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ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท) Operating Results ( Million Baht)

รายได้รวม

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย

     ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุในบรษัิทร่วม

ก�าไรสุทธิ

Total Revenue 

EBITDA 

Share of Profit from Investment in 

Associated Company

Net Profit 

    3,003

 409

(2)

323

2,984

542

2

328

3,003

572

- 

325

2,984

542

 -  

326

2,937

534

-
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ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) Financial Status ( Million Baht)

สินทรัพย์รวม 

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

Total Assets 

Total Liabilities 

Total Shareholders’ Equity 

3,327

619

2,708

3,111

629

2,482

3,330

  619

2,711

3,108

  629

2,479

2,834

599

2,235

อตัราส่วนทางการเงนิ (ร้อยละ) Financial Ratios (%)

อัตราก�าไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ ถือหุ ้น 

(ROE)

ก�าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน (บาท/หุน้)

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุ้น)

มูลค่าตามบัญชี (บาท/หุ้น)

Net Profit Margin 

Return On Assets 

Return On Equity

Basic Earnings Per Share (Baht)

Diluted Earnings Per Share (Baht)

Book Value Per Share (Baht)

10.78

10.05

12.47

6.22

6.13

51.29

10.99

10.54

13.22

6.31

6.21

47.00

10.85

10.12

12.56

 

 6.27
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51.35
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ต�ำแหน่ง  ประธานกรรมการ
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท* (ร้อยละ)   -ไม่มี-
คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>   ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
       มหาวิทยาลัย WASEDA ประเทศญี่ปุ่น 
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง      
ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
 ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
 ประธานกรรมการ  บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด
2550 -  2556 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท โตโย ไซกัน ไกชา จ�ากัด

Position    Chairman
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 Chairman 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.

นายฮิโรฟูมิ มิกิ  (71 ปี)
Mr.Hirofumi Miki (71 years)
สัญชาติ : ญี่ปุ่น
Nationality : Japanese

ต�ำแหน่ง   กรรมการอิสระ และ รองประธานกรรมการ 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท* (ร้อยละ)   -ไม่มี-
คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>   ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง      
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ 
 บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
 ประธาน บรษิทั ทีพซีวีนีา พลาสตกิ แอนด์เคมิคอล คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั
 ท่ีปรกึษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่  บรษิทั ปนูซิเมนต์ไทย จ�ากดั (มหาชน) 
 SCG Country Executive Director ประเทศเวียดนาม 
 กรรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน)
 Board of Commissioner PT. Indonesia Caps & Closures

Position    Independent Director and Vice-chairman 
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 and Vice-chairman  

 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.

 Board of Commissioner PT. Indonesia Caps & Closures

นายเทพ วงษ์วานิช (69 ปี)
Mr. Dhep  Vongvanich (69 years)
สัญชาติ : ไทย
Nationality : Thai
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ต�ำแหน่ง   กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท* (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 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
 ประธาน บริษัท ออดิตแอนด์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ�ากัด
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ�ากัด (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. 

นางพิไล  เปี่ยมพงศ์สานต์ (79 ปี)
Mrs. Pilai Piemphongsarn (79 years)
สัญชาติ : ไทย
Nationality : Thai

ต�ำแหน่ง   กรรมการ
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท* (ร้อยละ)   -ไม่มี-
คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>   ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Jiyu Gakuen College ประเทศญี่ปุ่น 
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง      
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
2556 - 2558 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ�ากัด
2552 - 2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจแปน คราวน์คอร์ค จ�ากัด

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.

2013 - 2015 President Nippon Closures Company Limited.

2009 - 2013 President Japan Crown Cork Company Limited.

นายยาสุโอะ  ทสึจิฮิโร (64 ปี)
Mr. Yasuo  Tsujihiro (64 years) 

สัญชาติ : ญี่ปุ่น
Nationality : Japanese
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ต�ำแหน่ง   กรรมการ
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท* (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 จ�ากัด (มหาชน)
 President Director PT. Indonesia Caps & Closures 
 Operating Officer บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท เพชรแพค จ�ากัด
2553 - 2556 General Manager International Operations 
 บริษัท เจแปน คราวน์คอร์ค จ�ากัด
 รองประธาน บริษัท โตโย ไซกัน เทคนิคอล แอนด์ แอดมินนิสเทรชั่น 
 เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จ�ากัด
2549 - 2555  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านบริหาร บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (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.
 President Director PT. Indonesia Caps & Closures
 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-Administration

 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) รุ่นที่ 83 
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฝาจีบ  
 ประธานกรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ 
 กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 
 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม
 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จ�ากัด 
 กรรมการ บริษัท ไทย แอร์ไลน์ โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท นวัตกรรมจามจุรี จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ�ากัด

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 Plc 
 Chairman SNC Former Public Company Limited.
 Audit Committee Asia Plus Group Holdings 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 Asia Plus Securities Company Limited. 
 Director Thai Airline Holdings Company Limited.
 Director Jamjuree Innovations Company Limited.
 Director SPC Home Ideas Company Limited.

 Director Witcorp Products Company Limited. 

นายอาคิโยชิ  โตบะ (52 ปี)
Mr. Akiyoshi Toba (52 years)
สัญชาติ : ญี่ปุ่น
Nationality : Japanese

นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล (67 ปี)
Mr. Satit  Chanjavanakul (67 years)
สัญชาติ : ไทย
Nationality : Thai
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ต�ำแหน่ง   กรรมการ
สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ)   0.0120
คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา 
>>  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
>>  Director Certification Program (DCP รุ่น 78/2549) 
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
  รองประธานกรรมการ บจ. โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ 
  กรรมการ บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)
  กรรมการ บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ�ากัด
  กรรมการ บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
  กรรมการ บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ�ากัด
  กรรมการ บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จ�ากัด
  กรรมการ บริษัท Great Brands Limited
  กรรมการ บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จ�ากัด
  กรรมการ บริษัท ไทยดริ้ง จ�ากัด
  กรรมการ บริษัท แคชแวน จ�ากัด
2554 - ก.ย.2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)

Position   Director
Ratio of Shareