม		
ฝาแมกซี่		และฝา
พลาสติก

1.2	การขายอุปกรณ์	อะไหล่		
และ	วัตถุดิบ

บริษัท	บุญรอดบริวเวอรี่	จ�ากัด	และ
บริษัทในเครือ1

บริษัท	ไทยน้�าทิพย์	จ�ากัด2

บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน)3

บริษัท	โตโย	ไซกัน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด4

บริษัท	นิปปอน	โคลสเซอร์ส	จ�ากัด	
(NCC)5

บริษัท	บุญรอดบริวเวอรี่	จ�ากัด	และ
บริษัทในเครือ

บริษัท	เสริมสุข	จ�ากัด	(มหาชน)
บริษัท	นิปปอน	โคลสเซอร์ส	จ�ากัด	
(NCC)	

เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกัน
บางส่วน

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหาร
ร่วมกันบางส่วน

เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกัน
บางส่วน

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหาร
ร่วมกันบางส่วน

-

-

661.11	

1.53

687.29

1.51

ช�าระเงินเป็นรายเดือน	โดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาด	ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคล
ภายนอก

ช�าระเงินเป็นรายเดือน	โดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาด	ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคล
ภายนอก

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
2.1	การรับจ้างผลิตงานที

เกี่ยวข้อง	กับการพิมพ์
			-	การรับจ้างพิมพ์และ

เคลือบแผ่นโลหะ
			-	การรับจ้างท�าอาร์ตเวิร์ค
			-	การรับจ้างท�า
					แผ่นพิมพ์ตัวอย่าง	

2.2	การได้รับความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการ	และเทคนิค	
ในการผลิตฝา

2.3	การซื้ออะไหล่	วัตถุดิบ
และเครื่องจักร

บริษัท		บางกอกแคน		แมนน-ู
แฟคเจอริ่ง	จ�ากัด6

บริษัท	นิปปอน	โคลสเซอร์ส	จ�ากัด	
(NCC)

บริษัท	นิปปอน	โคลสเซอร์ส	จ�ากัด	
(NCC)

บริษัท	คานากาตะ	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด7

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและ
ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหาร
ร่วมกันบางส่วน

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหาร
ร่วมกันบางส่วนมี

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

-

5	ปี

-

154.76

22.44

22.83

139.82

25.16

35.18

ช�าระเงินเป็นรายเดือน	โดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาด	ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคล
ภายนอก

ช�าระเงินทุก	6	เดือน	โดยก�าหนดเป็น
อัตราร้อยละของยอดขายฝา	โดยที่	
NCC	เรียกเก็บในอัตราที่ไม่สูงกว่าผู้รับ
ความช่วยเหลือรายอื่น

ช�าระเงินเป็นรายเดือน	โดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาด	ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับบุคคล
ภายนอก

3. รายการเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์
ไม่เกิน		3		ปี
3.1	การให้เช่าที่ดิน	

3,626	ตรม.	
(ที่ตั้งอาคารสรรพสามิต	
และที่จอดรถ)

3.2	การให้เช่าส�านักงาน
พื้นที่	360	ตรม.

บริษัท		บางกอกแคน	แมนนู-
แฟคเจอร่ิง	จ�ากัด

บริษัท		โตโย	ไซกัน	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและ
ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

1	ปี
(1	ก.ย.	56	-	31	ส.ค.57)

1	ปี
(1	ม.ค.57	-	31	ธ.ค.57)

0.28

0.78

0.28

0.78

ช�าระเงินเป็นรายปี	ตามราคาประเมิน
ของผู้ประเมินอิสระ

ช�าระเงินเป็นรายปี	ตามราคาประเมิน
ของผู้ประเมินอิสระ
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รายการระหว�างกัน (ต�อ)

4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรือบริการ
4.1	การให้บริการด้านการ

บริหารจัดการ	ซอฟแวร์	
และฮาร์ดแวร์ระบบงาน
คอมพิวเตอร์	SAP	และ
ระบบงานบุคคล

4.2	การให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสารสนเทศ

4.3	การให้เช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

4.4	การเช่าเครื่องจักรในการ
ผลิตฝาพลาสติก

4.5	การให้บริการพื้นที่
ส่วนกลาง

4.6	การให้เช่าที่ดิน						
20-1-87	ไร่		(ที่ตั้ง
ส�านักงานและโรงงาน
กระป๋อง		2	ชิ้น)

4.7	การให้เช่าที่ดิน					
8-3-80	ไร่	(ที่ตั้งอาคาร	
3,4	ที่อัดเศษวัสดุและ
ที่ขนถ่ายสินค้า)

บริษัท	บางกอกแคน	แมนนู-
แฟคเจอริ่ง	จ�ากัด

บริษัท	โตโย	ไซกัน	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด

บริษัท	โตโย	ฟิลลิ่ง	อินเตอร์เนชั่นแนล	
จ�ากัด8

บริษัท	บางกอกแคน	แมนนู-
แฟคเจอริ่ง	จ�ากัด

บริษัท	โตโย	ไซกัน	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด

บริษัท	โตโย	ฟิลลิ่ง	อินเตอร์เนชั่นแนล	
จ�ากัด

บริษัท	บางกอกแคน	แมนนู-
แฟคเจอริ่ง	จ�ากัด

บริษัท		โตโย	ไซกัน	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด

บริษัท		โตโย	ฟิลลิ่ง	อินเตอร์เนชั่นแนล	
จ�ากัด

บริษัท	นิปปอน	โคลสเซอร์ส	จ�ากัด	
(NCC)

บริษัท		โตโย	ไซกัน	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด

บริษัท	บางกอกแคน	แมนนู-
แฟคเจอริ่ง	จ�ากัด

บริษัท	บางกอกแคน	แมนนู-
แฟคเจอริ่ง	จ�ากัด

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและ
ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและ
ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและ
ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหาร
ร่วมกันบางส่วน

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและ
ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและ
ผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

1	ปี	
(1	ม.ค.57	-	31	ธ.ค.57)

1	ปี
(1	ม.ค.57	-	31	ธ.ค.57)

1	ปี
(1	ม.ค.57	-	31	ธ.ค.57)

1	ปี
(1	ม.ค.57	-	31	ธ.ค.57)

1	ปี
(1	ม.ค.57	-	31	ธ.ค.57)

1	ปี
(1	ม.ค.57	-	31	ธ.ค.57

4	ปี
(1	ม.ค.54	-	31	ธ.ค.57)

4	ปี
(1	ม.ค.54	-	31	ธ.ค.57)

4	ปี
(1	ม.ค.54	-	31	ธ.ค.57)

1	ปี	
(15	ก.พ.57	-14	ก.พ.58)

1	ปี	
(1	ม.ค.57	-	31	ธ.ค.57)

30	ปี
(2		ก.ค.	44		-	1	ก.ค.	74)

30	ปี
(2		ก.ค.	44		-	1	ก.ค.	74)

2.82

3.62

0.89

1.16

0.30

0.08

0.21

0.42

0.07

2.04

0.28

0.50

0.49

2.29

5.14

0.62

1.10

0.025

0.005

0.22

0.43

0.07

-

0.29

0.50

0.49

ช�าระเงินเป็นรายเดือน	โดยใช้หลักการ
ปันส่วนค่าใช้จ่าย	ตามสัดส่วนปริมาณงาน
บวกก�าไรร้อยละ	4

ช�าระเงินเป็นรายเดือน	โดยใช้หลักการ
ปันส่วนค่าใช้จ่าย	ตามสัดส่วนปริมาณงาน
บวกก�าไรร้อยละ	4

ช�าระเงินเป็นรายเดือน	โดยใช้หลักการ
ปันส่วนค่าใช้จ่าย	ตามสัดส่วนปริมาณงาน
บวกก�าไรร้อยละ	4

ช�าระเงินเมื่อถึงก�าหนด	โดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ

ช�าระเงินเมื่อถึงก�าหนด	โดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ

ช�าระเงินเมื่อถึงก�าหนด	โดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ

ช�าระเงินเป็นรายปี	โดยใช้หลักการปัน
ส่วนค่าใช้จ่าย	ตามสัดส่วนปริมาณ
ผู้ใช้งานบวกก�าไรร้อยละ	4

ช�าระเงินเป็นรายปี	โดยใช้หลักการปัน
ส่วนค่าใช้จ่าย	ตามสัดส่วนปริมาณ
ผู้ใช้งานบวกก�าไรร้อยละ	4

ช�าระเงินเป็นรายปี	โดยใช้หลักการปัน
ส่วนค่าใช้จ่าย	ตามสัดส่วนปริมาณ
ผู้ใช้งานบวกก�าไรร้อยละ	4

ช�าระเงินทุก	6	เดือน	โดยคิดจากค่าเสื่อม
ราคาเครื่องจักรร้อยละ	5	บวก
ค่าซ่อมบ�ารุงใหญ่ร้อยละ	12.5

ช�าระเงินเป็นรายเดือน	โดยใช้หลักการปัน
ส่วนค่าใช้จ่าย	ตามสัดส่วนการใช้พื้นที่และ
จ�านวนพนักงาน	บวกก�าไรร้อยละ	4

ช�าระเงินครั้งเดียวในวันท�าสัญญาจ�านวน	
15	ล้านบาท	ราคาที่ดินใช้ราคาที่บริษัทฯ	
ซื้อจาก	BCM	เป็นฐานและคิดค่าเช่าร้อย
ละ	1.5		ต่อปีของราคาที่ดินตามมูลค่า
ปัจจุบัน	โดยคิดอัตราคิดลดร้อยละ	8

ช�าระเงินครั้งเดียวในวันท�าสัญญา	จ�านวน	
14.78	ล้านบาท		ราคา	Fair	Value	ที่ดิน	
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ	คิดค่าเช่าร้อย
ละ	1.5	ต่อปี	ของราคาที่ดินตามมูลค่า
ปัจจุบัน	โดยคิดอัตราคิดลดร้อยละ	8

รายการ คู่สัญญา ความสัมพันธ ระยะเวลา
มูลค่า (ล้านบาท)

เกณฑการก�าหนดค่าตอบแทน
2557 2556

หมายเหตุ
 1. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด และบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเครื่องดื่ม
 2. บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเครื่องดื่ม
 3. บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเครื่องดื่ม
 4. บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จ�ากัด ประกอบธุรกิจผลิตและขายภาชนะพลาสติก
 5. บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จ�ากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์
 6. บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายฝากระปอง  กระปอง 2 ชิ้น และกระปอง 3 ชิ้น
 7. บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จ�ากัด ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตแม่พิมพ์ส�าหรับฉีดและเปาพลาสติก  
 8. บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ประกอบธุรกิจผลิต และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและเส้นผม
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2. ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ารายการระหว่างกัน

 ในปี	2557	บริษัทฯ	มีการท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	แบ่งออกเป็น	4	ประเภท	(	ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวแล้วใน
ข้อ	1	)	ได้แก่	
	 1.	รายการธุรกิจปกติ	
	 2.	รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ	
	 3.	รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน	3	ปี	
	 4.	รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	
  
	 			ในการตกลงเข้าท�ารายการดังกล่าวข้างต้น		บริษัทฯ	จะพิจารณาถึงเหตุผลและความจ�าเป็น		เงื่อนไข	และราคาที่เป็น
ธรรม		โดยค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ	เป็นส�าคญั		กรณเีข้าท�ารายการธรุกิจปกต	ิและรายการสนบัสนนุธรุกจิปกต	ิบรษัิทฯ	
จะด�าเนินการตามเง่ือนไขทางการค้าของธรุกจิปกติเช่นเดยีวกับบุคคลภายนอก	ส่วนรายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ไม่เกนิ	
3	ปี	และรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	บริษัทฯ	จะพิจารณาก�าหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการ	โดยใช้	Fair	Value	ของ
ผู้ประเมินอิสระ	และใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนปริมาณงานบวกด้วยก�าไร	ซึ่งได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดแล้ว			

	 	 	 	 ทั้งนี้	 การตกลงเข้าท�ารายการ/สัญญาใดๆ	 กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 บริษัทฯ	 จะพิจารณาถึง
ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ารายการ		ตลอดจนเงือ่นไข	และราคาทีเ่ป็นธรรม	เพือ่ไม่ให้เกดิความขดัแย้งทาง 
ผลประโยชน์		อันเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 
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Related Party Transactions

1. As of 31 December 2014, the Company’s transaction with related companies are as follows:

Item Parties Involved Relationship of Contract Term
Value (Million Baht) Basis of Consideration 

Value Determination2014 2013

1. Ordinary and usual 
courses of business   
transaction
1.1 Sales of Crown 

Caps, Pilfer-Proof 
caps, Maxi-series 
and Plastic caps

1.2 Sales of equipment 
and spare parts

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

Group of Boon Rawd Brewery 
Co., Ltd.

Serm Suk Plc.

Nippon Closures Co., Ltd. (NCC) 

Shareholder and the same partial 
group of directors 

The same major shareholder

Major shareholder and the same 
partial group of directors

Shareholder and the same partial 
group of directors

Major shareholder and the same 
partial group of directors 

-

-

661.11 

1.53

687.29

1.51

Monthly payment / with reference to 
market price which are the same rate 
as others

Monthly payment / with reference to 
market price which are the same rate 
as others

2. Transactions that support 
ordinary and usual courses 
of business
2.1 Printing and related
- Printing and coating 

metal sheet services
- Printing artworks 
- Printing of  sample 

printed sheet
 
2.2 License agreement

2.3 Purchase of spare 
parts,  raw materials 
and machinery

Bangkok Can Manufacturing 
Co., Ltd.6

Nippon Closures Co., Ltd. 
(NCC) 

Nippon Closures Co., Ltd. 
(NCC) 

Kanagata (Thailand) Co., Ltd. 7

The same major shareholder 
and partial group of directors 

Major shareholder and the same 
partial group of directors 

Major shareholder and the same 
partial group of directors

The same major shareholder

-

5 years

-

154.76

22.44

22.83

139.82

25.16

35.18

Monthly payment / with reference 
to market price which are the 
same rate as others

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.

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)
                   
3.2 Office rental 
     (360 Sqm.)

Bangkok Can Manufacturing 
Co., Ltd.

Toyo Seikan (Thailand) Co., 
Ltd.

The same major shareholder 
and partial group of directors 

The same major shareholder

1 year
(1 Sep.13 - 31 Aug.14)

1 year
(1 Jan.14 - 31 Dec.14)

0.28

0.78

0.28

0.78

Yearly payment and lease rate 
is set by Fair Value appraised by 
independent appraiser.

Yearly payment and rental rate 
is set by Fair Value appraised by 
independent appraiser.
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Item Parties Involved Relationship of Contract Term
Value (Million Baht) Basis of Consideration 

Value Determination2014 2013

4. Asset and service 
transactions
4.1 Administrative Service 

for Computer 
Software and 
Hardware, SAP 
and Personnel 
systems

4.2 IT infrastructure  
Services

4.3  Server Rental 

4.4  Machine Rental for 
Plastic cap

4.5  Central Utility 
Service

4.6  Land lease 20-1-87 
rai (Office and 
2-piece can plant)

4.7  Land lease 8-3-80 
rai  (Building no. 
3,4  scrap baler and 
loading area)

Bangkok Can Manufacturing 
Co., Ltd.

Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd. 

Toyo Filling International Co., Ltd.8

Bangkok Can Manufacturing 
Co., Ltd. 

Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd.

Toyo Filling International Co., Ltd.

Bangkok Can Manufacturing 
Co., Ltd

Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd.

Toyo Filling International Co., Ltd.

Nippon Closures Co., Ltd. (NCC) 

Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd. 

Bangkok Can Manufacturing 
Co., Ltd.

Bangkok Can Manufacturing 
Co., Ltd

The same major shareholder and 
partial group of directors 

The same major shareholder

The same major shareholder

The same major shareholder and 
partial group of directors 

The same major shareholder

The same major shareholder

The same major shareholder and 
partial group of directors 

The same major shareholder

The same major shareholder

Major shareholder and the same 
partial group of directors 

The same major shareholder

The same major shareholder and 
partial group of directors

The same major shareholder and 
partial group of directors 

1 year
 (1 Jan.14 - 31 Dec.14)

1 year
 (1 Jan.14 - 31 Dec.14)

1 year
 (1 Jan.14 - 31 Dec.14)

1 year
 (1 Jan.14 - 31 Dec.14)

1 year
 (1 Jan.14 - 31 Dec.14)

1 year
 (1 Jan.14 - 31 Dec.14)

4 years
 (1 Jan.11 - 31 Dec.14)

4 years
 (1 Jan.11 - 31 Dec.14)

4 years
 (1 Jan.11 - 31 Dec.14)

1 year
(15 Feb.14 – 14 Feb.15)

1 year
 (1 Jan.14 - 31 Dec.14)

30 Years
(2 Jul.01 - 1 Jul. 31)

30 Years
(2 Jul.01 - 1 Jul. 31)

2.82

3.62

0.89

1.16

0.30

0.08

0.21

0.42

0.07

2.04

0.28

0.50

0.49

2.29

5.14

0.62

1.10

0.025

0.005

0.22

0.43

0.07

-

0.29

0.50

0.49

Monthly payment / service fee is 
set by proportion of workload plus 
margin 4%

Monthly payment / service fee is 
set by proportion of workload plus 
margin 4%

Monthly payment / service fee is 
set by proportion of workload plus 
margin 4%

Paying on due date / with reference 
to market price as service provider 
charged.

Paying on due date / with reference 
to market price as service provider 
charged.

Paying on due date / with reference 
to market price as service provider 
charged.

Yearly payment / rental service fee 
is set by proportion of number of  
users  plus margin 4%

Yearly payment / rental service fee 
is set by proportion of number of  
users  plus margin 4%

Yearly payment / rental service fee 
is set by proportion of number of  
users  plus margin 4%

Half - yearly payment /rental fee is 
set by the machinery depreciation  
5% plus overhaul expense 12.5% 

Monthly payment / service fee is set 
by proportion of area and number of  
staff  plus margin 4%

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%.

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%

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. Kanagata (Thailand) Co., Ltd.; Manufacturer of Injection Moldings and Plastic Moldings.
 8. Toyo Filling International Co., Ltd; Containing and distributor of aerosol cans for body and hair products.
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2.  Necessities and Reasons for Entering into the Transactions

 In 2014, 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 ท่านผู้ถือหุ้น 

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	ฝาจีบ	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน	3	ท่าน	ซึ่งเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์	 บริหารธุรกิจ	 บัญชีและการสอบบัญชี	 มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยมีนางพิไล	 เปี่ยมพงศ์สานต์	 เป็นประธานกรรมการตรวจ
สอบ	นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	และนายพงษ์ภาณุ	เศวตรุนทร์	เป็นกรรมการตรวจสอบ	และนางสาววรรณพา	สมประสิทธิ์	เป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอิสระตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	ซึง่สอดคล้อง
กบัข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยในปี	2557	คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มปีระชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชี	
ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายในรวม	4	ครั้งโดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีหนึ่งครั้งซึ่งไม่มีฝ่ายบริหาร
เข้าร่วมประชุม	เพื่อปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระ	นอกจากนี้ยังจัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการประสานงานเพื่อพิจารณาวาระ
พิเศษจ�านวน	4	ครั้ง	ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

	 1.	สอบทานรายงานทางการเงนิประจ�าไตรมาสและประจ�าปี	2557	โดยการสอบถามผูส้อบบญัชเีร่ืองความถกูต้อง	ครบถ้วน	
	 	 เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
	 	 รายงานทางการเงินของบริษัทฯ	 ถูกต้อง	 ครบถ้วนตามที่ควรในสาระส�าคัญ	 เป็นที่เชื่อถือได้	 และมีการจัดท�าตาม
	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน
	 2.		สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน	การประเมนิประสทิธภิาพของการควบคมุภายใน	ตามแผนการตรวจสอบ
	 	 ประจ�าปี	 2557	 ที่ได้รับอนุมัติ	 โดยให้ข้อแนะน�า	 รวมถึงติดตามการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรม
	 	 ที่ส�าคัญ	มีความเห็นว่าบริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม	เพียงพอ	และมีประสิทธิผล	
	 3.	การก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อแนะน�าในการปฏบิตังิานของส�านกัตรวจสอบ
	 	 ภายในและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	 2558	 ท่ีมุ่งเน้นให้ความส�าคัญในการควบคุมภายในและการ
	 	 บริหารความเสี่ยงในกิจกรรมที่ส�าคัญ	
	 4.	สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
	 	 ประเทศไทย	 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 มีความเห็นว่าบริษัทฯ	 ปฏิบัติสอดคล้อง
	 	 กับกฎหมาย	ระเบียบและข้อก�าหนดต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องด้วยดี	อย่างต่อเนื่อง
	 5.	สอบทานการเข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกันของบรษิทั	หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	 ให้มคีวามถกูต้อง	
	 	 สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยพจิารณาลักษณะรายการ	เหตผุลและความจ�าเป็น	
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล	 และเป็นธรรม	 รวมทั้งมีการเปิดเผย
	 	 ข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน	เพียงพอ
	 6.	การพจิารณาคดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ�าปี	2558	คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าผูส้อบบญัชจีากบริษัท	
	 	 ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากดั	เป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญในวชิาชีพ	มคีวามเป็นอสิระ	ปฏบัิตหิน้าท่ีได้เป็นอย่างด	ีและมปีระสทิธิภาพ
	 	 มาโดยตลอด	จึงน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	เพือ่ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุสามญัประจ�าปีแต่งตัง้ให้นางสาวพมิพ์ใจ	
	 	 มานติขจรกิจ	ผู้สอบบญัชรัีบอนุญาตเลขท่ี	4521	หรอืนายโสภณ	เพิม่ศริวิลัลภ		ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตเลขท่ี	3182	หรอื
	 	 นางสาวรสพร	เดชอาคม	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่5659	หรอื	นางสมุนา	พันธ์พงษ์สานนท์		ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่	
	 	 5872	เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2558

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 2014, the Audit Committee held 4 meetings 
with the external auditor, senior management, and internal audit manager. In addition, the committee had provided 
a meeting with the external auditor without the executives. Moreover, the committee has special meetings with the 
Coordinating Committee 4 times. The significant matters are summarized as follows;

 1. The Audit Committee reviewed the Company’s quarterly and annual financial statements for Year 2014 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 
  Thai Financial Reporting Standards and disclosure adequately for benefit of stakeholders. 
 2. The Audit Committee reviewed internal audit reports and assessment results on the effectiveness of internal 
  controls conformed to the approved audit plan of 2014 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 2015 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 of transactions, reason 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 2015, The Audit Committee concluded the external auditor of EY 
  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 or Mr. Sophon 
  Permsirivallop C.P.A. Registration No. 3182 or Ms. Rosaporn Decharkom C.P.A. Registration No. 5659 or Mrs. 
  Sumana Punpongsanon C.P.A. Registration No. 5872, as the Company‘s Auditor of 2015.

On behalf of the Audit Committee

Mrs. Pilai Piemphongsarn 
Chairman of the Audit Committee
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คําอธิบายและการว�เคราะห�ผลการดําเนินงานสําหรับป� 2557 
เปร�ยบเทียบกับป� 2556

	 ในระหว่างปี	2557	บริษัทฯ	ได้ลงทุนร่วมกับผู้ลงทุนอีก	2	รายในการจัดตั้งบริษัทฯ	แห่งใหม่ชื่อ	PT	Indonesia	Caps	

and	 Closures	 ในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 เพื่อด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทฝาส�าหรับเคร่ืองดื่ม	

บริษัทฯ	รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	แสดงไว้ในงบการเงินซึ่งแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย	

	 ในปี	 2557	 	บริษัทฯ	มีก�าไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	จ�านวนเงิน	 408	 	 ล้านบาท	 	 ลดลงจากปีก่อน	จ�านวนเงิน	

14	ล้านบาท		หรือลดลงร้อยละ	3.3	โดยเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวนเงิน		82	ล้านบาท		บริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิ

จ�านวนเงิน	326	ล้านบาท		ลดลงจากปีก่อน	12	ล้านบาท		หรือลดลงร้อยละ	3.6		คิดเป็นก�าไรต่อหุ้นจ�านวนเงิน	6.3	บาท	ลด

ลงจากปีก่อน		0.2	บาทต่อหุ้น		อัตราก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ	10.9	และอัตราส่วนตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ	13.9

	 บริษัทฯ	มกี�าไรก่อนภาษเีงินได้นิตบิคุคลลดลงจากปีกอ่นจ�านวน	14	ล้านบาท	หรอืลดลงร้อยละ	3.3	เปน็ผลมาจากการ

จ�าหน่ายสนิค้าในกลุม่สนิค้าทีม่อีตัราก�าไรสงูในสดัส่วนทีล่ดลง	ตามการบรโิภคทีช่ะลอตวัลงอย่างต่อเนือ่งจากปัจจยัทางการเมือง

ท่ียดืเยือ้ในครึง่ปีแรกของปี	2557			ท�าให้ก�าไรขัน้ต้นต�า่กว่าปีก่อนเป็นจ�านวนเงนิ	127	ล้านบาท		หรอืลดลงร้อยละ	23.4		และใน

ปี	2556	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นจ�านวนเงิน	67	ล้านบาท		อย่างไรก็ตาม		

บริษัทฯ	มีก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น	จ�านวน	49	ล้านบาท		นอกจากนี้

บริษัทฯ	รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�านวน	2	ล้านบาท	บริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจ�านวนเงิน	

328	ล้านบาท

• รายได้รวม
	 	 ในปี	 2557	 บริษัทฯ	 มีรายได้รวม	 2,984	 ล้านบาท	 ประกอบด้วย	 รายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้

บริการ	 จ�านวนเงิน	 2,781	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 93.2	 ของรายได้รวม	 และรายได้อื่น	 ประกอบด้วย	 รายได้จาก

การขายเศษวัสดุ	 ก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 รายได้ค่าบริหาร	 ราย

ได้ค่าเช่า	รายได้ดอกเบี้ยรับ	รวมเป็นจ�านวนเงิน	203	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	6.8	ของรายได้รวม

	 	 บริษัทฯ	มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวนเงิน	47	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.6	ส่วนใหญ่มาจากก�าไรจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนเงิน	49	ล้านบาท	

ปี 2557 ปี 2556
การเปลี่ยนแปลง 

จ�านวนเงิน ร้อยละ

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 408 422 (14) (3.3)

หัก		ภาษีเงินได้นิติบุคคล 		82 84 2 2.4

ก�าไรสุทธิเฉพาะกิจการ 326 338 (12) (3.6)

บวก ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม 2 - 2 100.0

ก�าไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสีย 328 338 (10) (3.0)

หน่วย	:	ล้านบาท
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• ยอดขาย  ต้นทุนขายสินค้า  และก�าไรขั้นต้น
	 ในปี		2557		บริษัทฯ	มรีายได้จากการขายสนิค้าและให้บรกิารพมิพ์แผ่น			รวมจ�านวนเงนิ	2,781	ล้านบาท	และมต้ีนทนุ

ขายรวมจ�านวนเงิน	2,366	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราส่วนต่อยอดขายร้อยละ	85.1	บริษัทฯ	มีก�าไรขั้นต้นจ�านวนเงิน	415	ล้าน

บาท	หรือคิดเป็นอัตราส่วนต่อยอดขายร้อยละ	14.9		ลดลงจากปี	2556		จ�านวนเงิน	127		ล้านบาท		หรือลดลงร้อยละ	23.4		

ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการจ�าหน่ายสินค้าในกลุ่มสินค้าที่มีอัตราก�าไรสูงในสัดส่วนที่ลดลง		ท�าให้ยอดก�าไรขั้นต้นดังกล่าวลดลง

ตามการบริโภคที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยทางการเมืองที่ยืดเยื้อในครึ่งปีแรกของปี	2557

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
	 ในปี	2557	บริษทัฯ	มค่ีาใช้จ่ายในการขาย	และค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจ�านวนเงนิ	210	ล้านบาท	หรอืคดิเป็นร้อยละ	 

7.0	ของรายได้รวม			ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายในการขาย	จ�านวนเงิน	70	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	2.3	ของรายได้รวม	ค่าใช้

จ่ายในการบริหาร	จ�านวนเงิน	140	ล้านบาท			หรือคิดเป็นร้อยละ	4.7	ของรายได้รวม

	 บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากปีก่อนจ�านวนเงิน	71	ล้านบาท	หรือลดลง	50.4	เท่า	เนื่องมาจากในปี	2556	

บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ที่ไม่ได้มาตรฐาน		

	 บรษิทัฯ	มค่ีาใช้จ่ายบรหิารเพิม่ขึน้จ�านวนเงนิ	8	ล้านบาท	หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ	6.1	สาเหตหุลกัมาจากในปี	2556	บริษทัฯ	

มีการปรับปรุงโอนกลับผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวเป็นรายได้	จ�านวนเงิน	7	ล้านบาท	มีค่าใช้จ่ายใน

การบริหารเพิ่มขึ้นจ�านวน	1	ล้านบาท	

ปี 2557 ปี 2556 การเปลี่ยนแปลง

จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

รายได้

รายได้จากการขายสินค้า 2,624 	87.9 2,641 	89.9 		(17) 		(0.6)

รายได้จากการให้บริการ 			157 		5.3 			143 			4.9 			14 		9.8

รวมรายได้จากการขายสินค้าและให้
บริการ

2,781 93.2 2,784 94.8 	(3) (0.1)

รายได้อื่น 			203 			6.8 			153 			5.2 		50 32.7

รวมรายได้ 2,984 100.0 2,937 100.0 47   1.6

ปี 2557 ปี 2556 การเปลี่ยนแปลง

จ�านวนเงิน สัดส่วน
(ร้อยละ)

จ�านวนเงิน สัดส่วน
(ร้อยละ)

จ�านวนเงิน ร้อยละ

รายได้จากการขายสินค้าและการให้
บริการ

	2,781 100.0 	2,784 100.0 (3) (0.1)

ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการ 2,366 85.1 2,242 80.5 124 5.5

ก�าไรขั้นต้น 		415 14.9 		542 19.5 (127) (23.4)

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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• ภาษีเงินได้นิติบุคคล
	 ในปี	 2557	 บริษัทฯ	 มีภาษีเงินได้นิติบุคคล	 จ�านวนเงิน	 82	 ล้านบาท	 ลดลงจากปีก่อนจ�านวนเงิน	 2	 ล้านบาท	 

หรือลดลงร้อยละ	2.4			ประกอบด้วย	

	 บริษทัฯ	มีภาษีเงนิได้นติิบคุคลส�าหรบัปี	2557	จ�านวนเงนิ	73	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	10	ล้านบาท	หรอื	ลดลงร้อยละ	 

12			สาเหตุมาจากบริษัทฯ	มีก�าไรก่อนภาษีลดลงจ�านวน	14	ล้านบาท

 

	 บริษัทฯ	 มีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 จ�านวนเงิน	 9	 ล้านบาท	 เพิ่มข้ึนจากปีก่อน	 8	 ล้านบาท	 ส่วนใหญ่มาจาก 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น

• รายจ่ายลงทุน 
 ในปี	 2557	 บริษัทฯ	 มีรายจ่ายเก่ียวกับสินทรัพย์ประเภททุน	 จ�านวนเงิน	 262	 ล้านบาท	 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุน 

ในเคร่ืองจักรเพ่ือเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม ่	 นอกจากนี้ เป ็นการขยายก�าลังการผลิต	 และการปรับปรุงเครื่องจักรให ้ม ี

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
• สินทรัพย์รวม
 บริษทัฯ	มสีนิทรพัย์รวม	ณ	สิน้ปี	2557		มมีลูค่ารวมเป็นจ�านวนเงนิ	3,108	ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปี	2556	จ�านวนเงนิ	274	

ล้านบาท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	9.7	ประกอบด้วย	สนิทรพัย์หมนุเวยีน	เงนิลงทนุในบรษิทัร่วม	เงนิลงทนุระยะยาว	อสงัหารมิทรพัย์

เพ่ือการลงทนุ	ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์	และสนิทรพัย์ไม่หมนุเวียนอืน่ๆ	เป็นสดัส่วนร้อยละ	46.2	ร้อยละ	1.5	ร้อยละ	1.4	ร้อยละ 

15.3	ร้อยละ	34.4	และร้อยละ	1.2		ตามล�าดับ		มีรายละเอียดของสินทรัพย์ดังนี้		

ปี 2557 ปี 2556 การเปลี่ยนแปลง

จ�านวนเงิน ร้อยละต่อราย
ได้รวม

จ�านวนเงิน ร้อยละต่อราย
ได้รวม

จ�านวนเงิน ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย 		70 2.3 		141 4.8 (71) (50.4)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 140 4.7 132 4.5 8 6.1

รวม 210 7.0 273 9.3 (63) (23.1)

ปี 2557 ปี 2556
การเปลี่ยนแปลง

จ�านวนเงิน ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 73 83 (10) (12.0)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 9 1 8 800.0

รวม 82 84 (2) (2.4)

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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	 สินทรัพย์หมุนเวียนจ�านวนเงิน	 	 1,436	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2556	 จ�านวนเงิน	 35	 ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	

2.5	สาเหตุหลักมาจาก	บริษัทฯ	มีลูกหนี้การค้า	สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น	จากการเตรียมสินค้าคงคลังให้เพียงพอและสอดคล้องกับ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	และของลูกค้า	และลูกหนี้กรมสรรพากรเพิ่มขึ้นจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้น			

	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 จ�านวนเงิน	 46	 ล้านบาทที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินลงทุนในบริษัทแห่งใหม่	

บริษัทฯ	รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรในบริษัทร่วม	และผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		

เป็นจ�านวนเงิน	2	ล้านบาท	และ	1	ล้านบาท	รวมเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	จ�านวน	49	ล้านบาท

	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 	 จ�านวนเงิน	 474	 ล้านบาท	 	 เพ่ิมข้ึนจากปี	 2556	 จ�านวนเงิน	 49	 ล้านบาท	 หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ	 11.5	 เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน 

	 ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 จ�านวนเงิน	 1,069	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2556	 จ�านวนเงิน	 112	 ล้านบาท	

หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ	 11.7	 ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่	 และการปรับปรุงอาคาร

โรงงานแห่งใหม่	 รวมจ�านวนเงิน	 229	 ล้านบาท	 บริษัทฯได้มีการประเมินราคาที่ดินเพิ่มขึ้นจ�านวน	 15	 ล้านบาท	 คิด

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ส�าหรับปีจ�านวนเงิน	 129	 ล้านบาท	 และตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์จ�านวนเงิน	 3	 ล้านบาท 

31 ธันวาคม 2557

จ�านวนเงิน 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 46

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 	2

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 	1

เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 49

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 การเปลี่ยนแปลง

จ�านวนเงิน สัดส่วน
(ร้อยละ)

จ�านวนเงิน สัดส่วน
(ร้อยละ)

จ�านวนเงิน ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,436 46.2 1,401 49.4 35 2.5

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 			46 1.5 - - 46 N/A

เงินลงทุนระยะยาว 			45 	1.4 		45 	1.6 - -

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   474 15.3  425 15.0 49 11.5

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ 1,069 34.4  957 33.8 112 11.7

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ 		38 		1.2   	6   0.2  32 533.3

รวมสินทรัพย์ 3,108 100.0 2,834 100.0 274 9.7

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ	จ�านวนเงิน	38	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2556	จ�านวนเงิน	32	ล้านบาท	เนื่องจากในปี	2557	

บริษัทฯ	มียอดเงินมัดจ�าจ่ายล่วงหน้าส�าหรับการลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น

• หนี้สินรวม
 บริษัทฯ		มีหนี้สินรวม	ณ	สิ้นปี	2557	มูลค่ารวม	629	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2556		จ�านวนเงิน		30		ล้านบาท		หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ	5.0		ประกอบด้วย		หนี้สินหมุนเวียน		หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	เป็นสัดส่วน

ร้อยละ		70.6		ร้อยละ	5.1	และร้อยละ	24.3		ตามล�าดับ		มีรายละเอียดของหนี้สินดังนี้

	 หนี้สินหมุนเวียนจ�านวนเงิน		444	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนเงิน	17	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.0	สาเหตุเนื่อง

มาจาก	บริษัทฯ	มียอดเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น	และยอดภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น

	 หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตัดบญัชจี�านวนเงิน	32	ล้านบาท	เพิม่ขึน้เป็นจ�านวนเงนิ	13	ล้านบาท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	68.4	มา

จากการตรีาคาเพิม่ขึน้ของทีด่นิเพือ่การด�าเนนิงาน	และการเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุพ่ิมขึน้ 

	 หนี้สินไม่หมุนเวียนจ�านวนเงิน	153	ล้านบาท	ประกอบด้วย	ค่าเช่ารับล่วงหน้าจ�านวนเงิน	15	ล้านบาท	และส�ารองผล

ประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ�านวนเงิน	138	ล้านบาท		

• ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ	จ�านวนเงิน	2,479	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี

ก่อน	จ�านวนเงิน	245	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	10.9	เนื่องมาจากบริษัทฯ	มีก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

2557		จ�านวนเงิน	1,485	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	233	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	18.6	ระหว่างปี	2557	บริษัทฯ	ได้จ่าย

เงินปันผลจากก�าไรของปี	2556	เป็นจ�านวนเงิน	94	ล้านบาท	และบริษัทฯ	มีก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	2557	เป็นจ�านวนเงิน	

338		ล้านบาท

นโยบายสภาพคล่อง แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 
	 •	สภาพคล่อง	ในปี	2557	บริษัทฯ		มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ		รวมมูลค่า		455		ล้านบาท		ลดลง

จากปี	2556	เป็นจ�านวนเงิน	34	ล้านบาท	ส่วนใหญ่ใช้ไปในในกิจกรรมลงทุน

	 ณ		วันที่		31	ธันวาคม	2557			บริษัทฯ	มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ	3.24	เท่า	มีอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นเท่ากับ	

0.25	เท่า	ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 การเปลี่ยนแปลง

จ�านวนเงิน สัดส่วน
(ร้อยละ)

จ�านวนเงิน สัดส่วน
(ร้อยละ)

จ�านวนเงิน ร้อยละ

หนี้สินหมุนเวียน 		444 	70.6 		427 	71.3 17 		4.0

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    32 		5.1 		19 		3.2 13 68.4

หนี้สินไม่หมุนเวียน 		153 	24.3 		153 	25.5 - -

รวมหนี้สิน   629 100.0   599 100.0 30 5.0

หน่วย	:	ล้านบาท
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	 •	แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน		ส�าหรับปี		2557		ประกอบไปด้วย

	 1.	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน		จ�านวนเงิน		394		ล้านบาท		ซึ่งเกิดจากก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการ 

	 	 เปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหน้ีสนิด�าเนนิงานจ�านวนเงนิ	515	ล้านบาท	และบรษิทัฯ	มกีารเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์ 

	 	 เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนเงิน	 59	ล้านบาท	 ได้แก่	 ลูกหนี้การค้า	 และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น	 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน 

	 	 เพิ่มขึ้นจ�านวนเงิน	3		ล้านบาท	ได้แก่	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	และหนี้สินหมุนเวียนอื่น	นอกจากนี้บริษัทฯ	ได้ 

	 	 จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจ�านวนเงิน		66		ล้านบาท

			 2.	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 จ�านวนเงิน	 335	 ล้านบาท	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเครื่องจักร	 ลงทุนใน 

	 	 บริษัทร่วม	และลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	

	 3.	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	จ�านวนเงิน	94	ล้านบาท	ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ	 
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The Explanation and Analysis of operating results for 
the year 2014 compared to 2013

Year 2014 Year 2013
Different 

Amount %

Earnings before tax 408 422 (14) (3.3)

Less Corporate income tax   82 84 2 2.4

Net Profit – Cost Method 326 338 (12) (3.6)

Share of profit from investment in 
associated company 2 - 2 100.0

Net Profit – Equity Method 328 338 (10) (3.0)

         Unit : Million Baht

 In year 2014, the Company had joint with two investors to establish a new company called “PT Indonesia 

Caps and Closures” in the Republic of Indonesia.   This new Company will produce and distribute packaging caps for 

beverages.  The Company has recognized the share of profit from investment in associated company with the equity 

method as shown in the financial statement.

 In year 2014, the Company had earnings before tax for the amount of 408 million Baht, which had decreased 

from previous year for the amount of 14 million Baht or equivalent to 3.3%.  After the deduction of the corporate income 

tax for the amount of 82 million Baht, the Company had net profit of 326 million Baht, which had decreased from the 

previous year 12 million Baht or equivalent to 3.6%.  The earnings per share were 6.3 Baht, which had decreased from 

the previous year of 0.2 Baht per share.  The net profit ratio was 10.9% and the return on equity was 13.9%.

 The Company’s earnings before tax had decreased from the previous year for the amount of 14 million Baht or 

equivalent to 3.3%.  It came from the decrease of sale for the high profit products affected from slowing consumption 

due to political uncertainty in the first half of 2014, which led to the lower gross profit than last year for the amount of 

127 million Baht or equivalent to 23.4%. In year 2013, the Company had the expenses for the new product with below 

standard quality for the amount of 67 million Baht.  However the Company had gained from the changes in the value 

of investment properties for the amount of 49 million Baht. The Company had recognized the share of profit from 

investment in associated company for the amount of 2 million Baht. The Company had the net profit by equity method 

for the amount of 328 million Baht.

• Revenues
 In year 2014, the Company had the total revenues of 2,984 million Baht consisted of sales and service income 

for the amount of 2,781 million Baht or equivalent to 93.2% of total revenues.  Other incomes consisted of income from 

sales of scrap metal, gain from changes in the value of investment properties, administrative income, rental income, 

and interest income for the total of 203 million Baht or equivalent to 6.8% of total revenues.  

 The Company had the total revenues increased from the previous year for the amount of 47 million Baht or 

equivalent to 1.6%.  Mainly, it came from the gain from changes in the value of investment properties.
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• Sales, Cost of Sales and Gross Profit
 In 2014 the Company had sales and printing services incomes for the amount of 2,781 million Baht and the cost 

of sales and services for the amount of 2,366 million Baht or equivalent to 85.1% of sales.  The Company had gross 

profit for the amount of 415 million Baht or equivalent to 14.9% of sales, which had decreased from the year 2013 for 

the amount of 127 million Baht or equivalent to 23.4%.  Mainly, it was due to the decrease of sale for the high profit 

products, which led to the lower gross profit.  It was affected from slowing consumption due to political uncertainty in 

the first half of 2014.

• Selling & Administrative Expenses
 In the year 2014, the Company had selling and administrative expenses for the amount of 210 million Baht 

or equivalent to 7.0% of total revenues.  It was consisted of selling expenses for the amount of 70 million Baht or 

equivalent to 2.3% of total revenues.  The administrative expenses were amounting 140 million Baht or equivalent to 

4.7% of total revenues.

 The Company’s selling expenses had decreased from the previous year for the amount of 71 million Baht or 

equivalent of 50.4 times. Mainly, the Company had the expenses for the new product sold with the quality of below 

standard.  

 The Company had the administrative expenses increase for the amount of 8 million Baht or equivalent to 6.1%.  

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 1 million Baht.

Year 2014 Year 2013 Different

Amount % Amount % Amount %

Revenues

Sales 2,624 87.9 2,641 89.9 (17) (0.6)

Service income   157 5.3   143 4.9   14 9.8

Total sales and service income 2,781 93.2 2,784 94.8 (3) (0.1)

Other income   203 6.8   153 5.2 50 32.7

Total revenues 2,984 100.0 2,937 100.0 47 1.6

Year 2014 Year 2013 Different

Amount % Amount % Amount %

Sales and Service income  2,781 100.0  2,784 100.0 (3) (0.1)

Cost of sales and Service 2,366 85.1 2,242 80.5 124 5.5

Gross profit   415 14.9   542 19.5 (127) (23.4)

      Unit: Million Baht 

      Unit: Million Baht 
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• Corporate Income Tax
 In the year 2014, the Company had the corporate income tax for the amount of 82 million Baht, which had 

decreased from the previous year for the amount of 2 million Baht or equivalent to 2.4%.

 The current income tax for 2014 had the amount of 73 million Baht, which had decreased for the amount of 

10 million Baht from the previous year, or equivalent to 12.0%.  It was due to The Company had the earning before 

tax decreased for the amount of 14 million Baht.  

 The Company had the deferred tax expenses for the amount of 9 million Baht, which had increased for the 

amount of 8 million Baht from the previous year.   The main reason the Company had gained from the changes in the 

value of investment properties and revalued of land for operation. 

• Capital Expenditures
 In the year 2014, the Company had the capital expenditures for the amount of 262 million Baht.  The main 

portion of the investment was the machinery for new product and 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 2014 were 3,108 million Baht, which had increased from 

2013 for the amount of 274 million Baht or equivalent to 9.7%.  It consisted of the current assets, investment in 

associated company, long-term investment, investment properties, property plants & equipment and other non-current 

assets in the ratio of 46.2%, 1.5%, 1.4%, 15.3%, 34.4% and 1.2% respectively. Assets categories were as follows:

Year 2014 Year 2013 Different

Amount % of total 
revenues

Amount % of total 
revenues

Amount %

Selling & administrative expenses

Selling expenses   70 2.3   141 4.8 (71) (50.4)

Administrative expenses 140 4.7 132 4.5 8 6.1

Total expenses 210 7.0 273 9.3 (63) (23.1)

Year 2014 Year 2013
Different

Amount %

Income Tax

Current  income tax 73 83 (10) (12.0)

Deferred tax expenses 9 1 8 800.0

Total 82 84 (2) (2.4)

      Unit: Million Baht 

      Unit: Million Baht 
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31 December 2014

Amount 

Investment in associated company 46

Share of profit from investment in associated company  2

Exchange difference on translation of financial statements in foreign currency  1

Investment in associated company – Equity Method 49

Separate financial statements

31 December 2014 31 December 2013 Different

Amount % Amount % Amount %

Current assets 1,436 46.2 1,401 49.4 35 2.5

Non-Current assets :

Investment in associated company    46 1.5 - - 46 N/A

Long-term investment    45  1.4   45  1.6 - -

Investment properties   474 15.3  425 15.0 49 11.5

Property Plants and  Equipments 1,069 34.4  957 33.8 112 11.7

Other non-current assets   38   1.2    6   0.2  32 533.3

Total  Assets 3,108 100.0 2,834 100.0 274 9.7

      Unit: Million Baht 

      Unit: Million Baht 

 Total current asset was 1,436 million Baht had increased from 2013 for the amount of 35 million Baht or 

equivalent to 2.5%.  The main reasons came from the increase of the account receivable from the increase sales, 

and the inventories with the projected amount of increase sales and according to the Company and customer risk 

management policy and the Revenue department receivable from the value added tax refund.

 Investment in the associated company had the amount of 46 million Baht in the separated financial statement 

was for the investment of the new Company.  The Company recognized the share of profit from investment in associated 

company and the exchange differences on translation of financial statement in foreign currency for the amount of 2 million 

Baht and 1 million Baht respectively. The total investment in associated company equity method was 49 million Baht. 

 Investment properties amounted of 474 million Baht, which had increased from year 2013 for the amount of 

49 million Baht or equivalent to 11.5%.  It came from the Company had gain from changes in the value of investment 

properties.  It was the gain of changes in the value of investment properties.

 

 Property, plant and equipments amounted of 1,069 million Baht, which had increased from 2013 for the amount 

of 112 million Baht or equivalent to 11.7%.  The main reason was the Company had increased the investment in 

machinery for the new product and renovation of building in the new factory for the amount of 229 million Baht. The 

Company had appraised the land for operation, which increased for the amount of 15 million Baht. The calculation of 

the depreciation of total assets was 129 million Baht and written off the asset for the amount of 3 million Baht.
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 Current liabilities amounted of 444 million Baht, which had increased for the amount of 17 million Baht or 

equivalent to 4.0%.  It was the increase of the trade payable and the corporate income tax payable.  

 Deferred tax liabilities amounted of 32 million Baht, which had increased for the amount of 13 million Baht or 

equivalent to 68.4%. Mainly, it came from the increase of the land for operation revalued and the increased of value 

in the investment properties.  

 Non-current liabilities had the amount of 153 million Baht.  It consisted of rental received in advance for the 

amount of 15 million Baht.  Provision for long-term employees’ benefits was 138 million Baht.  

• Shareholders’ Equity
 As of 31st December 2014, the shareholders’ equity amounted of 2,479 million Baht, which had increased 

from the previous year for the amount of 245 million Baht or equivalent to 10.9%.  It was due to the Company had 

the retained earnings as of 31st December 2014 amounted of 1,485 million Baht, which had increased from previous 

year for the amount of 233 million Baht or equivalent to 18.6%.  During the year of 2014, the Company had paid the 

dividends for 2013 for the amount of 94 million Baht.  In 2014, the Company had the comprehensive income for the 

amount of 338 million Baht. 

Liquidity and Source of funds & Used of funds
	 •	Liquidity	in	2014,	the	Company	had	the	cash	and	cash	equivalent	for	the	amount	of	454	million	Baht,	which	

had decreased from the year 2013 for the amount of 34 million Baht.  Mainly, It was the use from the investment 

activities.  

 Other non-current assets had the amount of 38 million Baht, which had increased from the year 2013 for the 

amount of 32 million Baht.  It was due to the year 2013 had increased the asset of down payment for the purchase of 

machinery.

• Liabilities
 The total liabilities of the Company at the year-end of 2014 were 629 million Baht, which had increased from year 

2013 for the amount of 30 million Baht or equivalent to 5.0%.  It consisted of current liabilities, deferred tax liabilities, 

and non-current liabilities, for the ratio of 70.6%, 5.1% and 24.3% respectively.  Liabilities categories were as follows:

Baht.

Separate financial statements

31 December 2014 31 December 2013 Different

% Amount % Amount % ร้อยละ

Current Liabilities   444  70.6   427  71.3 17   4.0

Deferred Tax Liabilities    32   5.1   19   3.2 13 68.4

Non-Current Liabilities   153  24.3   153  25.5 - -

Total  Liabilities   629 100.0   599 100.0 30 5.0

      Unit: Million Baht 
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 As of 31st December 2014, the Company current ratio was 3.24 times and debt to equity ratio was 0.25 times 

which nearly the same with year 2013.  

	 •	Source	of	funds	&	Used	of	funds	for	2014	consisted	of	

 1. Cash flows from operating activities amounted 394 million Baht, which was the income from operating  

  activities before changes in operating assets and liabilities amounted 515 million Baht.  The Company  

  had increased the operating assets for the amount of 59 million Baht, which was the increase of  

  account receivable and inventories. 

   The company had increased the operating liabilities for the amount of 3 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 66 million Baht. 

 2. Cash used in investing activities had the amount of 335 million Baht. It was mainly from the investment  

  in associated company and current investment.

 3. Cash flows from financial activities had the amount of 94 million Baht.  It was mainly from the company  

  paid dividend to common shares and preferred shares.



รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท	ฝาจีบ	จ�ากัด	 (มหาชน)	 ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินซึ่งแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	งบก�าไรขาดทุนซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	งบก�าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ซึง่แสดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ซึง่แสดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีและ
งบกระแสเงินสดซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
และหมายเหตุเรื่องอื่นๆและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	ฝาจีบ	จ�ากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
	 ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้าได้ปฏบิตัิ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ	รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญหรือไม่

	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมลูในงบการเงิน	วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใช้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัช	ีซึง่รวมถงึการประเมินความเสีย่งจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยง
ดังกล่าว	ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของ
กิจการ	เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสิทธิผล
ของการควบคมุภายในของกจิการการตรวจสอบรวมถึงการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีีผู่บ้รหิารใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม	

	 ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รับเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของ
ข้าพเจ้า

ความเห็น
	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	ฝาจีบ	จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

 

	 	 พิมพ์ใจ		มานิตขจรกิจ
	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4521

บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด
กรุงเทพฯ:	24	กุมภาพันธ์	2558
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งบแสดงฐานะการเง�น
บร�ษัท ฝาจ�บ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงินซ่ึงแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 2557 2557 2556

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 454,750,901      454,750,901    489,246,091      

เงินลงทุนช่ัวคราว 40,289,460        40,289,460      -                     

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 6, 8 437,060,399      437,060,399    432,375,151      

สินค้าคงเหลือ 9 489,122,464      489,122,464    469,596,711      

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 15,114,970        15,114,970      9,790,313         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,436,338,194    1,436,338,194  1,401,008,266    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 49,016,701        46,341,825      -                     

เงินลงทุนระยะยาว 11 45,296,738        45,296,738      45,296,738        

ั ิ ั ์ ื่ 12 474 000 000 474 000 000 425 232 324

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 12 474,000,000      474,000,000    425,232,324      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,068,532,823    1,068,532,823  956,612,228      

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 5,528,659         5,528,659        3,471,762         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 32,110,207        32,110,207      2,144,400         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,674,485,128    1,671,810,252  1,432,757,452    

รวมสินทรัพย์ 3,110,823,322    3,108,148,446  2,833,765,718    

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 6, 16 394,113,007        394,113,007      386,912,542      

ค่าเช่ารับล่วงหน้าท่ีครบกําหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 6 1,179,275           1,179,275          1,179,275          

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 32,745,957          32,745,957        26,090,562        

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 15,566,821          15,566,821        12,615,086        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 443,605,060        443,605,060      426,797,465      

หนี้สินไม่หมุนเวียน
ค่าเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิ

   จากส่วนท่ีครบกําหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 6 15,385,424          15,385,424        16,378,032        

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23 31,893,158          31,893,158        19,374,167        

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17 138,183,201        138,183,201      136,616,787      

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 185,461,783        185,461,783      172,368,986      

รวมหนี้สิน 629,066,843        629,066,843      599,166,451      

 

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเง�น (ต�อ)
บร�ษัท ฝาจ�บ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงินซ่ึงแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 2557 2557 2556

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 454,750,901      454,750,901    489,246,091      

เงินลงทุนช่ัวคราว 40,289,460        40,289,460      -                     

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 6, 8 437,060,399      437,060,399    432,375,151      

สินค้าคงเหลือ 9 489,122,464      489,122,464    469,596,711      

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 15,114,970        15,114,970      9,790,313         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,436,338,194    1,436,338,194  1,401,008,266    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 49,016,701        46,341,825      -                     

เงินลงทุนระยะยาว 11 45,296,738        45,296,738      45,296,738        

ั ิ ั ์ ื่ 12 474 000 000 474 000 000 425 232 324

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 12 474,000,000      474,000,000    425,232,324      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,068,532,823    1,068,532,823  956,612,228      

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 5,528,659         5,528,659        3,471,762         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 32,110,207        32,110,207      2,144,400         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,674,485,128    1,671,810,252  1,432,757,452    

รวมสินทรัพย์ 3,110,823,322    3,108,148,446  2,833,765,718    

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 6, 16 394,113,007        394,113,007      386,912,542      

ค่าเช่ารับล่วงหน้าท่ีครบกําหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 6 1,179,275           1,179,275          1,179,275          

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 32,745,957          32,745,957        26,090,562        

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 15,566,821          15,566,821        12,615,086        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 443,605,060        443,605,060      426,797,465      

หนี้สินไม่หมุนเวียน
ค่าเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิ

   จากส่วนท่ีครบกําหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 6 15,385,424          15,385,424        16,378,032        

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23 31,893,158          31,893,158        19,374,167        

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17 138,183,201        138,183,201      136,616,787      

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 185,461,783        185,461,783      172,368,986      

รวมหนี้สิน 629,066,843        629,066,843      599,166,451      

 

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงินซ่ึงแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 2557 2557 2556

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 454,750,901      454,750,901    489,246,091      

เงินลงทุนช่ัวคราว 40,289,460        40,289,460      -                     

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 6, 8 437,060,399      437,060,399    432,375,151      

สินค้าคงเหลือ 9 489,122,464      489,122,464    469,596,711      

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 15,114,970        15,114,970      9,790,313         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,436,338,194    1,436,338,194  1,401,008,266    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 49,016,701        46,341,825      -                     

เงินลงทุนระยะยาว 11 45,296,738        45,296,738      45,296,738        

ั ิ ั ์ ื่ 12 474 000 000 474 000 000 425 232 324

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 12 474,000,000      474,000,000    425,232,324      

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,068,532,823    1,068,532,823  956,612,228      

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 5,528,659         5,528,659        3,471,762         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 32,110,207        32,110,207      2,144,400         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,674,485,128    1,671,810,252  1,432,757,452    

รวมสินทรัพย์ 3,110,823,322    3,108,148,446  2,833,765,718    

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 6, 16 394,113,007        394,113,007      386,912,542      

ค่าเช่ารับล่วงหน้าท่ีครบกําหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 6 1,179,275           1,179,275          1,179,275          

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 32,745,957          32,745,957        26,090,562        

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 15,566,821          15,566,821        12,615,086        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 443,605,060        443,605,060      426,797,465      

หนี้สินไม่หมุนเวียน
ค่าเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิ

   จากส่วนท่ีครบกําหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 6 15,385,424          15,385,424        16,378,032        

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23 31,893,158          31,893,158        19,374,167        

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17 138,183,201        138,183,201      136,616,787      

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 185,461,783        185,461,783      172,368,986      

รวมหนี้สิน 629,066,843        629,066,843      599,166,451      

 

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบแสดงฐานะการเง�น (ต�อ)
บร�ษัท ฝาจ�บ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงินซ่ึงแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 2557 2557 2556

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      

   ทุนท่ีออกและชําระแล้ว

      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      

ส่ ิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สวนเกนทุน

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

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

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 19 52,800,000        52,800,000      52,800,000        

   ยังไม่ได้จัดสรร 1,486,842,544    1,485,239,297  1,252,435,620    

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 27,305,892        26,234,263      14,555,604        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,481,756,479    2,479,081,603  2,234,599,267    

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,110,823,322    3,108,148,446  2,833,765,718    

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกําไรขาดทุน
บร�ษัท ฝาจ�บ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
(หน่วย: บาท)

งบการเงินซ่ึงแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 2557 2557 2556

รายได้
รายได้จากการขาย 6 2,623,782,857 2,623,782,857 2,641,651,742

รายได้จากการให้บริการ 6 157,120,193      157,120,193    142,798,773      

รายได้อื่น 21 203,479,367      203,479,367    152,641,925      

รวมรายได้ 2,984,382,417    2,984,382,417  2,937,092,440    

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 2,237,031,374    2,237,031,374  2,119,627,178    

ต้นทุนการให้บริการ 128,735,237      128,735,237    122,793,707      

ค่าใช้จ่ายในการขาย 70,456,630        70,456,630      141,190,598      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 139,518,054      139,518,054    131,784,177      

รวมค่าใช้จ่าย 2,575,741,295    2,575,741,295  2,515,395,660    

ํ ไ ่ ่ ่ ํ ไ ิ ใ ิ ั ่

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
   และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 408,641,122      408,641,122    421,696,780      

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 1,603,247         -                     -                     

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 410,244,369      408,641,122    421,696,780      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23 (82,238,513)       (82,238,513)     (83,977,164)      

กําไรสําหรับปี 328,005,856      326,402,609    337,719,616      

กําไรต่อหุ้น 24
กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   กําไรสําหรับปี 6.31 6.28 6.49

กําไรต่อหุ้นปรับลด

   กําไรสําหรับปี 6.21 6.18 6.40

กําไรสําหรับปี 328,005,856      326,402,609    337,719,616     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
ผลขาดทุนจากประมาณการตามคณิตศาสตร์

   ประกันภัย 17 -                      -                     (15,052,638)      

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า

   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,071,629         -                     -                     

ผลกําไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาท่ีดิน 13, 20 14,598,324        14,598,324      -                     

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 (2,919,665)         (2,919,665)       3,010,528         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 340,756,144      338,081,268    325,677,506      

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บร�ษัท ฝาจ�บ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
(หน่วย: บาท)

งบการเงินซ่ึงแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 2557 2557 2556

รายได้
รายได้จากการขาย 6 2,623,782,857 2,623,782,857 2,641,651,742

รายได้จากการให้บริการ 6 157,120,193      157,120,193    142,798,773      

รายได้อื่น 21 203,479,367      203,479,367    152,641,925      

รวมรายได้ 2,984,382,417    2,984,382,417  2,937,092,440    

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 2,237,031,374    2,237,031,374  2,119,627,178    

ต้นทุนการให้บริการ 128,735,237      128,735,237    122,793,707      

ค่าใช้จ่ายในการขาย 70,456,630        70,456,630      141,190,598      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 139,518,054      139,518,054    131,784,177      

รวมค่าใช้จ่าย 2,575,741,295    2,575,741,295  2,515,395,660    

ํ ไ ่ ่ ่ ํ ไ ิ ใ ิ ั ่

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
   และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 408,641,122      408,641,122    421,696,780      

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 1,603,247         -                     -                     

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 410,244,369      408,641,122    421,696,780      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23 (82,238,513)       (82,238,513)     (83,977,164)      

กําไรสําหรับปี 328,005,856      326,402,609    337,719,616      

กําไรต่อหุ้น 24
กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   กําไรสําหรับปี 6.31 6.28 6.49

กําไรต่อหุ้นปรับลด

   กําไรสําหรับปี 6.21 6.18 6.40

กําไรสําหรับปี 328,005,856      326,402,609    337,719,616     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
ผลขาดทุนจากประมาณการตามคณิตศาสตร์

   ประกันภัย 17 -                      -                     (15,052,638)      

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า

   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,071,629         -                     -                     

ผลกําไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาท่ีดิน 13, 20 14,598,324        14,598,324      -                     

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 (2,919,665)         (2,919,665)       3,010,528         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 340,756,144      338,081,268    325,677,506      

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
(หน่วย: บาท)

งบการเงินซ่ึงแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 2557 2557 2556

รายได้
รายได้จากการขาย 6 2,623,782,857 2,623,782,857 2,641,651,742

รายได้จากการให้บริการ 6 157,120,193      157,120,193    142,798,773      

รายได้อื่น 21 203,479,367      203,479,367    152,641,925      

รวมรายได้ 2,984,382,417    2,984,382,417  2,937,092,440    

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 2,237,031,374    2,237,031,374  2,119,627,178    

ต้นทุนการให้บริการ 128,735,237      128,735,237    122,793,707      

ค่าใช้จ่ายในการขาย 70,456,630        70,456,630      141,190,598      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 139,518,054      139,518,054    131,784,177      

รวมค่าใช้จ่าย 2,575,741,295    2,575,741,295  2,515,395,660    

ํ ไ ่ ่ ่ ํ ไ ิ ใ ิ ั ่

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
   และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 408,641,122      408,641,122    421,696,780      

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 1,603,247         -                     -                     

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 410,244,369      408,641,122    421,696,780      

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23 (82,238,513)       (82,238,513)     (83,977,164)      

กําไรสําหรับปี 328,005,856      326,402,609    337,719,616      

กําไรต่อหุ้น 24
กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   กําไรสําหรับปี 6.31 6.28 6.49

กําไรต่อหุ้นปรับลด

   กําไรสําหรับปี 6.21 6.18 6.40

กําไรสําหรับปี 328,005,856      326,402,609    337,719,616     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี
ผลขาดทุนจากประมาณการตามคณิตศาสตร์

   ประกันภัย 17 -                      -                     (15,052,638)      

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า

   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,071,629         -                     -                     

ผลกําไรท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาท่ีดิน 13, 20 14,598,324        14,598,324      -                     

ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 (2,919,665)         (2,919,665)       3,010,528         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 340,756,144      338,081,268    325,677,506      

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเง�นสด
บร�ษัท ฝาจ�บ จํากัด (มหาชน) 
สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
(หน่วย: บาท)

งบการเงินซ่ึงแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2557 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี 410,244,369      408,641,122    421,696,780      

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและตัดจําหน่ายสินค้า

      และอะไหล่ 27,886,546        27,886,546      26,248,644       

   ค่าเส่ือมราคาและตัดจําหน่าย 133,089,947      133,089,947    112,315,629      

   ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (1,603,247)         -                     -                     

   กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว -                      -                     (4,018,007)        

   โอนกลับผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว -                      -                     (7,314,000)        

   กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ู ุ

      เพ่ือการลงทุน (48,767,676)       (48,767,676)     -                     

   กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์ (139,535)           (139,535)          (211,859)          

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 7,865,200         7,865,200         4,943,229         

   รายได้ดอกเบ้ีย (13,059,739)       (13,059,739)     (15,140,877)      

   รายได้เงินปันผล (14,100)             (14,100)            (12,000)            

    กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไม่เกิดขึ้น (92,132)             (92,132)            (1,170,792)        

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพย์และหน้ีสินดําเนินงาน 515,409,633      515,409,633    537,336,747      

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น (4,421,539)         (4,421,539)       (32,855,047)      

   สินค้าคงเหลือ (47,412,298)       (47,412,298)     (64,672,925)      

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (5,292,854)         (5,292,854)       (556,789)          

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (1,646,230)         (1,646,230)       587,606           

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 7,386,105         7,386,105         (14,532,786)      

   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 2,951,262         2,951,262         (6,192,720)        

   ค่าเช่ารับล่วงหน้า (992,608)           (992,608)          (992,608)          

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (6,298,785)         (6,298,785)       (2,237,115)        

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 459,682,686      459,682,686    415,884,363      

จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (65,983,793)       (65,983,793)     (92,090,095)      

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 393,698,893      393,698,893    323,794,268      

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเง�นสด (ต�อ)
บร�ษัท ฝาจ�บ จํากัด (มหาชน) 
สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
(หน่วย: บาท)

งบการเงินซ่ึงแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

2557 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึ้น (40,289,460)       (40,289,460)     -                     

เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพ่ิมขึ้น (46,341,825)       (46,341,825)     -                     

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว -                      -                     58,018,007       

ซ้ืออุปกรณ์ (228,803,381)     (228,803,381)    (284,345,773)      

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 750,641            750,641           5,415,300         

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพ่ิมขึ้น (4,482,448)         (4,482,448)       (1,183,400)        

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือเครื่องจักรลดลง (เพ่ิมขึ้น) (28,603,640)       (28,603,640)     12,375,400       

ดอกเบ้ียรับ 12,967,876        12,967,876      15,303,551       

เงินปันผลรับ 14,100              14,100             12,000             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (334,788,137)     (334,788,137)    (194,404,915)      

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ุ ุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล (93,598,932)       (93,598,932)     (80,249,082)      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (93,598,932)       (93,598,932)     (80,249,082)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (34,688,176)       (34,688,176)     49,140,271       

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

   ท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 192,986            192,986           1,478,528         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 489,246,091      489,246,091    438,627,292      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 454,750,901      454,750,901    489,246,091      

-                      -                     -                     

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

   รายการปรับปรุงสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน -                      -                     15,052,638

   ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินใหม่ 14,598,324        14,598,324      -                     

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 121บร�ษัท ฝาจับ จํากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited



หมายเหตุประกอบงบการเง�น
บร�ษัท ฝาจ�บ จํากัด (มหาชน) 
สําหรับป�สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท นิปปอน โคลสเซอรส 
จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศญ่ีปุนเปนบริษัทใหญ และมีบริษัท โตโยไซกัน กรุป โฮลด้ิงส จํากัด เปนบริษัทใหญของ
กลุมบริษัท ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ การผลิตและจําหนายฝาสําหรับขวด และธุรกิจรับจางพิมพแผน ท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯ
อยูท่ีเลขท่ี 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46 ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบ
การเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 
2543 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับ
ภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 

 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับในงวดบัญชีปจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังน้ี 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบัน 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 

ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 

ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 

ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 

ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 

ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 

ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 

ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 

ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 

ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 
  รายงานประจําป� 2557 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 15 สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
ฉบับท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับท่ี 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับท่ี 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมี

ลักษณะคลายคลึงกัน 
ฉบับท่ี 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
ฉบับท่ี 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
ฉบับท่ี 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 เรื่อง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
ฉบับท่ี 17 การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 
ฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีหุนปนผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท้ังหมดตามท่ีกลาวขางตนไดรับการปรับปรุงและจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ซ่ึงโดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินน้ี  

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมเปนจํานวนมาก ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้น
เพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศโดยการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในครั้งน้ีสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน ฝายบริหาร
ของบริษัทฯเช่ือวาจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินน้ีในปท่ีนํามาตรฐานดังกลาวมาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกลาวขางตนบางฉบับเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลักการ
สําคัญ ซ่ึงประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงน้ีกําหนดใหกิจการตองรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะท่ีมาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตใหกิจการเลือกรับรูรายการดังกลาวทันทีในกําไร
ขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรูในกําไรขาดทุนก็ได  

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษัทฯรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยูแตเดิมแลว 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 เรื่อง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใชแทนเน้ือหาเกี่ยวกับการบัญชี
สําหรับงบการเงนิรวมท่ีเดิมกําหนดอยูในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐาน
ฉบับน้ีเปล่ียนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาวาผูลงทุนมีอํานาจการควบคุมหรือไม กลาวคือ ภายใตมาตรฐานฉบับน้ีผูลงทุนจะ
ถือวาตนควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนได หากตนมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน และตนสามารถ
ใชอํานาจในการส่ังการกิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนน้ันได ถึงแมวาตนจะมีสัดสวนการถือหุนหรือสิทธิในการออก
เสียงโดยรวมนอยกวากึ่งหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญน้ีสงผลใหฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางมากในการทบทวนวาบริษัทฯ
มีอํานาจควบคุมในกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือไมและจะตองนําบริษัทใดในกลุมกิจการมาจัดทํางบการเงินรวมบาง 

 

 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท นิปปอน โคลสเซอรส 
จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศญ่ีปุนเปนบริษัทใหญ และมีบริษัท โตโยไซกัน กรุป โฮลด้ิงส จํากัด เปนบริษัทใหญของ
กลุมบริษัท ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ การผลิตและจําหนายฝาสําหรับขวด และธุรกิจรับจางพิมพแผน ท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯ
อยูท่ีเลขท่ี 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46 ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบ
การเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 
2543 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับ
ภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 

 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับในงวดบัญชีปจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังน้ี 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบัน 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 

ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 

ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 

ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 

ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 

ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 

ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 

ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 

ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 

ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 

ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 
  

123บริษัท ฝาจับ จำากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited



การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 15 สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแกผูเชา 
ฉบับท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบับท่ี 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับท่ี 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมี

ลักษณะคลายคลึงกัน 
ฉบับท่ี 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
ฉบับท่ี 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม 
ฉบับท่ี 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 29 เรื่อง การรายงานทาง

การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 
ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 
ฉบับท่ี 17 การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 
ฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีหุนปนผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท้ังหมดตามท่ีกลาวขางตนไดรับการปรับปรุงและจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ซ่ึงโดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินน้ี  

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมเปนจํานวนมาก ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้น
เพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศโดยการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในครั้งน้ีสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน ฝายบริหาร
ของบริษัทฯเช่ือวาจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินน้ีในปท่ีนํามาตรฐานดังกลาวมาถือปฏิบัติ อยางไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกลาวขางตนบางฉบับเปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลักการ
สําคัญ ซ่ึงประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงน้ีกําหนดใหกิจการตองรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะท่ีมาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตใหกิจการเลือกรับรูรายการดังกลาวทันทีในกําไร
ขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรูในกําไรขาดทุนก็ได  

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษัทฯรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยูแตเดิมแลว 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 เรื่อง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใชแทนเน้ือหาเกี่ยวกับการบัญชี
สําหรับงบการเงนิรวมท่ีเดิมกําหนดอยูในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐาน
ฉบับน้ีเปล่ียนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาวาผูลงทุนมีอํานาจการควบคุมหรือไม กลาวคือ ภายใตมาตรฐานฉบับน้ีผูลงทุนจะ
ถือวาตนควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนได หากตนมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน และตนสามารถ
ใชอํานาจในการส่ังการกิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนน้ันได ถึงแมวาตนจะมีสัดสวนการถือหุนหรือสิทธิในการออก
เสียงโดยรวมนอยกวากึ่งหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญน้ีสงผลใหฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางมากในการทบทวนวาบริษัทฯ
มีอํานาจควบคุมในกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือไมและจะตองนําบริษัทใดในกลุมกิจการมาจัดทํางบการเงินรวมบาง 

 ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของ
บริษัทฯ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 เรื่อง การรวมการงาน  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 11 ใชแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา ซ่ึงไดถูกยกเลิกไป 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกําหนดใหกิจการบันทึกเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกันท่ีเขานิยามของการรวมคาโดยใช
วิธีสวนไดเสีย ในขณะท่ีมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 กําหนดใหกิจการสามารถเลือกนําเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกันมาจัดทํา
งบการเงินรวมโดยใชวิธีรวมตามสัดสวน หรือบันทึกเปนเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียก็ได 

 ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบตองบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษัทฯไมมี
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกําหนดเรื่องการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของกับสวนไดเสียของกิจการในบริษัทยอย การรวมการ
งาน บริษัทรวม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสรางเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับน้ีจึงไมมีผลกระทบทางการเงินตองบการเงินของบริษัทฯ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกําหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวกับการวัดมูลคา
ยุติธรรม  กลาวคือ หากกิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินใดตามขอกําหนดของมาตรฐานท่ีเกี่ยวของอื่น  กิจการ
จะตองวัดมูลคายุติธรรมน้ันตามหลักการของมาตรฐานฉบับน้ี และใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไปในการรับรูผลกระทบจากการเริ่มใช
มาตรฐานฉบับน้ี 

 จากการประเมินเบ้ืองตน ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 

 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การรับรูรายได 

 รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือบริษัทฯไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหแกผูซ้ือแลว รายได
จากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

 รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน 

 ดอกเบ้ียรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

เงินชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกท่ีไดรับในรูปบัตรภาษีจากกระทรวงการคลังรับรูเปนรายไดเม่ือบริษัทฯไดรับหนังสือแจงอนุมัติให
ไดรับบัตรภาษี 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืน
ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

4.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่นแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน
โดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหน้ี 
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 ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของ
บริษัทฯ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 เรื่อง การรวมการงาน  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 11 ใชแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 เรื่อง สวนไดเสียในการรวมคา ซ่ึงไดถูกยกเลิกไป 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกําหนดใหกิจการบันทึกเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกันท่ีเขานิยามของการรวมคาโดยใช
วิธีสวนไดเสีย ในขณะท่ีมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 กําหนดใหกิจการสามารถเลือกนําเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกันมาจัดทํา
งบการเงินรวมโดยใชวิธีรวมตามสัดสวน หรือบันทึกเปนเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียก็ได 

 ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบตองบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษัทฯไมมี
เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกําหนดเรื่องการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของกับสวนไดเสียของกิจการในบริษัทยอย การรวมการ
งาน บริษัทรวม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสรางเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับน้ีจึงไมมีผลกระทบทางการเงินตองบการเงินของบริษัทฯ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกําหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวกับการวัดมูลคา
ยุติธรรม  กลาวคือ หากกิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินใดตามขอกําหนดของมาตรฐานท่ีเกี่ยวของอื่น  กิจการ
จะตองวัดมูลคายุติธรรมน้ันตามหลักการของมาตรฐานฉบับน้ี และใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไปในการรับรูผลกระทบจากการเริ่มใช
มาตรฐานฉบับน้ี 

 จากการประเมินเบ้ืองตน ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 

 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การรับรูรายได 

 รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือบริษัทฯไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหแกผูซ้ือแลว รายได
จากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

 รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน 

 ดอกเบ้ียรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

เงินชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกท่ีไดรับในรูปบัตรภาษีจากกระทรวงการคลังรับรูเปนรายไดเม่ือบริษัทฯไดรับหนังสือแจงอนุมัติให
ไดรับบัตรภาษี 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืน
ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

4.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่นแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน
โดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไมได ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหน้ี 

 

 

4.4 สินคาคงเหลือ 

 สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุนตามวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่า
กวา ราคาทุนดังกลาววัดมูลคาตามวิธีตนทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเคียงกับตนทุนจริง และประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบ แรงงานและคาโสหุยใน
การผลิต 

 วัตถุดิบ สารเคมี อะไหลและวัสดุโรงงานแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉล่ียหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา และจะถือ
เปนสวนหน่ึงของตนทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช 

4.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย และแสดงอยูในงบ
การเงินเฉพาะกิจการดวยมูลคาตามวิธีราคาทุน 

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนท่ัวไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการลดลงของมูลคา 
(ถามี) 

4.6 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

 บริษัทฯวัดมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยราคาทุนซ่ึงรวมตนทุนการทํารายการ หลังจากน้ัน บริษัทฯจะวัดมูลคา
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยมูลคายุติธรรม บริษัทฯรับรูผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในงบกําไรขาดทุนในปท่ีเกิดขึ้น 

 บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีตัดรายการ
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนออกจากบัญชี 

4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาท่ีตีใหม อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย 
(ถามี) 

 บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วันท่ีไดสินทรัพยมา หลังจากน้ันบริษัทฯจัดใหมีการประเมินราคาท่ีดิน โดยผูประเมิน
ราคาอิสระและบันทึกสินทรัพยดังกลาวในราคาท่ีตีใหม ท้ังน้ี บริษัทฯจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเปนครั้งคราวเพ่ือมิให
ราคาตามบัญชี ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

 บริษัทฯบันทึกสวนตางซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปน้ี  

- บริษัทฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพ่ิมขึ้นจากการตีราคาใหมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรูจํานวนสะสมในบัญชี 
“สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในสวนของผูถือหุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยน้ันเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯได
รับรูราคาท่ีลดลงในงบกําไรขาดทุนแลว สวนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหมน้ีจะถูกรับรูเปนรายไดไมเกินจํานวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรูเปน
คาใชจายปกอนแลว 

- บริษัทฯรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีลดลงจากการตีราคาใหมในงบกําไรขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยน้ันเคยมีการตี
ราคาเพ่ิมขึ้นและยังมียอดคงคางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” อยูในสวนของผูถือหุน สวนท่ีลดลงจากการตี
ราคาใหมจะถูกรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจํานวนท่ีไมเกินยอดคงเหลือของบัญชี “สวนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย” 

คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังน้ี 

 อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร  5 - 20 ป 
 เครื่องจักรและอุปกรณ  3 - 15 ป 
 เครื่องตกแตงติดต้ัง เครื่องใชสํานักงานและยานพาหนะ  3 - 5 ป 

 คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยระหวางติดต้ัง 
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 บริษัทฯ ตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณออกจากบัญชีเม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

การใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรายการ

สินทรัพยน้ันออกจากบัญชี 

4.8 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

 สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยน้ัน  

 บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย

น้ัน และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอบงชี้วาสินทรัพยน้ันเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัด

จําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

 สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังน้ี 

  อายุการใหประโยชน 

 คอมพิวเตอรซอฟตแวร 3 และ 5 ป 

 สิทธิการผลิต 6 ป 

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดย

ทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซ่ึงทําใหมี

อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.10 สัญญาเชาระยะยาว 

 สัญญาเชาอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชา

การเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชา

แลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกใน

งบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย 

ท่ีเชา 

 สัญญาเชาอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน 

จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายงบกําไรขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

4.11 เงินตราตางประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินเปนสกุลเงินบาท ซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินซ่ึง

อยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

4.12 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนอื่นของ

บริษัทฯหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมี

มูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ท้ังน้ี มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพย

หรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา  

4.4 สินคาคงเหลือ 

 สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุนตามวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่า
กวา ราคาทุนดังกลาววัดมูลคาตามวิธีตนทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเคียงกับตนทุนจริง และประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบ แรงงานและคาโสหุยใน
การผลิต 

 วัตถุดิบ สารเคมี อะไหลและวัสดุโรงงานแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉล่ียหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา และจะถือ
เปนสวนหน่ึงของตนทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช 

4.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย และแสดงอยูในงบ
การเงินเฉพาะกิจการดวยมูลคาตามวิธีราคาทุน 

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนท่ัวไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการลดลงของมูลคา 
(ถามี) 

4.6 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

 บริษัทฯวัดมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยราคาทุนซ่ึงรวมตนทุนการทํารายการ หลังจากน้ัน บริษัทฯจะวัดมูลคา
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยมูลคายุติธรรม บริษัทฯรับรูผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในงบกําไรขาดทุนในปท่ีเกิดขึ้น 

 บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีตัดรายการ
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนออกจากบัญชี 

4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาท่ีตีใหม อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย 
(ถามี) 

 บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วันท่ีไดสินทรัพยมา หลังจากน้ันบริษัทฯจัดใหมีการประเมินราคาท่ีดิน โดยผูประเมิน
ราคาอิสระและบันทึกสินทรัพยดังกลาวในราคาท่ีตีใหม ท้ังน้ี บริษัทฯจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเปนครั้งคราวเพ่ือมิให
ราคาตามบัญชี ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ 

 บริษัทฯบันทึกสวนตางซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังตอไปน้ี  

- บริษัทฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพ่ิมขึ้นจากการตีราคาใหมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรูจํานวนสะสมในบัญชี 
“สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในสวนของผูถือหุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยน้ันเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯได
รับรูราคาท่ีลดลงในงบกําไรขาดทุนแลว สวนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหมน้ีจะถูกรับรูเปนรายไดไมเกินจํานวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรูเปน
คาใชจายปกอนแลว 

- บริษัทฯรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีลดลงจากการตีราคาใหมในงบกําไรขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยน้ันเคยมีการตี
ราคาเพ่ิมขึ้นและยังมียอดคงคางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” อยูในสวนของผูถือหุน สวนท่ีลดลงจากการตี
ราคาใหมจะถูกรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจํานวนท่ีไมเกินยอดคงเหลือของบัญชี “สวนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย” 

คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังน้ี 

 อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร  5 - 20 ป 
 เครื่องจักรและอุปกรณ  3 - 15 ป 
 เครื่องตกแตงติดต้ัง เครื่องใชสํานักงานและยานพาหนะ  3 - 5 ป 

 คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยระหวางติดต้ัง 
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 บริษัทฯ ตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณออกจากบัญชีเม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก

การใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรายการ

สินทรัพยน้ันออกจากบัญชี 

4.8 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

 สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยน้ัน  

 บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย

น้ัน และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอบงชี้วาสินทรัพยน้ันเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัด

จําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

 สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังน้ี 

  อายุการใหประโยชน 

 คอมพิวเตอรซอฟตแวร 3 และ 5 ป 

 สิทธิการผลิต 6 ป 

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดย

ทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซ่ึงทําใหมี

อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.10 สัญญาเชาระยะยาว 

 สัญญาเชาอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชา

การเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชา

แลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกใน

งบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย 

ท่ีเชา 

 สัญญาเชาอุปกรณท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน 

จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายงบกําไรขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

4.11 เงินตราตางประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินเปนสกุลเงินบาท ซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินซ่ึง

อยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

4.12 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนอื่นของ

บริษัทฯหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมี

มูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ท้ังน้ี มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพย

หรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา  

 บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน ยกเวนในกรณีท่ีดินซ่ึงใชวิธีการตีราคาใหมและไดบันทึกสวนเกินทุนจาก
การตีราคาใหมไวในสวนของผูถือหุน ขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูในสวนของผูถือหุนไมเกินไปกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคย
บันทึกไว 

 หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ท่ีแสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีรับรูในงวดกอนไดหมดไป
หรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยน้ัน และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีรับรูในงวดกอนก็
ตอเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุด โดย
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพ่ิมขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีท่ีควรจะเปนหากกิจการไม
เคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไป
ยังงบกําไรขาดทุนทันที เวนแตสินทรัพยน้ันแสดงดวยราคาท่ีตีใหม การกลับรายการสวนท่ีเกินกวามูลคาตามบัญชีท่ีควรจะเปนถือเปนการตี
ราคาสินทรัพยเพ่ิม 

4.13 ผลประโยชนของพนักงาน 

 ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดวยเงิน
ท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของ
บริษัทฯ เงินท่ีบริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ นอกจากน้ี ยังมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีได
จัดสรรไวอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ใชบังคับโดยบริษัทฯเปนผูจัดเก็บไวเอง และจะจายใหแก
พนักงานเม่ือพนักงานน้ันลาออกจากบริษัทฯ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) และผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปน
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากน้ัน บริษัทฯจัดใหมีโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน 
ไดแก โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา 

 บริษัทฯคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน โดย
ใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพัน
ดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

 กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการ
ผลประโยชน) จะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสําหรับผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรูทันทีในงบกําไรขาดทุน 

4.14 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปได
คอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพันน้ัน และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระ
ผูกพันน้ันไดอยางนาเชื่อถือ 

4.15 ภาษีเงินได 

 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดปจจุบัน       

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน ยกเวนในกรณีท่ีดินซ่ึงใชวิธีการตีราคาใหมและไดบันทึกสวนเกินทุนจาก
การตีราคาใหมไวในสวนของผูถือหุน ขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูในสวนของผูถือหุนไมเกินไปกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคย
บันทึกไว 

 หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ท่ีแสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีรับรูในงวดกอนไดหมดไป
หรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยน้ัน และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีรับรูในงวดกอนก็
ตอเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุด โดย
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีเพ่ิมขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีท่ีควรจะเปนหากกิจการไม
เคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไป
ยังงบกําไรขาดทุนทันที เวนแตสินทรัพยน้ันแสดงดวยราคาท่ีตีใหม การกลับรายการสวนท่ีเกินกวามูลคาตามบัญชีท่ีควรจะเปนถือเปนการตี
ราคาสินทรัพยเพ่ิม 

4.13 ผลประโยชนของพนักงาน 

 ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดวยเงิน
ท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของ
บริษัทฯ เงินท่ีบริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ นอกจากน้ี ยังมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีได
จัดสรรไวอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ใชบังคับโดยบริษัทฯเปนผูจัดเก็บไวเอง และจะจายใหแก
พนักงานเม่ือพนักงานน้ันลาออกจากบริษัทฯ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) และผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปน
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากน้ัน บริษัทฯจัดใหมีโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน 
ไดแก โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา 

 บริษัทฯคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน โดย
ใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพัน
ดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

 กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการ
ผลประโยชน) จะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสําหรับผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรูทันทีในงบกําไรขาดทุน 

4.14 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปได
คอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพันน้ัน และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระ
ผูกพันน้ันไดอยางนาเชื่อถือ 

4.15 ภาษีเงินได 

 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดปจจุบัน       

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

  

 

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลา
รายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเกี่ยวของน้ัน โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯรับรูหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ  แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทฯ
จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชน้ัน 

 บริษัทฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตาม
บัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 

 บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการท่ีไดบันทึกโดยตรงไปยัง
สวนของผูถือหุน  

4.16 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 ลูกหน้ีและเจาหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กําไร
ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดท่ีเกิดขึ้นจากการ
ทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา  

 

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องท่ีมีความไม
แนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญ
มีดังน้ี 

สัญญาเชา  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมิน
เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวาบริษัทฯไดโอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลว
หรือไม 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจาก
ลูกหน้ีแตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน  

 คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 

 คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือเกิดจากการปรับมูลคาของสินคาจากผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้น ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นโดยใชการวิเคราะหอายุสินคาคงเหลือ และสถานะการขายของสินคาคงเหลือรายตัวในปจจุบัน 

 คาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุน 

 บริษัทฯจะต้ังคาเผ่ือการลดลงของมูลคาเงินลงทุนท่ัวไปเม่ือมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะ
เวลานานหรือเม่ือมีขอบงชี้ของการดอยคา การท่ีจะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือไมน้ัน
จําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร  

 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

 บริษัทฯแสดงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยมูลคายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระและรับรูการเปล่ียนแปลงมูลคา
ยุติธรรมในงบกําไรขาดทุน ผูประเมินราคาอิสระประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยใชวิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาดและวิธีมูลคาตนทุนเปล่ียนแทนสุทธิ ขอสมมติฐานท่ีสําคัญท่ีใชในการประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนได
อธิบายไวในหมายเหตุ 12 
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 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลา
รายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเกี่ยวของน้ัน โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯรับรูหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ  แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทฯ
จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชน้ัน 

 บริษัทฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตาม
บัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 

 บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการท่ีไดบันทึกโดยตรงไปยัง
สวนของผูถือหุน  

4.16 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 ลูกหน้ีและเจาหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กําไร
ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดท่ีเกิดขึ้นจากการ
ทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา  

 

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องท่ีมีความไม
แนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญ
มีดังน้ี 

สัญญาเชา  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมิน
เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวาบริษัทฯไดโอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลว
หรือไม 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจาก
ลูกหน้ีแตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน  

 คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 

 คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือเกิดจากการปรับมูลคาของสินคาจากผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้น ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นโดยใชการวิเคราะหอายุสินคาคงเหลือ และสถานะการขายของสินคาคงเหลือรายตัวในปจจุบัน 

 คาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุน 

 บริษัทฯจะต้ังคาเผ่ือการลดลงของมูลคาเงินลงทุนท่ัวไปเม่ือมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะ
เวลานานหรือเม่ือมีขอบงชี้ของการดอยคา การท่ีจะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือไมน้ัน
จําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร  

 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

 บริษัทฯแสดงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยมูลคายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระและรับรูการเปล่ียนแปลงมูลคา
ยุติธรรมในงบกําไรขาดทุน ผูประเมินราคาอิสระประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยใชวิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาดและวิธีมูลคาตนทุนเปล่ียนแทนสุทธิ ขอสมมติฐานท่ีสําคัญท่ีใชในการประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนได
อธิบายไวในหมายเหตุ 12 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเส่ือมราคา 

 ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเม่ือ
เลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 บริษัทฯแสดงมูลคาของท่ีดินดวยราคาท่ีตีใหม ซ่ึงราคาท่ีตีใหมน้ีไดประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ โดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึง
การประเมินมูลคาดังกลาวตองอาศัยขอสมมติฐานและการประมาณการบางประการ  

 นอกจากน้ี ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคา
หากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับ
การคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับสินทรัพยน้ัน  

 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตอง
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคํานวณหามูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดน้ันๆ 

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาบริษัทฯควร
รับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละ
ชวงเวลา 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชนและผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณขึ้นตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆในการประมาณการน้ัน เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 
อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

 

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและ
เกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลาน้ัน ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังน้ี    

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงิน                            
ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                                        
ตามวิธีสวนไดเสีย /                                         

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 

 2557 2556 นโยบายการกําหนดราคา 
รายไดจากการขาย - ฝาภาชนะ 661,109 687,294 ราคาตลาด 
รายไดจากการใหบริการพิมพแผน 154,758 139,818 ราคาตลาด    
รายไดจากการใหเชา 3,145 3,184 ราคาตามสัญญา 
ขายอุปกรณ อะไหลและวัตถุดิบ 1,528 1,513 ราคาตามปกติธุรกิจเชนเดียวกับ

ลูกคาท่ัวไป 
รายไดคาบริหาร 9,077 9,365 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือวัตถุดิบ 2,603 2,177 ราคาตลาด 
ซ้ืออะไหลและเครื่องจักร 20,217 33,001 ราคาตลาด 
จายคาสิทธิการผลิต  22,436 25,155 อัตรารอยละของยอดขายแตละ

สินคา 
จายคาชดเชยสินคาเสียหาย 1,331 6,984 ราคาทุน 
โอนมูลคาเครื่องจักรท่ีถือกรรมสิทธ์ิรวมกัน 989 4,190 ราคาทุน  
เงินปนผลจาย 60,455 51,984 ตามท่ีประกาศจาย 

129บริษัท ฝาจับ จำากัด (มหาชน)
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 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเส่ือมราคา 

 ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเม่ือ
เลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 บริษัทฯแสดงมูลคาของท่ีดินดวยราคาท่ีตีใหม ซ่ึงราคาท่ีตีใหมน้ีไดประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ โดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึง
การประเมินมูลคาดังกลาวตองอาศัยขอสมมติฐานและการประมาณการบางประการ  

 นอกจากน้ี ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคา
หากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับ
การคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับสินทรัพยน้ัน  

 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตอง
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคํานวณหามูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดน้ันๆ 

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาบริษัทฯควร
รับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละ
ชวงเวลา 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชนและผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณขึ้นตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆในการประมาณการน้ัน เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 
อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

 

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและ
เกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลาน้ัน ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังน้ี    

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงิน                            
ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                                        
ตามวิธีสวนไดเสีย /                                         

  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 

 2557 2556 นโยบายการกําหนดราคา 
รายไดจากการขาย - ฝาภาชนะ 661,109 687,294 ราคาตลาด 
รายไดจากการใหบริการพิมพแผน 154,758 139,818 ราคาตลาด    
รายไดจากการใหเชา 3,145 3,184 ราคาตามสัญญา 
ขายอุปกรณ อะไหลและวัตถุดิบ 1,528 1,513 ราคาตามปกติธุรกิจเชนเดียวกับ

ลูกคาท่ัวไป 
รายไดคาบริหาร 9,077 9,365 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือวัตถุดิบ 2,603 2,177 ราคาตลาด 
ซ้ืออะไหลและเครื่องจักร 20,217 33,001 ราคาตลาด 
จายคาสิทธิการผลิต  22,436 25,155 อัตรารอยละของยอดขายแตละ

สินคา 
จายคาชดเชยสินคาเสียหาย 1,331 6,984 ราคาทุน 
โอนมูลคาเครื่องจักรท่ีถือกรรมสิทธ์ิรวมกัน 989 4,190 ราคาทุน  
เงินปนผลจาย 60,455 51,984 ตามท่ีประกาศจาย 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงิน                            
ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                                        
ตามวิธีสวนไดเสีย /                                         

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

ผลประโยชนระยะส้ัน 19,257 18,146 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 215 153 

รวม 19,472 18,299 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังน้ี  

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงิน                            
ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                                        
ตามวิธีสวนไดเสีย /                                         

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 8) 108,304 83,590 

ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 8) 11,149 8,215 

เจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 16) 23,735 17,821 

คาเชารับลวงหนา   
คาเชารับลวงหนา  16,565 17,557 
หัก: สวนท่ีครบกําหนดภายในหน่ึงป (1,179) (1,179) 

สุทธิ 15,386 16,378 

 ขอมูลเพ่ิมเติมของรายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสรุปไดดังน้ี 

ก) ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังน้ี 

  บริษัท   ประเภทกิจการ   ลักษณะความสัมพันธ  
PT Indonesia Caps and Closures Co., Ltd. ผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑ บริษัทรวม 
    ประเภทฝาสําหรับเครื่องด่ืม 
กลุมบริษัทบุญรอดบรวิเวอรี่ ผลิตและจําหนายเครื่องด่ืม ผูถือหุนและมีผูบริหารรวมกันบางสวน 
บริษัท ไทยนํ้าทิพย จํากัด  ผลิตและจําหนายเครื่องด่ืม ผูถือหุนและมีผูบริหารรวมกันบางสวน 
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ผลิตและจําหนายเครื่องด่ืม ผูถือหุนและมีผูบริหารรวมกันบางสวน 
บริษัท โตโยไซกัน กรุป โฮลด้ิงส จํากัด  ผลิตและขายบรรจุภัณฑ ผูถือหุนและมีผูบริหารรวมกันบางสวน 
บริษัท นิปปอน โคลสเซอรส จํากัด  ผลิตและขายบรรจุภัณฑ ผูถือหุนและมีผูบริหารรวมกันบางสวน 
บริษัท บางกอกแคน ผลิตและขายกระปอง มีผูถือหุนรวมกันและมีผูบริหารรวมกัน 
    แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด    2-Piece และ 3-Piece     บางสวน 
บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและขายภาชนะพลาสติก มีผูถือหุนรวมกันและมีผูบริหารรวมกัน 
     บางสวน 
บริษัท ไซไว โชจิ จํากัด  จําหนายเครื่องจักรและอะไหล มีผูถือหุนรวมกันบางสวน 
บริษัท โตโย ฟลล่ิง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บรรจุและจําหนายกระปอง มีผูถือหุนรวมกันบางสวน 
    อัดยานํ้าสําหรับฉีด 
บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จํากัด  รับจางผลิตแมพิมพสําหรับ มีผูถือหุนรวมกันบางสวน 
    ฉีดและเปาพลาสติก 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงิน                            
ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                                        
ตามวิธีสวนไดเสีย /                                         

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

ผลประโยชนระยะส้ัน 19,257 18,146 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 215 153 

รวม 19,472 18,299 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียดดังน้ี  

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงิน                            
ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                                        
ตามวิธีสวนไดเสีย /                                         

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 8) 108,304 83,590 

ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 8) 11,149 8,215 

เจาหนี้อื่น - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 16) 23,735 17,821 

คาเชารับลวงหนา   
คาเชารับลวงหนา  16,565 17,557 
หัก: สวนท่ีครบกําหนดภายในหน่ึงป (1,179) (1,179) 

สุทธิ 15,386 16,378 

 ขอมูลเพ่ิมเติมของรายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสรุปไดดังน้ี 

ก) ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังน้ี 

  บริษัท   ประเภทกิจการ   ลักษณะความสัมพันธ  
PT Indonesia Caps and Closures Co., Ltd. ผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑ บริษัทรวม 
    ประเภทฝาสําหรับเครื่องด่ืม 
กลุมบริษัทบุญรอดบรวิเวอรี่ ผลิตและจําหนายเครื่องด่ืม ผูถือหุนและมีผูบริหารรวมกันบางสวน 
บริษัท ไทยนํ้าทิพย จํากัด  ผลิตและจําหนายเครื่องด่ืม ผูถือหุนและมีผูบริหารรวมกันบางสวน 
บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) ผลิตและจําหนายเครื่องด่ืม ผูถือหุนและมีผูบริหารรวมกันบางสวน 
บริษัท โตโยไซกัน กรุป โฮลด้ิงส จํากัด  ผลิตและขายบรรจุภัณฑ ผูถือหุนและมีผูบริหารรวมกันบางสวน 
บริษัท นิปปอน โคลสเซอรส จํากัด  ผลิตและขายบรรจุภัณฑ ผูถือหุนและมีผูบริหารรวมกันบางสวน 
บริษัท บางกอกแคน ผลิตและขายกระปอง มีผูถือหุนรวมกันและมีผูบริหารรวมกัน 
    แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด    2-Piece และ 3-Piece     บางสวน 
บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและขายภาชนะพลาสติก มีผูถือหุนรวมกันและมีผูบริหารรวมกัน 
     บางสวน 
บริษัท ไซไว โชจิ จํากัด  จําหนายเครื่องจักรและอะไหล มีผูถือหุนรวมกันบางสวน 
บริษัท โตโย ฟลล่ิง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บรรจุและจําหนายกระปอง มีผูถือหุนรวมกันบางสวน 
    อัดยานํ้าสําหรับฉีด 
บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จํากัด  รับจางผลิตแมพิมพสําหรับ มีผูถือหุนรวมกันบางสวน 
    ฉีดและเปาพลาสติก 
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ข) ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการคาท่ีเกิดขึ้นถือเปนธุรกิจปกติของบริษัทฯและเปนไปตามวัตถุประสงคของการกอต้ัง

บริษัทในการผลิตและจําหนายสินคาใหกับลูกคาท่ีเปนผูถือหุนของบริษัทฯและเปนคูแขงทางการคาระหวางกันเอง และการ

ใหบริการรับจางผลิตงานท่ีเกี่ยวกับการพิมพ 

ค) ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกันประกอบดวย ยอดคงเหลือของรายการใหเชา ขายอุปกรณและอะไหล การใหบริการดานการ

จัดการและการใหบริการระบบโครงขายคอมพิวเตอรแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

ง) เจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกันประกอบดวย ยอดคงเหลือของรายการซ้ือวัตถุดิบ อะไหลและเครื่องจักร คาสิทธิการผลิตคาง

จายและคาชดเชยสินคาเสียหายคางจาย 

จ) บริษัทฯไดกําหนดการใหบริการรับจางผลิตงานท่ีเกี่ยวกับการพิมพแกบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด โดยมีเงื่อนไข

การจายคาบริการเปนรายเดือนและไมกําหนดระยะเวลาส้ินสุดการใหบริการ 

ฉ) คาเชารับลวงหนาเปนคาเชารับตามสัญญาใหเชาท่ีดินแกบริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด โดยมีระยะเวลา 30 ป 

ส้ินสุดวันท่ี 1 กรกฎาคม 2574 

นอกจากน้ี บริษัทฯไดเขาทําสัญญาการใหเชาท่ีดินสวนเพ่ิมเติมและอาคารแกบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด มูล

คาตอบแทนสําหรับการใหเชาท่ีดินคิดตามราคาประเมินของ    ผูประเมินและการใหเชาอาคารคิดตามวิธีราคาทุนหักคาเส่ือม

ราคา โดยกําหนดชําระคาเชาเปนรายป คาตอบแทนรวมสําหรับปส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2557 และ 2556 คิดเปนจํานวนเงิน 0.3 

ลานบาทและ 0.3 ลานบาท ตามลําดับ  

ช) บริษัทฯไดใหเชาสํานักงานพรอมการใหบริการพ้ืนท่ีสวนกลางแกบริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จํากัด โดยกําหนดคาตอบแทน

สําหรับปส้ินสุดเดือนธันวาคม 2557 และ 2556 เปนจํานวนเงิน 1 ลานบาท และ 1 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีเงื่อนไขจาย

คาบริการเปนรายเดือน 

ท้ังน้ี บริษัทฯไดตออายุสัญญาการใหเชาสํานักงานพรอมการใหบริการพ้ืนท่ีสวนกลางดังกลาวอีก 1 ป ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2558 

โดยกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 1 ลานบาท 

ซ) บริษัทฯไดทําสัญญาใหเชาเซิรฟเวอรและอุปกรณสําหรับเก็บขอมูลกับบริษัทท่ีเกี่ยวของในกลุมของบริษัท โตโยไซกัน กรุป โฮล

ด้ิงส จํากัด โดยกําหนดระยะเวลาการใหบริการ 4 ป ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2557 คาตอบแทนรวมเปนจํานวนเงิน 3 ลานบาท 

และกําหนดชําระคาบริการเปนรายป 

ฌ) บริษัทฯไดใหบริการดานบริหารจัดการซอฟตแวรและฮารดแวรระบบคอมพิวเตอรและระบบงานบุคคลแกบริษัทท่ีเกี่ยวของกันใน

กลุมของบริษัท โตโยไซกัน กรุป โฮลด้ิงส จํากัด โดยสัญญากําหนดคาตอบแทนสําหรับป 2557 และ 2556 เปนจํานวนเงินปละ7 

ลานบาท โดยมีเงื่อนไขจายคาบริการเปนรายเดือน 

 ท้ังน้ี บริษัทฯไดตออายุสัญญาการใหบริการดังกลาวอีก 1 ป ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2558 โดยกําหนดคาตอบแทนรวมเปนจํานวน

เงิน 7 ลานบาท 

 นอกจากน้ี บริษัทฯไดใหบริการติดต้ังซอฟตแวรระบบงานคอมพิวเตอร SAP แก บริษัท โตโยไซกัน (ประเทศไทย) จํากัด โดย

สัญญาบริการมีระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดเดือนมิถุนายน 2556 และกําหนดคาตอบแทนคิดตามประมาณการคาใชจายท่ีจะ

เกิดขึ้นบวกกําไรอัตราคงท่ีรวมเปนเงิน 2 ลานบาท โดยมีเงื่อนไขจายคาบริการเม่ืองานสําเร็จ 

ญ) บริษัทฯไดทําสัญญาขายทรัพยสินและเก็บคาใชจายการบริหารงานการผลิตกระแสไฟฟากับบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอ

ริ่ง จํากัด โดยกําหนดคาตอบแทนในอัตราคงท่ีตอเดือน และไมกําหนดระยะเวลาส้ินสุดการใหบริการ 

ฎ) บริษัทฯไดทําสัญญาสิทธิการผลิต (Technical license agreement) กับ บริษัท นิปปอน  โคลสเซอรส จํากัด ซ่ึงเปนผูใหความ

ชวยเหลือดานวิชาการและเทคนิคการผลิตฝา สัญญาส้ินสุดเดือนธันวาคม 2560 โดยตกลงจายคาสิทธิการผลิตตามอัตรารอยละ

ของยอดขายของสินคาประเภทท่ีระบุในสัญญา และกําหนดจายคาบริการทุกหกเดือน 

 นอกจากน้ี บริษัทฯไดทําสัญญาสิทธิการผลิตเพ่ิมเติมกับบริษัทดังกลาวเพ่ือรับความชวยเหลือดานวิชาการและเทคนิคการผลิตฝา 

composite สัญญามีอายุ 6 ป ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2559 โดยกําหนดจายคาตอบแทนเปนเงินกอนแรกจํานวน 5 ลานเยนและ

จายคาสิทธิการผลิตตามอัตรารอยละของยอดขายสุทธิของสินคาดังกลาวเปนรายป 
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7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงิน                            
ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                                        
ตามวิธีสวนไดเสีย /                                         

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

เงินสด 191 156 
เงินฝากธนาคาร 454,560 489,090 

รวม 454,751 489,246 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากประจํามีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 0.10 ถึง 2.65 ตอป (2556: รอยละ 
0.10 ถึง 2.95 ตอป) 

 

8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงิน                            
ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                                        
ตามวิธีสวนไดเสีย /                                         

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน   
อายุหน้ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ   
ยังไมถึงกําหนดชําระ 74,863 59,676 
คางชําระ   
ไมเกิน 3 เดือน 33,441 23,914 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 108,304 83,590 

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน   
อายุหน้ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ   
ยังไมถึงกําหนดชําระ 255,222 242,049 
คางชําระ   
ไมเกิน 3 เดือน 59,059 94,567 
3 - 6 เดือน 10 - 
6 - 12 เดือน - 84 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 314,291 336,700 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน   
เงินทดรอง 2,743 2,457 
รายไดคางรับ 8,406 5,758 

รวมลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 11,149 8,215 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน   
เงินทดรอง 887 591 
ลูกหน้ีจากการขายเศษวัสดุ 1,048 782 
อื่น ๆ 1,381 2,497 

รวมลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 3,316 3,870 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น  437,060 432,375 
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9. อืลหเงคาคนิส  

ยวนห( : )ทาบนพั  

                     มาตนทุงลนิงเงดสแงซึนิงเรากบง
          รากจิกะาพฉเนิงเรากบง / ยสีเดไนวสธีวิ  รากจิกะาพฉเนิงเรากบง  

 2557 2556 

 

 
นทุาคาร  

บัรปรากยาร
ลดราคาทุนให

ธิทสุาคลมูนปเ
บัรดไะจที  

 
าคนสิ

อลืหเงค - ธิทสุ  
 

นทุาคาร  

ดลบัรปรากยาร
นปเหในทุาคาร
ะจทีธิทสุาคลมู

บัรดไ  

 
าคนสิ

อลืหเงค - ธิทสุ  

ปูรจ็รเาสําคนสิ  141,509 (17,094) 124,415 126,614 (12,975) 113,639 
าทํงาวหะรนาง  151,063 (6,771) 144,292 157,861 (7,111) 150,750 

ะลแบดิุถตวั  155,553 (4,866) 150,687 144,449 (2,440) 142,009 
    งอลืปเนสิดุสวั        

งาทงาวหะราคนสิ  20,370 - 20,370 14,979 - 14,979 
อะไหล 49,358 - 49,358 48,220 - 48,220 

รวม 517,853 (28,731) 489,122 492,123 (22,526) 469,597 

 นวนาํจนปเ บัรดไะจทีธิทสุาคลมูนปเหใอลืหเงคาคนสิงอขนทุาคารดลบัรปรากกทึนบัฯทษัิรบ นบัุจจปปงาวหะรนใ 28 ลานบาท (2556: 
26  นวนาํจนปเอลืหเงคาคนสิาคลมูดลบัรปรากยารบลักรากมีะลแ ยาขนทุนตงอขงนึหนวสนปเงดสแยดโ )ทาบนาล 22 ลานบาท (2556: 
19 งาวหะรนใยาจชใาคนปเูรบัรทีอลืหเงคาคนสิงอขาคลมูกาจกหัปไานํยดโ )ทาบนาล ป 

 

10.   มวรทัษริบนในทุงลนงิเ  

10.1 มวรทัษิรบงอขดยีอเะลยาร  

 ยวนห( : )ทาบนพั  

    

งดสแงซึนิงเรากบง                           
ยสีเดไนวสธีวิมาตนทุงลนิงเ  รากจิกะาพฉเนิงเรากบง  

  นึขงตัดัจ  นวสดสั  ีชญบัมาตาคลมู   
มวรทษัิรบ  จิกรธุะณษกลั  ในประเทศ นทุงลนิงเ  ยสีเดไนวสธีวิมาต  นทุาคาร  

   ะลยอร  2557 2557 2556 

       
PT Indonesia Caps 

and Closures 
Co., Ltd. 

 

ยานหาํจะลแตลิผ   
ฑณัภุจรรบ

ประเภทฝา
มดืงอืรคเบัรหาสํ  

ฐัรณราธาส
ยซีเนีดโนิอ  

25 49,017 46,342 - 

10.2 รไากํงบแนวส  ( นทุดาข ) บัรลผนปนงิเะลแ  

  ปงาวหะรนใ 2557 รไาํกงบแนวสูรบัรฯทษัิรบ   )นทุดาข( นิงเรากบงนใมวรทษัิรบนในทุงลนิงเกาจ      ยสีเดไนวสธีวิมาตนทุงลนิงเงดสแงซึ
รากจิกะาพฉเนิงเรากบงนใวาลกงดัมวรทษัิรบกาจบัรลผนปนิงเูรบัระลแ  นีงดั  

 ยวนห( : )ทาบนพั  

 

นทุงลนิงเงดสแงซึนิงเรากบง                          
ยสีเดไนวสธีวิมาต  รากจิกะาพฉเนิงเรากบง  

มวรทษัิรบ  
รไาํกงบแนวส  ( นทุดาข ) จาก 

ปงาวหะรนใมวรทษัิรบนในทุงลนิงเ  ปงาวหะรบัรฯทษัิรบทีลผนปนิงเ  

PT Indonesia Caps and Closures 
Co., Ltd. 1,603 - 
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10.3  ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 

 ขอมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

บริษัทรวม ทุนเรียกชําระ สินทรัพยรวม หน้ีสินรวม รายไดรวม กําไร )ขาดทุน (  

PT Indonesia Caps 

and Closures Co., 

Ltd. 65,303 ลานรูเปย 185 12 9 6 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2557 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ลงทุนรวมกับผูลงทุนอีกสองรายใน

การจัดต้ังบริษัทใหมชื่อ PT Indonesia Caps and Closures Co., Ltd. ในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีสํานักงานและโรงงาน

ต้ังอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมเมืองจารกาตา เพ่ือดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑประเภทฝาสําหรับเครื่องด่ืม โดย PT 

Indonesia Caps and Closures Co., Ltd. ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทจํากัดขึ้นเม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2557 ดวยทุนจดทะเบียน 

65,302.75 ลานรูเปย (57,500 หุน มูลคาหุนละ 1,135,700 รูเปย) และบริษัทฯลงทุนในสัดสวนรอยละ 25 ของหุนท้ังหมด เม่ือวันท่ี 13 

สิงหาคม 2557 บริษัทฯไดจายชําระคาหุนเปนจํานวนเงิน 46 ลานบาท 

งบแสดงฐานะการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ไดรวมเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย

จํานวน 49 ลานบาทและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ไดรวมสวน

แบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียจํานวน 2 ลานบาท  

 

11. เงินลงทุนระยะยาว 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตาม

วิธีสวนไดเสีย /                          

งบการเงินเฉพาะกิจการ           งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท 2557 2556 

 สัดสวน              

เงินลงทุน                    

 

มูลคาตาม 

สัดสวน               

เงินลงทุน                 

 

มูลคาตาม 

 (รอยละ) บัญชี (รอยละ) บัญชี 

บริษัท เฮอริเทจ สโตนแวร จํากัด 10.00 10,000 10.00 10,000 

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 1.61 9,494 1.61 9,494 

บริษัท เพชรแพค จํากัด 10.00 35,000 10.00 35,000 

บริษัท สนามกอลฟเมืองเอก จํากัด 0.08 180 0.08 180 

บริษัท เทพธานีกรีฑา จํากัด 0.03 273 0.03 273 

บริษัท เมืองเอกวิสตากอลฟคอรส จํากัด 0.06 350 0.06 350 

รวมราคาทุน  55,297  55,297 

หัก: คาเผ่ือการลดลงของมูลคา  (10,000)  (10,000) 

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ  45,297  45,297 
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12. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย /                                        
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 

  ท่ีดินจัดสรรและ   
 ท่ีดินเพ่ือใหเชา ส่ิงกอสราง ท่ีดินเปลา รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 143,498 159,800 121,934 425,232 
ผลกําไรสุทธิจากการตีราคาเปนมูลคายุติธรรม 28,502 (1,400) 21,666 48,768 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 172,000 158,400 143,600 474,000 

บริษัทฯไดจัดใหมีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในเดือนธันวาคม 2557 โดยบริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) 
จํากัด ซ่ึงเปนผูประเมินราคาอิสระผูประเมินใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเปนเกณฑในการกําหนดราคาท่ีดินและใชมูลคาตนทุนเปล่ียน
แทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost Approach) เปนเกณฑในการกําหนดราคาส่ิงกอสรางในโครงการพัฒนาท่ีดิน บริษัทฯ
พบวา ราคาประเมินของสินทรัพยตามวิธีดังกลาวสูงกวามูลคาสินทรัพยซ่ึงแสดงตามมูลคายุติธรรมจากการประเมินในครั้งกอนเปนจํานวน 
49 ลานบาท บริษัทฯบันทึกผลกาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมดังกลาวไวเปนสวนหน่ึงของรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุนสําหรับป
ปจจุบัน 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 

  ท่ีดินจัดสรรและ   
 ท่ีดินเพ่ือใหเชา ส่ิงกอสราง ท่ีดินเปลา รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 143,498 159,800 121,934 425,232 

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

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนในเดือนธันวาคม 2556 โดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) 
จํากัด ซ่ึงเปนผูประเมินราคาอิสระ ผูประเมินใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเปนเกณฑในการกําหนดราคาท่ีดินและใชมูลคาตนทุนเปล่ียน
แทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost Approach) เปนเกณฑในการกําหนดราคาส่ิงกอสรางในโครงการพัฒนาท่ีดิน บริษัทฯ
พบวาราคาประเมินของสินทรัพยตามวิธีการดังกลาวในป 2556 มีจํานวนไมแตกตางจากราคาประเมินครั้งกอนอยางเปนสาระสําคัญ จึง
ไมไดปรับปรุงมูลคายุติธรรมของสินทรัพย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจำาปี 2557 
Annual Report 2014136



 

13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ           

 2557 

 สินทรัพยซึ่ง   
 แสดงมูลคา

ตาม 
  

 ราคาท่ีตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทุน 

  

อาคารและ 

 
 
 
 

เครื่องจักร 
และอุปกรณ 

เครื่องตกแตง
ติดต้ัง

เครื่องใช 

 
 
 

สินทรัพย 
ระหวาง 
ติดต้ัง 

 
 
 
 
 

รวม 

  สวน
ปรับปรุง 

สํานักงาน
และ 

 ท่ีดิน อาคาร ยานพาหนะ 

ราคาทุน / ราคาท่ีตีใหม       
1 มกราคม 2557 84,402 389,196 1,948,030 65,445 223,805 2,710,878 
ซ้ือเพ่ิม - - 23,313 2,524 202,967 228,804 
ตีราคาเพ่ิม 14,598 - - - - 14,598 
จําหนาย - (2,100) (16,248) (919) - (19,267) 
โอนเขา (ออก) - 56,816 206,690 14,996 (278,502) - 

31 ธันวาคม 2557 99,000 443,912 2,161,785 82,046 148,270 2,935,013 

คาเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2557 - 262,075 1,443,114 49,077 - 1,754,266 
คาเส่ือมราคาสําหรับป - 15,942 104,504 8,282 - 128,728 
คาเส่ือมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย - (2,101) (13,522) (891) - (16,514) 

31 ธันวาคม 2557 - 275,916 1,534,096 56,468 - 1,866,480 

มูลคาสุทธิตามบัญชี       
31 ธันวาคม 2557 99,000 167,996 627,689 25,578 148,270 1,068,533 

คาเส่ือมราคาสําหรับป    
2557 (123 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 128,728 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 

 สินทรัพยซึ่ง   
 แสดงมูลคา

ตาม 
  

 ราคาท่ีตีใหม สินทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทุน 

  

อาคารและ 

 เครื่องตกแตง
ติดต้ัง 

เครื่องใช 

 
สินทรัพย 

 

  สวน
ปรับปรุง 

เครื่องจักร สํานักงาน
และ 

ระหวาง  

 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ยานพาหนะ ติดต้ัง รวม 

ราคาทุน / ราคาท่ีตีใหม       
1 มกราคม 2556 84,402 344,447 1,895,067 59,729 59,770 2,443,415 
ซ้ือเพ่ิม - - 10,306 2,580 271,460 284,346 
จําหนาย - (162) (12,194) (4,527) - (16,883) 
โอนเขา (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 

คาเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2556 - 250,650 1,357,002 47,517 - 1,655,169 
คาเส่ือมราคาสําหรับป - 11,555 93,261 5,350 - 110,166 
คาเส่ือมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย - (130) (7,149) (3,790) - (11,069) 

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

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

คาเส่ือมราคาสําหรับป    
2556 (105 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 110,166 

บริษัทฯไดจัดใหมีการประเมินราคาท่ีดินครั้งลาสุดในเดือนธันวาคม 2557 โดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด โดยใชวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาดเปนเกณฑในการกําหนดมูลคายุติธรรม บริษัทฯบันทึกผลกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการตีราคาท่ีดินจํานวน 15 ลาน
บาท เปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปปจจุบัน 

หากบริษัทฯแสดงมูลคาของท่ีดินดังกลาวดวยวิธีราคาทุน มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เปนจํานวนเงิน 66 
ลานบาท  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหน่ึงซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังคงใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอน
หักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 1,037 ลานบาท (2556: 993 ลานบาท)  

อาคารและเครื่องจักรบางสวนถือกรรมสิทธ์ิรวมกันระหวางบริษัทฯกับบริษัท บางกอกแคนแมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด โดยบริษัทฯบันทึก
เครื่องจักรดังกลาวตามสัดสวนท่ีเปนของบริษัทฯซ่ึงมีมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เปนจํานวนเงิน 18 ลานบาท (2556 : 
25 ลานบาท) 

  

รายงานประจำาปี 2557 
Annual Report 2014138



14. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย /                                                                                        

 งบการเงินเฉพาะกิจการ           งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

 ซอฟตแวร

คอมพิวเตอร สิทธิการผลิต รวม 

ซอฟตแวร

คอมพิวเตอร สิทธิการผลิต รวม 

ราคาทุนตนป 40,483 1,889 42,372 39,299 1,889 41,188 

ซ้ือเพ่ิม 209 - 209 1,184 - 1,184 

โอนเขา 4,274 - 4,274 - - - 

ราคาทุนปลายป 44,966 1,889 46,855 40,483 1,889 42,372 

คาตัดจําหนายสะสมตนป 37,955 945 38,900 36,863 630 37,493 

คาตัดจําหนายสําหรับป 2,111 315 2,426 1,092 315 1,407 

ค า ตั ด จํ า ห น า ย ส ะ ส ม

ปลายป 40,066 1,260 41,326 37,955 945 38,900 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 4,900 629 5,529 2,528 944 3,472 

 

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินกูยืมระยะส้ันท่ียังไมไดใช ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวนเงิน 175 ลานบาท และ 

900 ลานบาท ตามลําดับ (2556: 175 ลานบาท และ 900 ลานบาท ตามลําดับ) วงเงินดังกลาวไมมีภาระคํ้าประกัน 

 

16. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงิน                            

ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                                        

ตามวิธีสวนไดเสีย /                                         

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 295,775 298,505 

เจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน   

 คาสิทธิการผลิตคางจาย 12,521 11,942 

 อื่นๆ 11,214 5,879 

รวมเจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 23,735 17,821 

เจาหน้ีอืน่ - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน   

 เจาหน้ีอื่น 37,321 31,490 

 คาใชจายคางจาย 37,282 39,097 

รวมเจาหน้ี - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 74,603 70,587 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 394,113 386,913 
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17. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงิน                            
ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                                        
ตามวิธีสวนไดเสีย /                                         

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบ
เงิน) 

44,708 45,679 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการ
ผลประโยชน) 

75,304 71,862 

ผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน 18,171 19,076 

รวม 138,183 136,617 

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (เฉพาะโครงการผลประโยชน) ซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดงได
ดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงิน                            
ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                                        
ตามวิธีสวนไดเสีย /                                         

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป 71,862 54,659 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย 
 
- 15,053 

ตนทุนบริการในปจจุบัน  3,669 3,545 
ตนทุนดอกเบ้ีย 2,448  2,347 
ผลประโยชนท่ีจายในระหวางป (2,675) (3,742) 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป 75,304 71,862 

 คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (เฉพาะโครงการผลประโยชน) รวมอยูในงบกําไรขาดทุนแสดงไดดังน้ี 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงิน                            
ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                                        
ตามวิธีสวนไดเสีย /                                         

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

ตนทุนขาย 4,451 4,204 
คาใชจายในการขายและการบริหาร 1,666 1,688 

รวม 6,117 5,892 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จํานวนสะสมของผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงรับรูในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นและรับรูเปนสวนหน่ึงของกําไรสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวนประมาณ 12 ลานบาท (สุทธิจากภาษีเงินได) 
(2556: 12 ลานบาท) 
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 สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังน้ี 

 งบการเงิน                            
ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                                        
ตามวิธีสวนไดเสีย /                                         

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

 (รอยละตอป) (รอยละตอป) 
อัตราคิดลด 3.50 3.50 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต                             

(ขึ้นกับชวงอายุ) 
 

5.00 5.00 
อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน 9.50 9.50 

 จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนและภาระผูกพันท่ีถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณสําหรับปปจจุบันและส่ีปยอนหลัง
แสดงไดดังน้ี 

 

18. หุนบุริมสิทธิ 

 หุนบุริมสิทธิของบริษัทฯเปนหุนบุริมสิทธิชนิดระบุชื่อผูถือมีสิทธิไดรับเงินปนผลรวมกับหุนสามัญในอัตราเดียวกับหุนสามัญ และมีสิทธิ
ไดรับเงินปนผลเพ่ิมเติมอีกหุนละ 1.50 บาท ท้ังน้ี หุนบุริมสิทธิเปนชนิดไมสะสมเงินปนผล อีกท้ังมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเชนเดียวกับ
หุนสามัญและมีสิทธิแปลงเปนหุนสามัญไดในวันทําการสุดทายของทุกๆเดือน ในอัตราหุนบุริมสิทธิ 1 หุนตอหุนสามัญ 1 หุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือของหุนบุริมสิทธิท่ียังไมไดมีการใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญมีจํานวน 799,988 หุน 

 

19. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไว
เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอย
กวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผล 

 

20. สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 

 สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย คือสวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินซ่ึงสวนเกินทุนน้ีไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม
สามารถจายเปนเงินปนผล 

 

 

 

    (หนวย: พันบาท) 

 จํานวนภาระผูกพัน                                   
ตามโครงการผลประโยชน 

จํานวนภาระผูกพันท่ีถูกปรับปรุง            
จากผลของประสบการณ 

ป 2557  75,304  - 

ป 2556  71,862  8,051 

ป 2555 54,659  - 

ป 2554 54,659  - 

ป 2553 51,539  - 
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21. รายไดอ่ืน 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงิน                            
ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                                        
ตามวิธีสวนไดเสีย /                                         

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

รายไดจากการขายเศษวัสดุและอะไหล 103,578 98,911 
รายไดคาบริหาร 9,077 9,365 
ดอกเบ้ียรับ 13,060 15,141 
กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 

48,768 - 
อื่น ๆ 28,996 29,225 

รวม 203,479 152,642 

 

22. คาใชจายตามลักษณะ 

 รายการคาใชจายตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงิน                            
ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                                        
ตามวิธีสวนไดเสีย /                                         

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 424,953 403,635 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 133,090 112,316 
คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือและตัดจําหนาย

สินคาและอะไหล 
 

27,886 26,249 
โอนกลับผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุน 

ระยะยาว 
 
- (7,314) 

คาสิทธิการผลิตจาย 22,436 25,155 
คาใชจายขนสงสินคา 34,270 29,086 
คาซอมแซมและบํารุงรักษา 102,780 106,783 
วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป 1,595,192 1,556,674 
การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา  (8,097) (31,678) 
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23. คาใชจายภาษีเงินได / สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดดังน้ี 

    (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงิน                            

ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                                        
ตามวิธีสวนไดเสีย /                                         

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 
ภาษีเงินไดปจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 70,715 83,125 
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน 1,924 - 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางช่ัวคราว

และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว 9,599 852 
คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูใน                                   

งบกําไรขาดทุน 82,238 83,977 

 จํานวนภาษีเงินไดท่ีเกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
สรุปไดดังน้ี  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงิน                            

ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                                        
ตามวิธีสวนไดเสีย /                                         

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวของกับผลขาดทุนจาก   
 ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 2,920 3,011 

 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางกําไรทางบัญชคีาใชจายภาษีเงินไดดังน้ี 
(หนวย: พันบาท) 

 
งบการเงิน                            

ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                                         
  

 ตามวิธีสวนไดเสีย                                         งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2557 2556 
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินได      

นิติบุคคล 410,244 408,641 421,697 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 12.5% และ 20% 20% 20% 
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินได       

นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 82,049 81,728 84,339 
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติ

บุคคลของปกอน 
 

1,924 
 

1,924  
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:    
คาใชจายตองหาม 7,924 7,924 3,234 
คาใชจายท่ีมีสิทธิหักไดเพ่ิมขึ้น (18,832) (18,832) (4,448) 
อื่น ๆ 9,173 9,494 852 

รวม (1,735) (1,414) (362) 
คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบ

กําไรขาดทุน 82,238 82,238 83,977 
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 สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ี ประกอบดวย 
(หนวย: พันบาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงิน                            
ซ่ึงแสดงเงินลงทุน                                        
ตามวิธีสวนไดเสีย /                                         

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 5,746 4,505 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 18,744 18,263 
คาเชารับลวงหนา 3,077 3,276 
อื่น ๆ 1,673 1,530 

รวมสินทรัพยรอการตัดบัญชี 29,240 27,574 

 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 28,883 27,371 
กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรม   
   ของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 25,692 15,938 
สวนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 6,559 3,639 

รวมหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 61,134 46,948 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสุทธิ 31,893 19,374 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทรวมซ่ึงไมไดรับรูเปนหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีเปนจํานวนรวม 0.5 ลานบาท  

 

24. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับป (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญท่ี
ออกอยูในระหวางป 

 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับป (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยผลรวมของจํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของ
สามัญท่ีออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตองออกเพ่ือแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังส้ิน
ใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานและกําไรตอหุนปรับลด แสดงการคํานวณไดดังน้ี 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

  จํานวนหุนสามัญถัว
เฉล่ีย 

 

 กําไรสําหรับป ถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 (พันบาท) (พันหุน) (บาท) 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน    
กําไรสําหรับป 328,006 52,000 6.31 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด    
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ - 800  

กําไรตอหุนปรับลด    
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ    
   ใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 328,006 52,800 6.21 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

  จํานวนหุนสามัญ 
ถัวเฉล่ีย 

 

 กําไรสําหรับป ถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 (พันบาท) (พันหุน) (บาท) 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน    
กําไรสําหรับป 326,403 52,000 6.28 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด    
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ - 800  

กําไรตอหุนปรับลด    
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ    
   ใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 326,403 52,800 6.18 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ     

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

  จํานวนหุนสามัญถัว
เฉล่ีย 

 

 กําไรสําหรับป ถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 (พันบาท) (พันหุน) (บาท) 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน    
กําไรสําหรับป 337,720 52,000 6.49 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด    
หุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ - 800  

กําไรตอหุนปรับลด    
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ    
   ใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ 337,720 52,800 6.40 

25.  สวนงานดําเนินงาน 

 ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดรับและ
สอบทานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน ท้ังน้ีผูมี
อํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของบริษัทคือกรรมการผูมีอํานาจ  

 เพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและบริการ บริษัทฯมีสวนงาน
ท่ีรายงานท้ังส้ิน 3 สวนงาน ดังน้ี  

 1. สวนงานผลิตและขายฝาภาชนะ 
 2. สวนงานรับจางพิมพแผนสําหรับงานกระปอง 
 3. สวนงานอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  

 บริษัทฯไมมีการรวมสวนงานดําเนินงานเปนสวนงานท่ีรายงานขางตน  

 ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงคในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการ
ดําเนินงานและสินทรัพยรวม ซ่ึงวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับท่ีใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมในงบ
การเงิน อยางไรก็ตาม บริษัทฯบริหารงานดานการจัดหาเงิน ซ่ึงทําใหเกิดคาใชจายทางการเงิน และรายไดทางการเงิน กิจกรรม
บริหารงานและภาษีเงินไดของท้ังกลุม ดังน้ัน รายไดและคาใชจายดังกลาวจึงไมมีการปนสวนใหแตละสวนงานดําเนินงาน 
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 ขอมูลรายไดและกําไรของสวนงานของบริษัทฯสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังตอไปน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 ผลิตและ  ลงทุนใน  

 ขายฝาภาชนะ รับจางพิมพแผน อสังหาริมทรัพย รวม 

รายได     

 - ในประเทศ 1,921,700 157,120 50,041 2,128,861 

 - ตางประเทศ 702,083 - - 702,083 

รายไดท้ังส้ิน 2,623,783 157,120 50,041 2,830,944 

ผลการดําเนินงาน     

กําไรของสวนงาน 421,007 27,251 50,041 498,299 

รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน   

ดอกเบ้ียรับ   13,060 

รายไดอื่น   36,800 

คาใชจายในการบริหาร   (139,518) 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม   1,603 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได   410,244 

คาใชจายภาษีเงินได  (82,238) 

กําไรสําหรับป   328,006 

 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ                            

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 ผลิตและ  ลงทุนใน  

 ขายฝาภาชนะ รับจางพิมพแผน อสังหาริมทรัพย รวม 

รายได     

 - ในประเทศ 1,921,700 157,120 50,041 2,128,861 

 - ตางประเทศ 702,083 - - 702,083 

รายไดท้ังส้ิน 2,623,783 157,120 50,041 2,830,944 

ผลการดําเนินงาน     

กําไรของสวนงาน 421,007 27,251 50,041 498,299 

รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน   

ดอกเบ้ียรับ   13,060 

รายไดอื่น   36,800 

คาใชจายในการบริหาร   (139,518) 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได   408,641 

คาใชจายภาษีเงินได  (82,238) 

กําไรสําหรับป   326,403 

 

 

รายงานประจำาปี 2557 
Annual Report 2014146



(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ                            

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 ผลิตและ  ลงทุนใน  

 ขายฝาภาชนะ รับจางพิมพแผน อสังหาริมทรัพย รวม 
รายได     
 - ในประเทศ 2,020,139 142,799 1,273 2,164,211 

 - ตางประเทศ 621,513 - - 621,513 

รายไดท้ังส้ิน 2,641,652 142,799 1,273 2,785,724 
ผลการดําเนินงาน     

กําไรของสวนงาน 480,118 19,632 1,273 501,023 

รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน   
ดอกเบ้ียรับ   15,141 
รายไดอื่น   37,317 

คาใชจายในการบริหาร   (131,784) 
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได   421,697 

คาใชจายภาษีเงินได  (83,977) 

กําไรสําหรับป   337,720 

 สินทรัพยของแตละสวนงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังน้ี 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย                                  
 31 ธันวาคม 2557 
 ผลิตและ รับจาง ลงทุนใน  
 ขายฝาภาชนะ พิมพแผน อสังหาริมทรัพย รวม 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 1,034,938 33,595 - 1,068,533 
สินทรัพยอื่นตามสวนงาน 850,581 11,778 474,000 1,336,359 
สินทรัพยสวนกลาง    705,931 

รวมสินทรัพย    3,110,823 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ                            
 31 ธันวาคม 2557 
 ผลิตและ รับจาง ลงทุนใน  
 ขายฝาภาชนะ พิมพแผน อสังหาริมทรัพย รวม 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 1,034,938 33,595 - 1,068,533 
สินทรัพยอื่นตามสวนงาน 850,581 11,778 474,000 1,336,359 
สินทรัพยสวนกลาง    703,256 
รวมสินทรัพย    3,108,148 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ                            
 31 ธันวาคม 2556 
 ผลิตและ รับจาง ลงทุนใน  
 ขายฝาภาชนะ พิมพแผน อสังหาริมทรัพย รวม 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 923,726 32,886 - 956,612 
สินทรัพยอื่นตามสวนงาน 827,907 13,760 425,232 1,266,899 
สินทรัพยสวนกลาง    610,255 
รวมสินทรัพย    2,833,766 
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 บริษัทฯดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรหลักคือ ประเทศไทย โดยมีรายไดจากการขายสินคาท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีแสดงในตาราง
ขางตน โดยมีสินทรัพยไมหมุนเวียนท้ังหมดอยูในประเทศไทย 

 ในป 2557 บริษัทฯมีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวนสามราย เปนจํานวนเงินประมาณ 1,043 ลานบาท ซ่ึงมาจากสวนงานผลิตและขาย
ฝาภาชนะ (ป 2556 มีรายไดจากลูกคารายใหญจํานวนสามราย เปนจํานวนเงิน 1,129 ลานบาท ซ่ึงมาจากสวนงานผลิตและขายฝา
ภาชนะ) 

 

26. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดย
พนักงานจายสะสมเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนพนักงานและบริษัทฯจายสมทบใหในอัตรารอยละ 5 - 10 ของเงินเดือน
พนักงาน กรณีพนักงานท่ีเปนสมาชิกกองทุนฯกอนวันท่ี 1 มกราคม 2546 บริษัทฯจะจายสมทบอัตราพิเศษใหเม่ืออายุงานครบ 7 ปเต็ม
และ 10 ปเต็ม กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเม่ือ
พนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบของกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 2557 บริษัทฯไดจายเงินสมทบเปนจํานวนเงิน 17 ลานบาท 
(2556: 16 ลานบาท) 

 

27. เงินปนผลจาย 

  งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย / 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ                            

 

อนุมัติโดย 
รวมเงินปนผล

จาย 

เงินปนผลจาย
ตอหุน

บุริมสิทธิ 
เงินปนผลจาย
ตอหุนสามัญ 

  (พันบาท) (บาท) (บาท) 
เงินปนผลประจําป 2556 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเม่ือวันท่ี 22 

เมษายน 2557 
 

93,600 
 

3.25 
 

1.75 
รวมเงินปนผลท่ีประกาศจายในป 2557 93,600 3.25 1.75 

 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ                            

 

อนุมัติโดย 
รวมเงินปนผล

จาย 

เงินปนผลจาย
ตอหุน

บุริมสิทธิ 
เงินปนผลจาย
ตอหุนสามัญ 

  (พันบาท) (บาท) (บาท) 
เงินปนผลประจําป 2555 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเม่ือวันท่ี 23 

เมษายน 2556 
 

80,400 
 

3.00 
 

1.50 
รวมเงินปนผลท่ีประกาศจายในป 2556 80,400 3.00 1.50 

 เงินปนผลประจําป 2556 ท่ีประกาศจายในปปจจุบันจํานวน 1,050 บาท เปนของผูถือหุนซ่ึงไมมีสิทธิรับเงินปนผล ดังน้ัน เงินปนผลท่ี
บริษัทฯจายจริงเปนจํานวน 93,598,932 บาท 

 

28. ภาระผูกพัน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯมีภาระผูกพันคงเหลืออยูดังตอไปน้ี 

ก) บริษัทฯมีภาระผูกพันตามคําส่ังซ้ือวัตถุดิบ คําส่ังซ้ืออะไหลและงานจางบริการ และรายจายฝายทุนกับผูขายสินคาในประเทศและ
ตางประเทศท่ีครบกําหนดจายชําระภายในหน่ึงป ดังน้ี 
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(หนวย:ลาน) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2557 

  คําส่ังซ้ืออะไหล คําส่ังซ้ือ     
สกุลเงิน คําส่ังซ้ือวัตถุดิบ และงานจางบริการ รายจายฝายทุน รวม 

บาท 162 14 29 205 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 - - 1 
เยน - 12 - 12 
ยูโร - - 2 2 

(หนวย: ลาน) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ                            

 31 ธันวาคม 2556 

  คําส่ังซ้ืออะไหล คําส่ังซ้ือ     
สกุลเงิน คําส่ังซ้ือวัตถุดิบ และงานจางบริการ รายจายฝายทุน รวม 

บาท 224 13 32 269 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 - - 1 
เยน 1 6 14 21 

ข) บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเปนจํานวนเงิน 8 ลานบาท ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับการคํ้าประกันการใชไฟฟา
ของบริษัทฯ และการทําสัญญาซ้ือขายฝาภาชนะกับหนวยงานของรัฐ 
 

29. เครื่องมือทางการเงิน 

29.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล
สําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีและเจาหน้ี บริษัทฯมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับ
เครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังน้ี 

ก) ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

 บริษัทฯมีความเส่ียงดานการใหสินเชื่อท่ีเกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น ฝายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกําหนดให
มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม ดังน้ัน บริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการให
สินเชื่อ นอกจากน้ี การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเน่ืองจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมาก
ราย จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

 บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสิน
ทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความ
เส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯจึงอยูในระดับตํ่า 

 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม
ถึงกอน) ไดดังน้ี 
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 (หนวย: ลานบาท)  

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ                            

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 
อัตราดอกเบ้ีย

คงท่ีครบกําหนด 
อัตราดอกเบ้ีย 
ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา  อัตรา 

 ภายใน 1 ป ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

  (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 438 17 - 455 0.05 -2.65 
เงินลงทุนชั่วคราว 40 - - 40 2.40 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - - 437 437  

 478 17 437 932  

หนี้สินทางการเงิน      

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - - 394 394  

 - - 394 394  

(หนวย: ลานบาท)  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ                            

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 
อัตราดอกเบ้ีย

คงท่ีครบกําหนด 
อัตราดอกเบ้ีย 
ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา  อัตรา 

 ภายใน 1 ป ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

  (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 482 7 - 489 0.10 – 2.95 

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - - 432 432  

 482 7 432 921  

หนี้สินทางการเงิน      

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น - - 387 387  

 - - 387 387  

ค) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯไดตกลง
ทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหน่ึงปเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเส่ียง 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศ 
ดังน้ี 
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งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย /                                                
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2557 

สกุลเงิน สินทรัพยทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อัตราแลก เปล่ียนเฉล่ีย 

 
(ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวย          

 เงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4 3 32.90 
เยน - 40 0.28 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2556 

สกุลเงิน สินทรัพยทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อัตราแลก เปล่ียนเฉล่ีย 

 
(ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวย       

เงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4 4 32.76 
เยน - 21 0.32 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังน้ี 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ                            

 31ธันวาคม 2557 

สกุลเงิน จํานวนท่ีซ้ือ 
จํานวนท่ี

ขาย อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา วันครบกําหนด 

 (ลาน) (ลาน) ซ้ือ ขาย ตามสัญญา 

   (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 2 - 31.89-33.11 8 ม.ค. 2558 - 6 ก.ค. 2558 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ                            

 31ธันวาคม 2556 

สกุลเงิน จํานวนท่ีซ้ือ 
จํานวนท่ี

ขาย อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา วันครบกําหนด 

 (ลาน) (ลาน) ซ้ือ ขาย ตามสัญญา 

   (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 2 - 31.12-32.92 3 ม.ค. 2557 - 18 มิ.ย. 2557 

29.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะส้ันและมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด 
บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน   

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันหรือจายชําระหน้ีสินในขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรู 
และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคา
ยุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุดหรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูล
คาท่ีเหมาะสม  
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30. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 0.27:1 
(2556: 0.28:1) 

 

31. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนซ่ึงจะจัดขึ้นใน
เดือนเมษายน 2558 ในการจายเงินปนผลจากกําไรของป 2557 ใหแกผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 1.75 บาท และใหแกผูถือหุน
บุริมสิทธิในอัตราหุนละ 3.25 บาท รวมเปนเงิน 94 ลานบาท เงินปนผลน้ีจะจายและบันทึกบัญชีภายหลังจากไดรับการอนุมัติจากท่ี
ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ 

 

32. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 
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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, in which the equity method is applied as at 31 December 2014, and the related 
statement of income, in which the equity method is applied, the statement of comprehensive income, in which the 
equity method is applied, the statement of changes in shareholders’ equity, in which the equity method is applied 
and the statement of cash flows, in which the equity method is applied for the year then ended, and a summary 
of significant accounting policies and other explanatory information, and have also audited the separate financial 
statements of Crown Seal Public Company Limited for the same year.

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 2014, its financial performance and cash flows 
for the year then ended, in accordance with Thai Financial Reporting Standards. 

      
  Pimjai  Manitkajohnkit
  Certified Public Accountant (Thailand) No. 4521

EY Office Limited
Bangkok: 24 February 2015

Independent Auditor’s Report
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Statement of finacial position
Crown Seal Public Company Limited 
As at 31 December 2014

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Crown Seal Public Company Limited

Statement of financial position

As at 31 December 2014 

(Unit: Baht)

Financial statements

in which equity

method is applied

Note 2014 2014 2013

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 7 454,750,901      454,750,901      489,246,091      

064,982,04stnemtsevni tnerruC        40,289,460       -                  

Trade and other receivables 6, 8 437,060,399      437,060,399      432,375,151      

Inventories 9 489,122,464      489,122,464      469,596,711      

079,411,51stessa tnerruc rehtO        15,114,970       9,790,313        

Total current assets 1,436,338,194    1,436,338,194    1,401,008,266    

Non-current assets

Investment in associated company 10 49,016,701       46,341,825       -                  

Long-term investments 11 45,296,738       45,296,738       45,296,738       

Investment properties 12 474,000,000      474,000,000      425,232,324      

Property, plant and equipment 13 1,068,532,823    1,068,532,823    956,612,228      

Intangible assets 14 5,528,659        5,528,659        3,471,762        

702,011,23stessa tnerruc-non rehtO        32,110,207       2,144,400        

Total non-current assets 1,674,485,128    1,671,810,252    1,432,757,452    

Total assets 3,110,823,322    3,108,148,446    2,833,765,718    

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Trade and other payables 6, 16 394,113,007      394,113,007      386,912,542      

Rental received in advance to be recognised 

   within one year 6 1,179,275        1,179,275        1,179,275        

Corporate income tax payable 32,745,957       32,745,957       26,090,562       

128,665,51seitilibail tnerruc rehtO        15,566,821       12,615,086       

Total current liabilities 443,605,060      443,605,060      426,797,465      

Non-current liabilities

Rental received in advance - net of current portion 15,385,424       15,385,424       16,378,032       

Deferred tax liabilities 6 31,893,158       31,893,158       19,374,167       

Provision for long-term employee benefits 23 138,183,201      138,183,201      136,616,787      

Total non-current liabilities 17 185,461,783      185,461,783      172,368,986      

Total liabilities 629,066,843      629,066,843      599,166,451      

Separate financial statements

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statement of finacial position (continued)
Crown Seal Public Company Limited 
As at 31 December 2014

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Crown Seal Public Company Limited

Statement of financial position

As at 31 December 2014 

(Unit: Baht)

Financial statements

in which equity

method is applied

Note 2014 2014 2013

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 7 454,750,901      454,750,901      489,246,091      

064,982,04stnemtsevni tnerruC        40,289,460       -                  

Trade and other receivables 6, 8 437,060,399      437,060,399      432,375,151      

Inventories 9 489,122,464      489,122,464      469,596,711      

079,411,51stessa tnerruc rehtO        15,114,970       9,790,313        

Total current assets 1,436,338,194    1,436,338,194    1,401,008,266    

Non-current assets

Investment in associated company 10 49,016,701       46,341,825       -                  

Long-term investments 11 45,296,738       45,296,738       45,296,738       

Investment properties 12 474,000,000      474,000,000      425,232,324      

Property, plant and equipment 13 1,068,532,823    1,068,532,823    956,612,228      

Intangible assets 14 5,528,659        5,528,659        3,471,762        

702,011,23stessa tnerruc-non rehtO        32,110,207       2,144,400        

Total non-current assets 1,674,485,128    1,671,810,252    1,432,757,452    

Total assets 3,110,823,322    3,108,148,446    2,833,765,718    

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Trade and other payables 6, 16 394,113,007      394,113,007      386,912,542      

Rental received in advance to be recognised 

   within one year 6 1,179,275        1,179,275        1,179,275        

Corporate income tax payable 32,745,957       32,745,957       26,090,562       

128,665,51seitilibail tnerruc rehtO        15,566,821       12,615,086       

Total current liabilities 443,605,060      443,605,060      426,797,465      

Non-current liabilities

Rental received in advance - net of current portion 15,385,424       15,385,424       16,378,032       

Deferred tax liabilities 6 31,893,158       31,893,158       19,374,167       

Provision for long-term employee benefits 23 138,183,201      138,183,201      136,616,787      

Total non-current liabilities 17 185,461,783      185,461,783      172,368,986      

Total liabilities 629,066,843      629,066,843      599,166,451      

Separate financial statements

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Crown Seal Public Company Limited

Statement of financial position

As at 31 December 2014 

(Unit: Baht)

Financial statements

in which equity

method is applied

Note 2014 2014 2013

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 7 454,750,901      454,750,901      489,246,091      

064,982,04stnemtsevni tnerruC        40,289,460       -                  

Trade and other receivables 6, 8 437,060,399      437,060,399      432,375,151      

Inventories 9 489,122,464      489,122,464      469,596,711      

079,411,51stessa tnerruc rehtO        15,114,970       9,790,313        

Total current assets 1,436,338,194    1,436,338,194    1,401,008,266    

Non-current assets

Investment in associated company 10 49,016,701       46,341,825       -                  

Long-term investments 11 45,296,738       45,296,738       45,296,738       

Investment properties 12 474,000,000      474,000,000      425,232,324      

Property, plant and equipment 13 1,068,532,823    1,068,532,823    956,612,228      

Intangible assets 14 5,528,659        5,528,659        3,471,762        

702,011,23stessa tnerruc-non rehtO        32,110,207       2,144,400        

Total non-current assets 1,674,485,128    1,671,810,252    1,432,757,452    

Total assets 3,110,823,322    3,108,148,446    2,833,765,718    

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Trade and other payables 6, 16 394,113,007      394,113,007      386,912,542      

Rental received in advance to be recognised 

   within one year 6 1,179,275        1,179,275        1,179,275        

Corporate income tax payable 32,745,957       32,745,957       26,090,562       

128,665,51seitilibail tnerruc rehtO        15,566,821       12,615,086       

Total current liabilities 443,605,060      443,605,060      426,797,465      

Non-current liabilities

Rental received in advance - net of current portion 15,385,424       15,385,424       16,378,032       

Deferred tax liabilities 6 31,893,158       31,893,158       19,374,167       

Provision for long-term employee benefits 23 138,183,201      138,183,201      136,616,787      

Total non-current liabilities 17 185,461,783      185,461,783      172,368,986      

Total liabilities 629,066,843      629,066,843      599,166,451      

Separate financial statements

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statement of financial position (continued)
Crown Seal Public Company Limited 
As at  31 December 2014

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Crown Seal Public Company Limited
Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2014 

(Unit: Baht)
Financial statements

in which equity
method is applied

Shareholders' equity Note 2014 2014 2013
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       52,800,000       
   Unappropriated 1,486,842,544    1,485,239,297    1,252,435,620    
Other components of shareholders' equity 27,305,892       26,234,263       14,555,604       
Total shareholders' equity 2,481,756,479    2,479,081,603    2,234,599,267    
Total liabilities and shareholders' equity 3,110,823,322    3,108,148,446    2,833,765,718    

Separate financial statements

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Income statement
Crown Seal Public Company Limited 
For the year ended 31 December 2014

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Crown Seal Public Company Limited

Income statement

For the year ended 31 December 2014 

(Unit: Baht)

Financial statements

in which equity

method is applied

Note 2014 2014 2013

Revenues

Sales 6 2,623,782,857 2,623,782,857 2,641,651,742

Service income 6 157,120,193       157,120,193       142,798,773       

Other income 21 203,479,367       203,479,367       152,641,925       

Total revenues 2,984,382,417     2,984,382,417     2,937,092,440     

Expenses

473,130,732,2selas fo tsoC      2,237,031,374     2,119,627,178     

732,537,821ecivres fo tsoC        128,735,237       122,793,707       

036,654,07sesnepxe gnilleS         70,456,630        141,190,598       

450,815,931sesnepxe evitartsinimdA        139,518,054       131,784,177       

Total expenses 2,575,741,295     2,575,741,295     2,515,395,660     

Profit before share of profit from investment

   in associated company and income tax expenses 408,641,122       408,641,122       421,696,780       

Share of profit from investment in associated company 10 1,603,247          -                   -                   

Profit before income tax expenses 410,244,369       408,641,122       421,696,780       

Income tax expenses 23 (82,238,513)       (82,238,513)       (83,977,164)       

Profit for the year 328,005,856       326,402,609       337,719,616       

Earnings per share 24

Basic earnings per share

94.682.613.6raey eht rof tiforP   

Diluted earnings per share

04.681.612.6raey eht rof tiforP   

Profit for the year 328,005,856       326,402,609       337,719,616       

Other comprehensive income for the year

Actuarial losses 17 -                   -                   (15,052,638)       

Exchange differences on translation of financial 

926,170,1ycnerruc ngierof ni stnemetats             -                   -                   

Unrealised gain on revaluation of land 13, 20 14,598,324        14,598,324        -                   

Income tax effect 23 (2,919,665)         (2,919,665)         3,010,528          

Total comprehensive income for the year 340,756,144       338,081,268       325,677,506       

Separate financial statements

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statement of comprehensive income
Crown Seal Public Company Limited 
For the year ended 31 December 2014

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Crown Seal Public Company Limited

Income statement

For the year ended 31 December 2014 

(Unit: Baht)

Financial statements

in which equity

method is applied

Note 2014 2014 2013

Revenues

Sales 6 2,623,782,857 2,623,782,857 2,641,651,742

Service income 6 157,120,193       157,120,193       142,798,773       

Other income 21 203,479,367       203,479,367       152,641,925       

Total revenues 2,984,382,417     2,984,382,417     2,937,092,440     

Expenses

473,130,732,2selas fo tsoC      2,237,031,374     2,119,627,178     

732,537,821ecivres fo tsoC        128,735,237       122,793,707       

036,654,07sesnepxe gnilleS         70,456,630        141,190,598       

450,815,931sesnepxe evitartsinimdA        139,518,054       131,784,177       

Total expenses 2,575,741,295     2,575,741,295     2,515,395,660     

Profit before share of profit from investment

   in associated company and income tax expenses 408,641,122       408,641,122       421,696,780       

Share of profit from investment in associated company 10 1,603,247          -                   -                   

Profit before income tax expenses 410,244,369       408,641,122       421,696,780       

Income tax expenses 23 (82,238,513)       (82,238,513)       (83,977,164)       

Profit for the year 328,005,856       326,402,609       337,719,616       

Earnings per share 24

Basic earnings per share

94.682.613.6raey eht rof tiforP   

Diluted earnings per share

04.681.612.6raey eht rof tiforP   

Profit for the year 328,005,856       326,402,609       337,719,616       

Other comprehensive income for the year

Actuarial losses 17 -                   -                   (15,052,638)       

Exchange differences on translation of financial 

926,170,1ycnerruc ngierof ni stnemetats             -                   -                   

Unrealised gain on revaluation of land 13, 20 14,598,324        14,598,324        -                   

Income tax effect 23 (2,919,665)         (2,919,665)         3,010,528          

Total comprehensive income for the year 340,756,144       338,081,268       325,677,506       

Separate financial statements

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Crown Seal Public Company Limited

Income statement

For the year ended 31 December 2014 

(Unit: Baht)

Financial statements

in which equity

method is applied

Note 2014 2014 2013

Revenues

Sales 6 2,623,782,857 2,623,782,857 2,641,651,742

Service income 6 157,120,193       157,120,193       142,798,773       

Other income 21 203,479,367       203,479,367       152,641,925       

Total revenues 2,984,382,417     2,984,382,417     2,937,092,440     

Expenses

473,130,732,2selas fo tsoC      2,237,031,374     2,119,627,178     

732,537,821ecivres fo tsoC        128,735,237       122,793,707       

036,654,07sesnepxe gnilleS         70,456,630        141,190,598       

450,815,931sesnepxe evitartsinimdA        139,518,054       131,784,177       

Total expenses 2,575,741,295     2,575,741,295     2,515,395,660     

Profit before share of profit from investment

   in associated company and income tax expenses 408,641,122       408,641,122       421,696,780       

Share of profit from investment in associated company 10 1,603,247          -                   -                   

Profit before income tax expenses 410,244,369       408,641,122       421,696,780       

Income tax expenses 23 (82,238,513)       (82,238,513)       (83,977,164)       

Profit for the year 328,005,856       326,402,609       337,719,616       

Earnings per share 24

Basic earnings per share

94.682.613.6raey eht rof tiforP   

Diluted earnings per share

04.681.612.6raey eht rof tiforP   

Profit for the year 328,005,856       326,402,609       337,719,616       

Other comprehensive income for the year

Actuarial losses 17 -                   -                   (15,052,638)       

Exchange differences on translation of financial 

926,170,1ycnerruc ngierof ni stnemetats             -                   -                   

Unrealised gain on revaluation of land 13, 20 14,598,324        14,598,324        -                   

Income tax effect 23 (2,919,665)         (2,919,665)         3,010,528          

Total comprehensive income for the year 340,756,144       338,081,268       325,677,506       

Separate financial statements

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statement of cash flows
Crown Seal Public Company Limited 
For the year ended 31 December 2014

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Crown Seal Public Company Limited

Statement of cash flows 

For the year ended 31 December 2014 
(Unit: Baht)

Financial statements
in which equity

method is applied
2014 2014 2013

Cash flows from operating activities
Profit before tax 410,244,369 408,641,122 421,696,780
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 27,886,546        27,886,546        26,248,644        
   Depreciation and amortisation 133,089,947       133,089,947       112,315,629       
   Share of profit from investment in associated company (1,603,247)         -                   -                   
   Gain on sales of long-term investments -                   -                   (4,018,007)         
   Reversal of loss on diminution in value of long-term -                   -                   
      investments (7,314,000)         
   Gain on change in the value of investment properties (48,767,676)       (48,767,676)       -                   
   Gain on sales of equipment (139,535)           (139,535)           (211,859)           
   Provision for long-term employee benefits 7,865,200          7,865,200          4,943,229          
   Interest income (13,059,739)       (13,059,739)       (15,140,877)       
   Dividend income (14,100)            (14,100)            (12,000)            
   Unrealised gain on exchange rate (92,132)            (92,132)            (1,170,792)         
Profit from operating activities before changes in
   operating assets and liabilities 515,409,633       515,409,633       537,336,747       
Decrease (increase) in operating assets
   Trade and other receivables (4,421,539)         (4,421,539)         (32,855,047)       
   Inventories (47,412,298)       (47,412,298)       (64,672,925)       
   Other current assets (5,292,854)         (5,292,854)         (556,789)           
   Other non-current assets (1,646,230)         (1,646,230)         587,606           
Increase (decrease) in operating liabilities
   Trade and other payables 7,386,105          7,386,105          (14,532,786)       
   Other current liabilities 2,951,262          2,951,262          (6,192,720)         
   Rental received in advance (992,608)           (992,608)           (992,608)           
   Provision for long-term employee benefits (6,298,785)         (6,298,785)         (2,237,115)         
Cash flows from operating activities 459,682,686       459,682,686       415,884,363       
Cash paid for corporate income tax (65,983,793)       (65,983,793)       (92,090,095)       
Net cash flows from operating activities 393,698,893       393,698,893       323,794,268       

Separate financial statements

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Statement of cash flows (continued)
Crown Seal Public Company Limited 
For the year ended 31 December 2014

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Crown Seal Public Company Limited

Statement of cash flows (continued)

For the year ended 31 December 2014 
(Unit: Baht)

Financial statements
in which equity

method is applied
2014 2014 2013

Cash flows from investing activities
Increase in current investments (40,289,460)       (40,289,460)       -                   
Increase in investment in associated company (46,341,825)       (46,341,825)       -                   
Cash receipt from sales of long-term investments -                   -                   58,018,007        
Acquisitions of equipment (228,803,381)      (228,803,381)      (284,345,773)      
Proceeds from sales of equipment 750,641           750,641           5,415,300          
Increase in intangible assets (4,482,448)         (4,482,448)         (1,183,400)         
(Increase) decrease in advance paid for purchase of machinery (28,603,640)       (28,603,640)       12,375,400        
Interest income 12,967,876        12,967,876        15,303,551        
Dividend income 14,100             14,100             12,000             
Net cash flows used in investing activities (334,788,137)      (334,788,137)      (194,404,915)      
Cash flows from financing activities
Dividend paid (93,598,932)       (93,598,932)       (80,249,082)       
Net cash flows used in financing activities (93,598,932)       (93,598,932)       (80,249,082)       
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (34,688,176)       (34,688,176)       49,140,271        
Effect of exchange rate on cash and cash equivalents 192,986           192,986           1,478,528          
Cash and cash equivalents at beginning of year 489,246,091       489,246,091       438,627,292       
Cash and cash equivalents at end of year (Note 7) 454,750,901       454,750,901       489,246,091       

-                   -                   -                   
Supplemental cash flows information
Non-cash transactions: -
   Adjustment of provision for long-term employee benefits -                   -                   15,052,638        
   Renew revaluation surplus of land 14,598,324        14,598,324        -                   

Separate financial statements

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 2014

  

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., which was incorporated in Japan. The parent company of the Group is 
Toyo Seikan Group Holdings, 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 financial reporting standards  

Below is a summary of financial reporting standards that became effective in the current accounting year and those that 
will become effective in the future. 

(a)  Financial reporting standards that became effective in the current accounting year 

Conceptual Framework for Financial Reporting (revised 2014) 
Accounting Standards: 

TAS 1 (revised 2012)  Presentation of Financial Statements 
TAS 7 (revised 2012)  Statement of Cash Flows 
TAS 12 (revised 2012)  Income Taxes 
TAS 17 (revised 2012)  Leases 
TAS 18 (revised 2012)  Revenue 
TAS 19 (revised 2012)  Employee Benefits 
TAS 21 (revised 2012)  The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 
TAS 24 (revised 2012)  Related Party Disclosures 
TAS 28 (revised 2012)  Investments in Associates 
TAS 31 (revised 2012)  Interests in Joint Ventures 
TAS 34 (revised 2012)  Interim Financial Reporting 
TAS 36 (revised 2012)  Impairment of Assets 
TAS 38 (revised 2012)  Intangible Assets 

Financial Reporting Standards: 
TFRS 2 (revised 2012) Share-based Payment 
TFRS 3 (revised 2012) Business Combinations 
TFRS 5 (revised 2012) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 
TFRS 8 (revised 2012)  Operating Segments 
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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., which was incorporated in Japan. The parent company of the Group is 
Toyo Seikan Group Holdings, 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 financial reporting standards  

Below is a summary of financial reporting standards that became effective in the current accounting year and those that 
will become effective in the future. 

(a)  Financial reporting standards that became effective in the current accounting year 

Conceptual Framework for Financial Reporting (revised 2014) 
Accounting Standards: 

TAS 1 (revised 2012)  Presentation of Financial Statements 
TAS 7 (revised 2012)  Statement of Cash Flows 
TAS 12 (revised 2012)  Income Taxes 
TAS 17 (revised 2012)  Leases 
TAS 18 (revised 2012)  Revenue 
TAS 19 (revised 2012)  Employee Benefits 
TAS 21 (revised 2012)  The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 
TAS 24 (revised 2012)  Related Party Disclosures 
TAS 28 (revised 2012)  Investments in Associates 
TAS 31 (revised 2012)  Interests in Joint Ventures 
TAS 34 (revised 2012)  Interim Financial Reporting 
TAS 36 (revised 2012)  Impairment of Assets 
TAS 38 (revised 2012)  Intangible Assets 

Financial Reporting Standards: 
TFRS 2 (revised 2012) Share-based Payment 
TFRS 3 (revised 2012) Business Combinations 
TFRS 5 (revised 2012) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 
TFRS 8 (revised 2012)  Operating Segments 

Accounting Standard Interpretations: 
TSIC 15 Operating Leases -Incentives 
TSIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease 
TSIC 29 Service Concession Arrangements: Disclosures 
TSIC 32 Intangible Assets -Web Site Costs 

Financial Reporting Standard Interpretations: 
TFRIC 1  Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities 
TFRIC 4  Determining whether an Arrangement contains a Lease 
TFRIC 5  Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 

Environmental Rehabilitation Funds 
TFRIC 7   Applying the Restatement Approach under TAS 29 Financial Reporting in 

Hyperinflationary Economies 
TFRIC 10  Interim Financial Reporting and Impairment 
TFRIC 12 Service Concession Arrangements 
TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes 
TFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners 
TFRIC 18 Transfers of Assets from Customers 

Accounting Treatment Guidance for Stock Dividend 

 These financial reporting standards were amended primarily to align their content with the corresponding 
International Financial Reporting Standards. Most of them were made to amend wording and terminology, or to 
provide interpretations and accounting guidance to users of the accounting standards. These financial reporting 
standards do not have any significant impact on the financial statements.  

 (b)  Financial reporting standards that will become effective in the future 

 The Federation of Accounting Professions has issued a number of revised and new financial reporting standards 
that become effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2015. These financial reporting standards 
were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards, with most of the 
changes directed towards revision of wording and terminology, and provision of interpretations and accounting 
guidance to users of accounting standards. The management of the Company believes they will not have any 
significant impact on the financial statements in the year in which they are adopted. However, some of these 
financial reporting standards involve changes to key principles, as discussed below: 

 TAS 19 (revised 2014) Employee Benefits 

 This revised standard requires that the entity recognize actuarial gains and losses immediately in other 
comprehensive income while the existing standard allows the entity to recognise such gains and losses immediately 
in profit or loss, or in other comprehensive income, or to recognise them gradually in profit or loss.  

  This revised standard does not have any impact on the financial statements as the Company already recognised 
actuarial gains and losses immediately in other comprehensive income. 

 TFRS 10 Consolidated Financial Statements  

 TFRS 10 prescribes requirements for the preparation of consolidated financial statements and replaces the part 
dealing with consolidated financial statements as included in TAS 27 Consolidated and Separate Financial 
Statements. This standard changes the principles used in considering whether control exists.  Under this standard, 
an investor is deemed to have control over an investee if it has rights, or is exposed, to variable returns from its 
involvement with the investee, and it has the ability to direct the activities that affect the amount of its returns, even 
if it holds less than half of the shares or voting rights. This important change requires the management to exercise 
a lot of judgement when reviewing whether the Company and its subsidiaries have control over the investees and 
determine which entities have to be included for preparation of the consolidated financial statements.  
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Accounting Standard Interpretations: 
TSIC 15 Operating Leases -Incentives 
TSIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease 
TSIC 29 Service Concession Arrangements: Disclosures 
TSIC 32 Intangible Assets -Web Site Costs 

Financial Reporting Standard Interpretations: 
TFRIC 1  Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities 
TFRIC 4  Determining whether an Arrangement contains a Lease 
TFRIC 5  Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 

Environmental Rehabilitation Funds 
TFRIC 7   Applying the Restatement Approach under TAS 29 Financial Reporting in 

Hyperinflationary Economies 
TFRIC 10  Interim Financial Reporting and Impairment 
TFRIC 12 Service Concession Arrangements 
TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes 
TFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners 
TFRIC 18 Transfers of Assets from Customers 

Accounting Treatment Guidance for Stock Dividend 

 These financial reporting standards were amended primarily to align their content with the corresponding 
International Financial Reporting Standards. Most of them were made to amend wording and terminology, or to 
provide interpretations and accounting guidance to users of the accounting standards. These financial reporting 
standards do not have any significant impact on the financial statements.  

 (b)  Financial reporting standards that will become effective in the future 

 The Federation of Accounting Professions has issued a number of revised and new financial reporting standards 
that become effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2015. These financial reporting standards 
were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards, with most of the 
changes directed towards revision of wording and terminology, and provision of interpretations and accounting 
guidance to users of accounting standards. The management of the Company believes they will not have any 
significant impact on the financial statements in the year in which they are adopted. However, some of these 
financial reporting standards involve changes to key principles, as discussed below: 

 TAS 19 (revised 2014) Employee Benefits 

 This revised standard requires that the entity recognize actuarial gains and losses immediately in other 
comprehensive income while the existing standard allows the entity to recognise such gains and losses immediately 
in profit or loss, or in other comprehensive income, or to recognise them gradually in profit or loss.  

  This revised standard does not have any impact on the financial statements as the Company already recognised 
actuarial gains and losses immediately in other comprehensive income. 

 TFRS 10 Consolidated Financial Statements  

 TFRS 10 prescribes requirements for the preparation of consolidated financial statements and replaces the part 
dealing with consolidated financial statements as included in TAS 27 Consolidated and Separate Financial 
Statements. This standard changes the principles used in considering whether control exists.  Under this standard, 
an investor is deemed to have control over an investee if it has rights, or is exposed, to variable returns from its 
involvement with the investee, and it has the ability to direct the activities that affect the amount of its returns, even 
if it holds less than half of the shares or voting rights. This important change requires the management to exercise 
a lot of judgement when reviewing whether the Company and its subsidiaries have control over the investees and 
determine which entities have to be included for preparation of the consolidated financial statements.  

 The management of the Company believes that this standard will not have any significant impact on the 
Company’s financial statements.  

 TFRS 11 Joint Arrangements  

 TFRS 11 supersedes TAS 31 Interests in Joint Ventures. This standard requires an entity to account for an 

investment in a jointly controlled entity that meets the definition of a joint venture using the equity method while 

TAS 31 allows the entity to apply either the proportionate consolidation method or the equity method to account 

for such an investment.  

 The management of the Company believes that this standard will not have any impact on the Company’s financial 

statements as the Company did not have investment in jointly controlled entities. 

 TFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities 

 This standard stipulates disclosures relating to an entity’s interests in subsidiaries, joint arrangements and 

associates, including structured entities. This standard therefore has no financial impact to the financial statements 

of the Company. 

 TFRS 13 Fair Value Measurement 

 This standard provides guidance on how to measure fair value and stipulates disclosures related to fair value 

measurements. Entities are to apply the guidance under this standard if they are required by other accounting 

standards to measure their assets or liabilities at fair value. The effect of the change from the adoption of this 

standard is to be recognised prospectively. 

 Based on the preliminary analysis, the management of the Company believes that this standard will not have any 

significant impact on the Company’s financial statements.  

 

 4. Significant accounting policies 

4.1 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. 

4.2 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. 

4.3 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. 

 The management of the Company believes that this standard will not have any significant impact on the 
Company’s financial statements.  

 TFRS 11 Joint Arrangements  

 TFRS 11 supersedes TAS 31 Interests in Joint Ventures. This standard requires an entity to account for an 

investment in a jointly controlled entity that meets the definition of a joint venture using the equity method while 

TAS 31 allows the entity to apply either the proportionate consolidation method or the equity method to account 

for such an investment.  

 The management of the Company believes that this standard will not have any impact on the Company’s financial 

statements as the Company did not have investment in jointly controlled entities. 

 TFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities 

 This standard stipulates disclosures relating to an entity’s interests in subsidiaries, joint arrangements and 

associates, including structured entities. This standard therefore has no financial impact to the financial statements 

of the Company. 

 TFRS 13 Fair Value Measurement 

 This standard provides guidance on how to measure fair value and stipulates disclosures related to fair value 

measurements. Entities are to apply the guidance under this standard if they are required by other accounting 

standards to measure their assets or liabilities at fair value. The effect of the change from the adoption of this 

standard is to be recognised prospectively. 

 Based on the preliminary analysis, the management of the Company believes that this standard will not have any 

significant impact on the Company’s financial statements.  

 

 4. Significant accounting policies 

4.1 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. 

4.2 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. 

4.3 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. 
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 The management of the Company believes that this standard will not have any significant impact on the 
Company’s financial statements.  

 TFRS 11 Joint Arrangements  

 TFRS 11 supersedes TAS 31 Interests in Joint Ventures. This standard requires an entity to account for an 

investment in a jointly controlled entity that meets the definition of a joint venture using the equity method while 

TAS 31 allows the entity to apply either the proportionate consolidation method or the equity method to account 

for such an investment.  

 The management of the Company believes that this standard will not have any impact on the Company’s financial 

statements as the Company did not have investment in jointly controlled entities. 

 TFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities 

 This standard stipulates disclosures relating to an entity’s interests in subsidiaries, joint arrangements and 

associates, including structured entities. This standard therefore has no financial impact to the financial statements 

of the Company. 

 TFRS 13 Fair Value Measurement 

 This standard provides guidance on how to measure fair value and stipulates disclosures related to fair value 

measurements. Entities are to apply the guidance under this standard if they are required by other accounting 

standards to measure their assets or liabilities at fair value. The effect of the change from the adoption of this 

standard is to be recognised prospectively. 

 Based on the preliminary analysis, the management of the Company believes that this standard will not have any 

significant impact on the Company’s financial statements.  

 

 4. Significant accounting policies 

4.1 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. 

4.2 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. 

4.3 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. 

4.4 Inventories 

 Finished goods and work in process are valued at the lower of cost (under the weighted average method) and net 

realisable value. The cost of inventories is measured using the standard cost, which approximated actual cost and 

includes all the 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. 

4.5 Investments 

 Investment in associated company is accounted for in the financial statements, in which the equity method is applied, 

using the equity method and are accounted for in the separate financial statements using the cost method. 

 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). 

4.6 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. 

4.7 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. 

- 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. 
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4.4 Inventories 

 Finished goods and work in process are valued at the lower of cost (under the weighted average method) and net 

realisable value. The cost of inventories is measured using the standard cost, which approximated actual cost and 

includes all the 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. 

4.5 Investments 

 Investment in associated company is accounted for in the financial statements, in which the equity method is applied, 

using the equity method and are accounted for in the separate financial statements using the cost method. 

 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). 

4.6 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. 

4.7 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. 

- 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. 

4.8 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 3 and 5  years 

Licenses  6  years 

4.9 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. 

4.10 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. 

4.11 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. 

4.12 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.  
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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. 

4.8 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 3 and 5  years 

Licenses  6  years 

4.9 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. 

4.10 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. 

4.11 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. 

4.12 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. 

4.13 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. 

4.14 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. 

4.15 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. 
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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. 

4.13 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. 

4.14 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. 

4.15 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.  

 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.  

4.16 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. 

 

5. 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. 

 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. 

 

 

 

169บริษัท ฝาจับ จำากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited



 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.  

 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.  

4.16 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. 

 

5. Significant accounting judgments and estimates 

 Inventories  

 Finished goods and work in process are valued at the lower of cost (under the weighted average method) and net 
realisable value. The cost of inventories is measured using the standard cost method, which approximates actual cost 
and includes all production costs and attributable factory overheads. 

 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. 

 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. 

 

6. 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. 

 (Unit: Thousand Baht) 

 Financial 
statements in which 
equity method is 
applied / Separate  

 
 

Separate 

 

 financial statements financial statements Transfer pricing policy 
 2014 2013  

Transactions with related companies    
Sales of caps 661,109 687,294 Market price 
Service income from printing sheets 154,758 139,818 Market price  
Rental income 3,145 3,184 Contract price  
Sales of equipment, spare parts and raw 
materials 

1,528 1,513 Price charged to other 
customers in the normal 
course of business 

Administrative income 9,077 9,365 Contract price 
Purchases of raw materials 2,603 2,177 Market price 
Purchases of spare parts and machinery 20,217 33,001 Market price 
Royalty fee 22,436 25,155 A percentage of net sales 

of each product 
Claim payment for damaged goods 1,331 6,984 At cost 
Transfer value of machine shared the ownership 989 4,190 At cost 
Dividend paid 60,455 51,984 As declared 
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 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. 

 

6. 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. 

 (Unit: Thousand Baht) 

 Financial 
statements in which 
equity method is 
applied / Separate  

 
 

Separate 

 

 financial statements financial statements Transfer pricing policy 
 2014 2013  

Transactions with related companies    
Sales of caps 661,109 687,294 Market price 
Service income from printing sheets 154,758 139,818 Market price  
Rental income 3,145 3,184 Contract price  
Sales of equipment, spare parts and raw 
materials 

1,528 1,513 Price charged to other 
customers in the normal 
course of business 

Administrative income 9,077 9,365 Contract price 
Purchases of raw materials 2,603 2,177 Market price 
Purchases of spare parts and machinery 20,217 33,001 Market price 
Royalty fee 22,436 25,155 A percentage of net sales 

of each product 
Claim payment for damaged goods 1,331 6,984 At cost 
Transfer value of machine shared the ownership 989 4,190 At cost 
Dividend paid 60,455 51,984 As declared 

Directors and management’s benefits 

During the years ended 31 December 2014 and 2013, the Company had employee benefit expenses payable to its 
directors and management as below. 

     (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in 
which equity method is 

applied / Separate  

 
 

Separate 
 financial statements financial statements 
 2014 2013 

Short-term employee benefits 19,257 18,146 

Post-employment benefits 215 153 
Total 19,472 18,299 

As at 31 December 2014 and 2013, the balances of the accounts between the Company and those related parties are 
as follows. 

     (Unit: Thousand Baht) 

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 
PT Indonesia Caps and Closures  

Co., Ltd. 
Produce and distribute packaging 
caps for beverage 

Associated company 

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 - 
piece cans 

Common shareholders and 
directors 

Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd. Manufacture and sale of plastic 
packaging 

Common shareholders and 
directors 

Saiwai Shoji Co., Ltd. Sale of machinery and spare parts Common shareholders 
Toyo Filling International Co., Ltd. Containing service and sale of 

aerosol can 
Common shareholders 

Kanagata (Thailand) Co., Ltd. Plastic injection mould and blow 
mould manufacturing 

Common shareholders 

 Financial statements in 
which equity method is 

applied / Separate  

 
 

Separate 
 financial statements financial statements 
 2014 2013 

Trade accounts receivable -    
 related parties (Note 8) 108,304 83,590 

Other receivables - related parties (Note 8) 11,149 8,215 

Other payables - related parties (Note 16) 23,735 17,821 

Rental received in advance    
Rental received in advance 16,565 17,557 
Less: Current portion (1,179) (1,179) 
Net 15,386 16,378 
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Directors and management’s benefits 

During the years ended 31 December 2014 and 2013, the Company had employee benefit expenses payable to its 
directors and management as below. 

     (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in 
which equity method is 

applied / Separate  

 
 

Separate 
 financial statements financial statements 
 2014 2013 

Short-term employee benefits 19,257 18,146 

Post-employment benefits 215 153 
Total 19,472 18,299 

As at 31 December 2014 and 2013, the balances of the accounts between the Company and those related parties are 
as follows. 

     (Unit: Thousand Baht) 

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 
PT Indonesia Caps and Closures  

Co., Ltd. 
Produce and distribute packaging 
caps for beverage 

Associated company 

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 - 
piece cans 

Common shareholders and 
directors 

Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd. Manufacture and sale of plastic 
packaging 

Common shareholders and 
directors 

Saiwai Shoji Co., Ltd. Sale of machinery and spare parts Common shareholders 
Toyo Filling International Co., Ltd. Containing service and sale of 

aerosol can 
Common shareholders 

Kanagata (Thailand) Co., Ltd. Plastic injection mould and blow 
mould manufacturing 

Common shareholders 

 Financial statements in 
which equity method is 

applied / Separate  

 
 

Separate 
 financial statements financial statements 
 2014 2013 

Trade accounts receivable -    
 related parties (Note 8) 108,304 83,590 

Other receivables - related parties (Note 8) 11,149 8,215 

Other payables - related parties (Note 16) 23,735 17,821 

Rental received in advance    
Rental received in advance 16,565 17,557 
Less: Current portion (1,179) (1,179) 
Net 15,386 16,378 
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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 receivables - 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 payables - 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. 

 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 ended 
August 2014 and 2013 totaled Baht 0.3 million and Baht 0.3 million, respectively.  

g) The Company rents office space and provides central services, to Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd. Compensation 
for the years ended December 2014 and 2013 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. 

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 2014 and 2013 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 
2015, with compensation amounting to Baht 7 million. 

 During the second quarter of the year 2013, 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 was due upon 
completion of service. 

j) The Company entered into sales of assets and service of generating the electricity with Bangkok Can 
Manufacturing Co., Ltd. The compensation payment is fix rate per month and the period of services is indefinite. 

k) 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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7. Cash and cash equivalents 
    (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in 

which equity method is 

applied / Separate  

 

 

Separate 

 financial statements financial statements 

 2014 2013 

Cash 191 156 

Bank deposits 454,560 489,090 

Total 454,751 489,246 

As at 31 December 2014, bank deposits in savings accounts and fixed deposits carried interests between 0.10% and 

2.65% per annum (2013: between 0.10% and 2.95% per annum). 

 

8. Trade and other receivables 

    (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in 
which equity method is 

applied / Separate  

 
 

Separate 
 financial statements financial statements 

 2014 2013 

Trade accounts receivable -   related parties   
Aged on the basis of due dates    
Not yet due 74,863 59,676 
Past due   
Up to 3 months 33,441 23,914 

Total trade accounts receivable - related parties 108,304 83,590 

Trade accounts receivable - unrelated parties   
Aged on the basis of due dates    
Not yet due 255,222 242,049 
Past due   
Up to 3 months 59,059 94,567 
3 - 6 months 10 - 
6 - 12 months - 84 

Total trade accounts receivable - unrelated parties 314,291 336,700 

Other receivables - related parties   
Advances 2,743 2,457 
Accrued income 8,406 5,758 

Total other receivables - related parties 11,149 8,215 

Other receivables - unrelated parties   
Advances 887 591 
Receivable from scrap sales 1,048 782 
Others 1,381 2,497 

Total other receivables - unrelated parties 3,316 3,870 

Total trade and other receivables 437,060 432,375 
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9. Inventories 

    (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which   
 equity method is applied /  
 Separate financial statements Separate financial statements 

 2014 2013 

 

 
Cost 

Reduce cost 
to net 

realisable 
value 

 
Inventories-

net 
 

Cost 

Reduce cost 
to net 

realisable 
value 

 
Inventories-

net 

Finished goods 141,509 (17,094) 124,415 126,614 (12,975) 113,639 
Work in process 151,063 (6,771) 144,292 157,861 (7,111) 150,750 
Raw materials 155,553 (4,866) 150,687 144,449 (2,440) 142,009 
Goods in transit 20,370 - 20,370 14,979 - 14,979 
Spare parts 49,358 - 49,358 48,220 - 48,220 

Total 517,853 (28,731) 489,122 492,123 (22,526) 469,597 

 During the current year, the Company reduced cost of inventories by Baht 28 million (2013: Baht 26 million), to reflect 
the net realisable value. This was included in cost of sales. In addition, the Company reversed the write-down of cost of 
inventories by Baht 22 million (2013: Baht 19 million), and reduced the amount of inventories recognised as expenses 
during the year. 

 

10.  Investment in associated company 

10.1  Details of investment in associated company 

 (Unit: Thousand Baht) 

    

Financial statement in 
which equity method is 

applied Separate financial statements 

Associate's 
name 

Nature of 
business 

Country of 
incorporation 

Shareholding 
percentage 

Carrying amounts based 
on equity method  Cost 

   (%) 2014 2014 2013 

PT Indonesia 
Caps and 
Closures    
Co., Ltd. 

Produce 
and 
distribute 
packaging 
caps for 
beverages 

Republic of 
Indonesia 

25 49,017 46,342 - 

10.2 Share of profit (loss) and dividend received 

 During the year 2014, the Company has recognised its share of profit from investment in associated company in the financial 
statements in which equity method is applied and dividend income in the separate financial statements as follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

 

Financial statements in which 
equity method is applied 

Separate financial 
statements 

Associates’ name 

Share of profit (loss) from 
investment in associated 
company during the year 

Dividend received     during 
the year 

PT Indonesia Caps and Closures Co., Ltd. 1,603 - 

9. Inventories 

    (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which   
 equity method is applied /  
 Separate financial statements Separate financial statements 

 2014 2013 

 

 
Cost 

Reduce cost 
to net 

realisable 
value 

 
Inventories-

net 
 

Cost 

Reduce cost 
to net 

realisable 
value 

 
Inventories-

net 

Finished goods 141,509 (17,094) 124,415 126,614 (12,975) 113,639 
Work in process 151,063 (6,771) 144,292 157,861 (7,111) 150,750 
Raw materials 155,553 (4,866) 150,687 144,449 (2,440) 142,009 
Goods in transit 20,370 - 20,370 14,979 - 14,979 
Spare parts 49,358 - 49,358 48,220 - 48,220 

Total 517,853 (28,731) 489,122 492,123 (22,526) 469,597 

 During the current year, the Company reduced cost of inventories by Baht 28 million (2013: Baht 26 million), to reflect 
the net realisable value. This was included in cost of sales. In addition, the Company reversed the write-down of cost of 
inventories by Baht 22 million (2013: Baht 19 million), and reduced the amount of inventories recognised as expenses 
during the year. 

 

10.  Investment in associated company 

10.1  Details of investment in associated company 

 (Unit: Thousand Baht) 

    

Financial statement in 
which equity method is 

applied Separate financial statements 

Associate's 
name 

Nature of 
business 

Country of 
incorporation 

Shareholding 
percentage 

Carrying amounts based 
on equity method  Cost 

   (%) 2014 2014 2013 

PT Indonesia 
Caps and 
Closures    
Co., Ltd. 

Produce 
and 
distribute 
packaging 
caps for 
beverages 

Republic of 
Indonesia 

25 49,017 46,342 - 

10.2 Share of profit (loss) and dividend received 

 During the year 2014, the Company has recognised its share of profit from investment in associated company in the financial 
statements in which equity method is applied and dividend income in the separate financial statements as follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

 

Financial statements in which 
equity method is applied 

Separate financial 
statements 

Associates’ name 

Share of profit (loss) from 
investment in associated 
company during the year 

Dividend received     during 
the year 

PT Indonesia Caps and Closures Co., Ltd. 1,603 - 

9. Inventories 

    (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which   
 equity method is applied /  
 Separate financial statements Separate financial statements 

 2014 2013 

 

 
Cost 

Reduce cost 
to net 

realisable 
value 

 
Inventories-

net 
 

Cost 

Reduce cost 
to net 

realisable 
value 

 
Inventories-

net 

Finished goods 141,509 (17,094) 124,415 126,614 (12,975) 113,639 
Work in process 151,063 (6,771) 144,292 157,861 (7,111) 150,750 
Raw materials 155,553 (4,866) 150,687 144,449 (2,440) 142,009 
Goods in transit 20,370 - 20,370 14,979 - 14,979 
Spare parts 49,358 - 49,358 48,220 - 48,220 

Total 517,853 (28,731) 489,122 492,123 (22,526) 469,597 

 During the current year, the Company reduced cost of inventories by Baht 28 million (2013: Baht 26 million), to reflect 
the net realisable value. This was included in cost of sales. In addition, the Company reversed the write-down of cost of 
inventories by Baht 22 million (2013: Baht 19 million), and reduced the amount of inventories recognised as expenses 
during the year. 

 

10.  Investment in associated company 

10.1  Details of investment in associated company 

 (Unit: Thousand Baht) 

    

Financial statement in 
which equity method is 

applied Separate financial statements 

Associate's 
name 

Nature of 
business 

Country of 
incorporation 

Shareholding 
percentage 

Carrying amounts based 
on equity method  Cost 

   (%) 2014 2014 2013 

PT Indonesia 
Caps and 
Closures    
Co., Ltd. 

Produce 
and 
distribute 
packaging 
caps for 
beverages 

Republic of 
Indonesia 

25 49,017 46,342 - 

10.2 Share of profit (loss) and dividend received 

 During the year 2014, the Company has recognised its share of profit from investment in associated company in the financial 
statements in which equity method is applied and dividend income in the separate financial statements as follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

 

Financial statements in which 
equity method is applied 

Separate financial 
statements 

Associates’ name 

Share of profit (loss) from 
investment in associated 
company during the year 

Dividend received     during 
the year 

PT Indonesia Caps and Closures Co., Ltd. 1,603 - 
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10.3 Summarised financial information of associated 

 Financial information of the associated company is summarised below. 

(Unit: Million Baht) 

 As at 31 December 2014 

For the year ended                              

31 December 2014 

Associates’ name Paid-up capital  Total assets  Total liabilities Total revenues Profit (loss)  

PT Indonesia Caps and       

 Closures Co., Ltd. IDR 65,303 million 185 12 9 6 

 The Board of Directors' Meeting No. 1/2014, held on 27 February 2014, approved the Company's investment with two 

other investors in the establishment of a new company, PT Indonesia Caps and Closures Co., Ltd., to be incorporated in 

the Republic of Indonesia in order to produce and distribute packaging caps for beverages. PT Indonesia Caps and 

Closures Co., Ltd. was registered on 11 June 2014, with capital of IDR 65,302.75 million (57,500 shares of IDR 

1,135,700 each) and the Company holds 25% of its shares. On 13 August 2014, the Company made payment for the 

shares amounting to Baht 46 million.  

 The statement of financial position, in which the equity method is applied as at 31 December 2014 included investment 

in associated company presented under the equity method amounting to Baht 49 million and the statements of 

comprehensive income for the year ended 31 December 2014 included shares of profit from investment in associated 

company amounting to Baht 2 million. 

 

11. Long-term investments 

(Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which   

 equity method is applied / Separate 

 Separate financial statements financial statements 

Company 2014 2013 

 Shareholding Carrying  Shareholding Carrying  

 percentage (%) value percentage (%) value 

Heritage Stoneware Co., Ltd. 10.00 10,000 10.00 10,000 

Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd. 1.61 9,494 1.61 9,494 

Petpak Co., Ltd. 10.00 35,000 10.00 35,000 

Muang-Ake Golf Co., Ltd. 0.08 180 0.08 180 

City Sports and Recreation Co., Ltd. 0.03 273 0.03 273 

Muang-Ake Vista Golf Course Co., Ltd. 0.06 350 0.06 350 

Total cost  55,297  55,297 

Less: Allowance for loss on diminution in 

value 

  

(10,000) 

 

(10,000) 

Long-term investments - net  45,297  45,297 
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12. Investment properties 

        (Unit: Thousand Baht) 

 

Financial statements in which equity method is applied /                         

Separate financial statements 

 2014 

 

 

 

Allocated land 

and construction    

 Land for rent thereon Vacant land Total 

Balance at 1 January 2014 143,498 159,800 121,934 425,232 

Net gain from a fair value adjustment 28,502 (1,400) 21,666 48,768 

Balance at 31 December 2014 172,000 158,400 143,600 474,000 

       In December 2014, the Company hired an independent valuer, American appraisal (Thailand) Co., Ltd. to appraise the 

fair value of investment properties. The valuer determined the value of land using market price comparison approach, 

while the depreciated replacement cost approach was used to value construction in development projects. The appraised 

value of assets based on prior discussion approach was higher than assets value appraised in prior year of Baht 49 

million. The Company therefore recorded such gain on change in value of investment properties as part of other income 

in the statement of income for the current year.  

 (Unit: Thousand Baht) 

 Separate financial statements 

 2013 

 

 

 

Land for rent 

Allocated land 

and construction 

thereon Vacant land 

 

 

Total 

Balance at 1 January 2013 143,498 159,800 121,934 425,232 

Balance at 31 December 2013 143,498 159,800 121,934 425,232 

 In December 2013, the Company hired an independent appraiser, American Appraisal (Thailand) Co., Ltd. to appraise the 

fair value of investment properties. The valuer determined the value of land using market price comparison approach, 

while the depreciated replacement cost approach was used to value construction in property development projects. The 

appraised value of assets for the year 2013 was immaterially differed from the value previously appraised. The Company 

therefore did not adjust its fair value. 
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13. Property, plant and equipment 

(Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which equity method is applied /                                                                

Separate financial statements 

 2014 

 Revaluation   

 basis Cost basis 

  

 

 

 

Land 

 

 

Buildings and 

building  

improvements 

 

 

Machinery 

and 

equipment 

Furniture, 

fixtures, office  

equipment 

and motor 

vehicles 

 

 

Asset 

under 

installation 

 

  

  

  

 Total 

Cost / Revalued amount       

1 January 2014 84,402 389,196 1,948,030 65,445 223,805 2,710,878 

Additions - - 23,313 2,524 202,967 228,804 

Revaluation 14,598 - - - - 14,598 

Disposals - (2,100) (16,248) (919) - (19,267) 

Transfers in (out) - 56,816 206,690 14,996 (278,502) - 

31 December 2014 99,000 443,912 2,161,785 82,046 148,270 2,935,013 

Accumulated 

depreciation 

      

1 January 2014 - 262,075 1,443,114 49,077 - 1,754,266 

Depreciation for the year - 15,942 104,504 8,282 - 128,728 

Depreciation on disposals - (2,101) (13,522) (891) - (16,514) 

31 December 2014 - 275,916 1,534,096 56,468 - 1,866,480 

Net book value       

31 December 2014 99,000 167,996 627,689 25,578 148,270 1,068,533 

Depreciation for the year    

2014 (Baht 123 million included in manufacturing cost, and the balance in 

administrative expenses) 

  

128,728 
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 (Unit: Thousand Baht) 

 Separate financial statements 

 2013 

 Revaluation   

 basis Cost basis 

  

 

 

 

Land 

 

 

Buildings and 

building  

improvements 

 

 

Machinery 

and 

equipment 

Furniture, 

fixtures, office  

equipment 

and motor 

vehicles 

 

 

Asset 

under 

installation 

 

  

  

  

 Total 

Cost / Revalued amount       

1 January 2013 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 2013 - 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 2013 84,402 127,121 504,916 16,368 223,805 956,612 

Depreciation for the year    

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 2014 by American Appraisal (Thailand) Co., Ltd., using 

sales comparison approach to value its land. The Company recorded Baht 15 million unrealised gain on revaluation of 

land as other comprehensive income in the statement of comprehensive income of the current year.  

Had the land been carried in the financial statements on historical cost basis, its book value as of 31 December 2014 

and 2013 would have amounted to Baht 66 million. 

As at 31 December 2014, certain items of buildings and equipment were fully depreciated but are still in use. The gross 

carrying amount before deducting accumulated depreciation of those assets amounted to Baht 1,037 million (2013: Baht 

993 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 2014 was 

Baht 18 million (2013: Baht 25 million). 
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14. Intangible assets 
     (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which equity 

method is applied /                                                                 

                                                                                      

 Separate financial statements Separate financial statements 

 2014 2013 

 

 

Computer 

software Licenses Total 

Computer 

software Licenses Total 

Cost - at beginning of year 40,483 1,889 42,372 39,299 1,889 41,188 

Acquisition 209 - 209 1,184 - 1,184 

Transfers in 4,274 - 4,274 - - - 

Cost - at end of year 44,966 1,889 46,855 40,483 1,889 42,372 

Accumulated 

amortisation - at 

beginning of year 37,955 945 38,900 36,863 630 37,493 

Amortisation for the year 2,111 315 2,426 1,092 315 1,407 

Accumulated 

amortisation - at end 

of year 40,066 1,260 41,326 37,955 945 38,900 

Intangible assets - net 4,900 629 5,529 2,528 944 3,472 

 

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 2014 totaled Baht 175 

million and Baht 900 million, respectively (2013: Baht 175 million and Baht 900 million, respectively). Such loan facilities 

are unsecured. 

 

16. Trade and other payables 
(Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in 

which equity method is 

applied / Separate  

 

 

Separate 

 financial statements financial statements 

 2014 2013 

Trade accounts payables - unrelated parties 295,775 298,505 

Other payables - related parties   

 Accrued royalty fee  12,521 11,942 

 Others 11,214 5,879 

Total other payables - related parties 23,735 17,821 

Other payables - unrelated parties   

 Other payables 37,321 31,490 

 Accrued expenses 37,282 39,097 

Total other payables - unrelated parties 74,603 70,587 

Total trade and other payables  394,113 386,913 
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17. Provision for long-term employee benefits  

(Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in 

which equity method is 

applied / Separate  

 

 

Separate 

 financial statements financial statements 

 2014 2013 

Post-employment benefits                                   

(Defined contribution plans) 

44,708 45,679 

Post-employment benefits                             

(Defined benefit plans) 

75,304 71,862 

Other long-term employee benefits 18,171 19,076 

Total 138,183 136,617 

 Provision for long-term employee benefits (only defined benefit plans), which represents compensation payable the 

employees after they are retired from the Company, was as follows. 

(Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in 

which equity method is 

applied / Separate  

 

 

Separate 

 financial statements financial statements 

 2014 2013 

Defined benefit obligation at beginning                  

of year 

 

71,862 54,659 

Actuarial losses  - 15,053 

Current service cost 3,669 3,545 

Interest cost 2,448  2,347 

Benefits paid during the year (2,675) (3,742) 

Defined benefit obligation at end of year 75,304 71,862 

 Long-term employee benefit expenses (only defined benefit plans) included in the income statement consist of the 

following: 

(Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in 

which equity method is 

applied / Separate  

 

 

Separate 

 financial statements financial statements 

 2014 2013 

Cost of sales 4,451 4,204 

Selling and administrative expenses 1,666 1,688 

Total 6,117 5,892 

As at 31 December 2014, cumulative amount of actuarial losses, which were recognised in the other comprehensive 

income and taken as part of retained earnings of the Company amounted to Baht 12 million (net of income tax) (2013: 

Baht 12 million). 
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Key actuarial assumptions at the valuation date were as follows. 

 Financial statements in 

which equity method is 

applied / Separate  

 

 

Separate 

 financial statements financial statements 

 2014 2013 

 (% per annum) (% per annum) 

Discount rate 3.50 3.50 

Future salary increase rate (depending on age) 5.00 5.00 

Staff turnover rate 9.50 9.50 

The amounts of defined benefit obligation and experience adjustments for the current and previous four periods are as 

follows: 

  (Unit: Thousand Baht) 

 

Defined benefit obligation 

Experience adjustments                          

on the obligation 

Year 2014 75,304 - 

Year 2013 71,862 8,051 

Year 2012 54,659 - 

Year 2011 54,659 - 

Year 2010 51,539 - 

 

18. Preferrence shares 

 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 2014 and 2013, 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. 

 

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. 
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21. Other income 
 (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in 

which equity method is 

applied / Separate  

 

 

Separate 

 financial statements financial statements 

 2014 2013 

Income from sales of scrap metal and spareparts  

103,578 98,911 

Administrative income 9,077 9,365 

Interest income 13,060 15,141 

Gain on change in the value of investment 

    properties 

 

48,768 - 

Others 28,996 29,225 

Total 203,479 152,642 

 

22. Expenses by nature 

 Significant expenses by nature are as follows. 

(Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in 

which equity method is 

applied / Separate  

 

 

Separate 

 financial statements financial statements 

 2014 2013 

Salary, wages and other employee benefits 424,953 403,635 

Depreciation and amortisation 133,090 112,316 

Allowance for diminution in value of inventories and 

write off of inventories and spare parts 

 

27,886 26,249 

Reversal of loss on diminution in value of long-term 

investments 

 

- (7,314) 

Royalty fee 22,436 25,155 

Freight-out expense 34,270 29,086 

Repair and maintenance expenses 102,780 106,783 

Raw materials and consumables used 1,595,192 1,556,674 

Changes in inventories of finished goods and work in 

process 

 

(8,097) (31,678) 
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23. Income tax / deferred tax assets (liabilities) 

 Income tax expenses for the years ended 31 December 2014 and 2013 are made up as follows: 
(Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in 
which equity method is 

applied / Separate  

 
 

Separate 
 financial statements financial statements 

 2014 2013 

Current income tax:   
Current income tax charge 70,715 83,125 

Adjust in respect of income tax of previous year 1,924 - 

Deferred tax:   

Relating to origination and reversal of                       
temporary differences   9,599 852 

Income tax expense reported in                                         
the statement of income 82,238 83,977 

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended 31 
December 2014 and 2013 are as follows: 

(Unit: Thousand Baht) 
 Financial statements in 

which equity method is 
applied / Separate  

 
 

Separate 
 financial statements financial statements 

 2014 2013 
Deferred tax relating to actuarial losses 2,920 3,011 

Tax reconciliation between accounting profit and income tax expenses is shown below. 

 (Unit: Thousand Baht) 

 
Financial statements 

in which equity  
  

 method is applied Separate financial statements 

 2014 2014 2013 

Accounting profit before tax 410,244 408,641 421,697 

Applicable tax rate 12.5% and 20% 20% 20% 
Accounting profit before tax multiplied 

by applicable tax rate 
 

82,049 
 

81,728 84,339 
Adjust in respect of income tax of 

previous year 
 

1,924 
 

1,924 - 
Effects of:    
Non-deductible expenses 7,924 7,924 3,234 
Additional expense deductions 

allowed (18,832) (18,832) (4,448) 
Others 9,173 9,494 852 

Total (1,735) (1,414) (362) 

Income tax expenses reported in                                         
the statement of income  82,238 82,238 83,977 
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The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows: 

(Unit: Thousand Baht) 

 Statements of financial position 

 Financial statements in 
which equity method is 

applied / Separate  Separate 
 financial statements financial statements 

 2014                   2013                     

Allowance for diminution in value of inventories 5,746 4,505 
Provision for long-term employee benefits 18,744 18,263 
Rental receivable in advance 3,077 3,276 
Others 1,673 1,530 

Total deferred tax assets 29,240 27,574 

 
Depreciation and amortization 

 
28,883 

 
27,371 

Gain on change in the value of investment properties 25,692 15,938 
Revaluation surplus on land 6,559 3,639 

Total deferred tax liabilities 61,134 46,948 

Deferred tax liabilities, net 31,893 19,374 

 As at 31 December 2014, the total amount of temporary differences associated with investments in associated company 
for which deferred tax liability has not been recognised, is Baht 0.5 million. 

 

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. 

 The following table sets forth the computation of basic and diluted earnings per share. 

 Financial statements in which                                           
equity method is applied 

 For the year ended 31 December 2014 

  
Profit for  

Weighted average 
number of  

 
Earnings  

 the year ordinary shares per share 

 (Thousand (Thousand (Baht) 
 Baht) shares)  
Basic earnings per share    
Profit for the year 328,006 52,000 6.31 
Effect of dilutive potential ordinary shares    
Convertible preferred shares - 800  

Diluted earnings per share    
Profit of ordinary shareholders assuming the conversion    
 to ordinary shares 328,006 52,800 6.21 
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 Separate financial statements        

 For the year ended 31 December 2014 

  
Profit for  

Weighted average 
number of  

 
Earnings  

 the year ordinary shares per share 

 (Thousand (Thousand (Baht) 
 Baht) shares)  
Basic earnings per share    
Profit for the year 326,403 52,000 6.28 
Effect of dilutive potential ordinary shares    
Convertible preferred shares - 800  

Diluted earnings per share    
Profit of ordinary shareholders assuming the conversion    
 to ordinary shares 326,403 52,800 6.18 

 
Separate financial statements        

 For the year ended 31 December 2013 

  
Profit for  

Weighted average 
number of  

 
Earnings  

 the year ordinary shares per share 

 (Thousand (Thousand (Baht) 
 Baht) shares)  
Basic earnings per share    
Profit for the year 337,720 52,000 6.49 
Effect of dilutive potential ordinary shares    
Convertible preferred shares - 800  

Diluted earnings per share    
Profit of ordinary shareholders assuming the conversion    
 to ordinary shares 337,720 52,800 6.40 

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 2014 and 2013, respectively. 

(Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which equity method is applied                                              

 For the year ended 31 December 2014 

 Manufacture and Hire of printing Investing in  

 sale of caps sheets real-estate Total 

Revenue     

Local 1,921,700 157,120 50,041 2,128,861 

Export 702,083 - - 702,083 

Total revenue 2,623,783 157,120 50,041 2,830,944 

Operating results      

Segment profit 421,007 27,251 50,041 498,299 

Unallocated income and expenses   

Finance income   13,060 

Other income   36,800 

Administrating expenses   (139,518) 

Share of profit from investment in associated company  1,603 

Profit before income tax expense   410,244 

Income tax expense  (82,238) 

Profit for the year   328,006 

(Unit: Thousand Baht) 

 Separate financial statements        

 For the year ended 31 December 2014 

 Manufacture and Hire of printing Investing in  

 sale of caps sheets real-estate Total 

Revenue     

Local 1,921,700 157,120 50,041 2,128,861 

Export 702,083 - - 702,083 

Total revenue 2,623,783 157,120 50,041 2,830,944 

Operating results      

Segment profit 421,007 27,251 50,041 498,299 

Unallocated income and expenses   

Finance income   13,060 

Other income   36,800 

Administrating expenses   (139,518) 

Profit before income tax expense   408,641 

Income tax expense  (82,238) 

Profit for the year   326,403 
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 (Unit: Thousand Baht) 

 Separate financial statements        

 For the year ended 31 December 2013 
 Manufacture and Hire of printing Investing in  

 sale of caps sheets real-estate Total 
Revenue     
Local 2,020,139 142,799 1,273 2,164,211 
Export 621,513 - - 621,513 
Total revenue 2,641,652 142,799 1,273 2,785,724 
Operating results      
Segment profit 480,118 19,632 1,273 501,023 

Unallocated income and expenses   
Finance income   15,141 
Other income   37,317 

Administrating expenses   (131,784) 
Profit before income tax expense   421,697 

Income tax expense  (83,977) 

Profit for the year   337,720 

As at 31 December 2014 and 2013 assets classified by segment are as follows. 

(Unit: Thousand Baht) 
 Financial statements in which equity method is applied  
 31 December 2014 
 Manufacture and Hire of printing Investing in  
 sale of caps sheets real-estate Total 

Property, plant and equipment 1,034,938 33,595 - 1,068,533 
Other assets - segment 850,581 11,778 474,000 1,336,359 
Unallocated assets    705,931 
Total assets    3,110,823 

 (Unit: Thousand Baht) 
 Separate financial statements        
 31 December 2014 
 Manufacture and Hire of printing Investing in  
 sale of caps sheets real-estate Total 

Property, plant and equipment 1,034,938 33,595 - 1,068,533 
Other assets - segment 850,581 11,778 474,000 1,336,359 
Unallocated assets    703,256 
Total assets    3,108,148 

 (Unit: Thousand Baht) 
 Separate financial statements        
 31 December 2013 
 Manufacture and Hire of printing Investing in  
 sale of caps sheets real-estate Total 

     
Property, plant and equipment 923,726 32,886 - 956,612 
Other assets - segment 827,907 13,760 425,232 1,266,899 
Unallocated assets    610,255 
Total assets    2,833,766 
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 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 2014, the Company and have revenue from three major customers in amount of Baht 1,043 million, arising 

from sales of caps segment (2013: Baht 1,129 million derived from two major customers, arising from sales of caps 

segment).   

 

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 2014, the Company contributed Baht 17 million (2013: Baht 16 million) to the fund. 

 

27. Dividends 

 Financial statements in which equity method is  

 applied / Separate financial statements        

 

Approved by 

Total 

dividends 

Dividend per 

preferred share 

Dividend per 

ordinary share 

 (Thousand 

Baht) 

(Baht) (Baht) 

Final dividends for 

2013 

Annual General Meeting of shareholders 

on 22 April 2014 

 

93,600 

 

3.25 

 

1.75 

Total dividends declared in 2014 93,600 3.25 1.75 

  Separate financial statements        

 

Approved by 

Total 

dividends 

Dividend per 

preferred share 

Dividend per 

ordinary share 

 

 

(Thousand 

Baht) 

(Baht) (Baht) 

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 1,050 of the dividend for 2013, which was declared in the current year, was for shareholders who have no right 

to receive dividend, and a Baht 93,598,932 has actually been paid. 

 

28. Commitments 

 As at 31 December 2014 and 2013, 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.  
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(Unit: Million) 

 Financial statements in which equity method is  

 applied / Separate financial statements        

 31 December 2014 

 

Foreign 

 

Purchase orders  

Purchase orders 

for spare parts 

Purchase orders 

for capital 

 

Currency for raw materials and service hiring expenditures Total 

Baht 162 14 29 205 

US dollar 1 - - 1 

Japanese yen - 12 - 12 

Euro - - 2 2 

 (Unit: Million) 

 Separate financial statements        

 31 December 2013 

 

Foreign 

 

Purchase orders  

Purchase orders 

for spare parts 

Purchase orders 

for capital 

 

Currency for raw materials and service hiring expenditures Total 

Baht 224 13 32 269 

US dollar 1 - - 1 

Japanese yen 1 6 14 21 

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.  

 

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. 
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(Million Baht) 

 Financial statements in which equity method is  

 applied / Separate financial statements        

 As at 31 December 2014 

 

Fixed 

interest rates    

 

 maturity within Floating Non-interest   

 1 year interest rates bearing Total Interest rate 

  (% per annum) 

Financial assets      

Cash and cash equivalents  438 17 - 455 0.05 -2.65 

Current investments 40 - - 40 2.40 

Trade and other receivables - - 437 437  

 478 17 437 932  

Financial liabilities      

Trade and other payables - - 394 394  

 - - 394 394  

(Million Baht) 

 Separate financial statements        

 As at 31 December 2013 

 

Fixed 

interest rates    

 

 maturity within Floating Non-interest   

 1 year interest rates 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  

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 2014 and 

2013 are summarised below. 
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Financial statements in which equity method is applied / Separate 

financial statements        

 2014 

Foreign currency Financial assets 

Financial 

liabilities Average exchange rate 

 (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit) 

US dollar 4 3 32.90 

Japanese yen - 40 0.28 

 Separate financial statements        

 31 December 2013 

Foreign currency Financial assets 

Financial 

liabilities Average exchange rate 

 (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit) 

US dollar 4 4 32.76 

Japanese yen - 21 0.32 

Forward exchange contracts outstanding as at 31 December 2014 and 2013 are summarised below. 

 Financial statements in which equity method is  

 applied / Separate financial statements        

 31 December 2014 

Foreign   Contractual exchange rate Contractual  

currency Bought amount Sold amount Bought Sold maturity date 

 (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit)  

US dollar - 2 - 31.89 - 33.11 8 January 2015 -      

6 July 2015 

 Separate financial statements        

 31 December 2013 

Foreign   Contractual exchange rate Contractual  

currency Bought amount Sold amount Bought Sold maturity date 

 (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit)  

US dollar - 2 - 31.12 - 32.92 3 January 2014 -                             

18 June 2014 

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 knowledgeable, 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. 
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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 2014, the Company's debt-to-equity 

ratio was 0.27:1 (2013: 0.28:1). 

 

31. Events after the reporting period 

On 24 February 2015, 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 2015 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 2014 profit. Such dividend will be paid and recorded after it is approved by the Annual 

General Meeting of the Company’s shareholders. 

 

32. Approval of financial statements 

 These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 24 February 2015. 
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ผลิตภัณฑ�ของบร�ษัท

1. ฝาจีบ (Crown Cap) 
ฝาจีบ	เป็นฝาผนกึขวดทีท่�ามาจากแผ่นเหลก็เคลอืบอดัขึน้รปู	ภายในบดุ้วยวสัดผุนกึป้องกนัการรัว่ซมึ	เมือ่ปิดแน่นจะสามารถเกบ็รกัษาคณุภาพเครือ่งดืม่

หรือผลิตภัณฑ์ภายในขวดได้ดี	เหมาะสมที่จะใช้ปิดผนึก	ขวดบรรจุน�้าอัดลม	เบียร์		โซดา	นมถั่วเหลือง	น�้าผลไม้

2. ฝาเกลียวกันปลอม  (Pilfer-Proof  Cap)
ฝาเกลยีวกนัปลอมใช้ปิดผนกึขวดเกลยีว	พฒันาขึน้เพือ่ป้องกนัการปลอมปนสนิค้า	ท�าจากแผ่นอลมูเินยีมอัดขึน้รปูเป็นลกัษณะถ้วยทรงกระบอก	มรีอยปรุ

โดยรอบระหว่างตัวฝากับขอบฝา	ภายในบุด้วยวัสดุผนึกป้องกันการรั่วซึม	 ไม่เป็นสนิม	ฝาเกลียวกันปลอมเปิดง่าย	 ใช้ปิดซ�้าได้อีกเม่ือบริโภคไม่

หมดในคราวเดียว	โดยยังรักษาคุณภาพเดิมอยู่	แต่เห็นได้ชัดว่าได้ผ่านการเปิดมาแล้ว	เหมาะสมที่จะใช้ปิดผนึกขวดบรรจุ	น�้าอัดลม	เครื่องดื่มบ�ารุง

สุขภาพ	สุรา	ยา

3. ฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน์  (Maxi Crown)
ฝาวงแหวนแมก็ซีค่ราวน์	เป็นฝาปิดผนกึขวดทีท่�าจากแผ่นเหลก็อดัขึน้รปูและบากร่อง	ภายในบดุ้วยวสัดปุ้องกนัการรัว่ซมึ	พฒันาขึน้เพือ่ให้ดงึวงแหวน

เปิดได้ง่ายป้องกันการน�ากลับมาใช้ใหม่	และการปลอมปนสินค้าได้สมบูรณ์แบบ	เหมาะสมที่จะใช้ปิดผนึกผลิตภัณฑ์ไม่แช่เย็นต่างๆ

4. ฝาวงแหวนแม็กซี่แค้ป  (Maxi Cap)
ฝาวงแหวนแม็กซี่แค้ป	เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ท�ามาจากแผ่นอลูมิเนียมทั้งชิ้นอัดขึ้นรูปและบากร่อง	ภายในบุด้วยวัสดุผนึกป้องกันการรั่วซึม	นอกจาก

คุณสมบตัทิัว่ไปทีเ่หมอืนกบัฝาวงแหวนแมก็ซีค่ราวน์แล้ว	ยงัมคีณุสมบติัเหมาะส�าหรบัผลติภณัฑ์ทีต้่องเกบ็ไว้ในทีม่คีวามชืน้สงู	หรอืเปียกชืน้เป็นเวลา

ยาวนานได้โดยฝาไม่เป็นสนิมเช่น	น�้าดื่ม		เบียร์		สุรา		น�้าผลไม้

5. ฝาแหวนแม็กซี่พี  (Maxi-P)
ฝาวงแหวนแม็กซี่พี	 เป็นฝาขวดที่ท�ามาจากแผ่นอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปและบากร่อง	ภายในบุด้วยวัสดุป้องกันการรั่วซึม	คุณสมบัติโดยทั่วไปเหมือน

กับฝาวงแหวนแม็กซี่แค้ป	ยกเว้นวงแหวนที่ใช้ดึงเปิดจะเปลี่ยนจากอลูมิเนียมเป็นพลาสติกสามารถป้องกันการปลอมปนสินค้า	และเหมาะส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องเก็บไว้ในที่มีความชื้นสูงโดยฝาไม่เป็นสนิม	เช่น	น�้าดื่ม	เบียร์	สุรา	น�้าผลไม้

6. ฝาพลาสติก (Plastic Cap)
ฝาพลาสติก	 เป็นฝาขวดที่ผลิตโดยใช้พลาสติกเรซิน	ซึ่งน�ามาหลอมละลาย	แล้วขึ้นเป็นรูปฝา	ภายในออกแบบให้มีวัสดุบุผนึก	หรือฝาประเภทไม่มี

วัสดุบุผนึก	 	 เพ่ือป้องกันการร่ัวซึม	ลักษณะของฝามีร่องกันลื่นโดยรอบและมีรอยปรุระหว่างตัวฝากับขอบฝาเพื่อให้เปิดได้ง่าย	ฝาพลาสติกใช้ผนึก

ขวดน�้าอัดลม	ชา	เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง	น�้าผลไม้	น�้าดื่ม	สามารถปิดซ�้าได้อีกเมื่อบริโภคไม่หมดในคราวเดียว	โดยยังรักษาคุณภาพเดิม

7. เครื่องผนึกฝาจุกจีบแบบคันโยก  (Hand-Crowner)
เครื่องผนึกฝาจุกจีบแบบคันโยก	ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสามารถผนึกฝาได้แน่นสนิทกับปากขวด	จึงป้องกันการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ

อยู่ภายในได้เป็นอย่างดี	ใช้ง่าย	มีน�้าหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวก

8. เครื่องผนึกฝาแม็กซี่  (Maxi-Crimping Machine)
เครื่องผนึกฝาแม็กซี่	 เป็นเคร่ืองผนึกฝาหัวเดียวระบบนิวเมติกก่ึงอัตโนมัติ	สามารถผนึกได้ทั้งฝาแม็กซี่แค้ป	ฝาแม็กซี่คราวน์และฝาแม็กซี่พี	 โดย

ผนึกกับขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์	ที่บรรจุภายในให้คงคุณภาพอยู่ได้นาน



1 2 3 4

5 6 7 8

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 Cap (PP 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	a	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.

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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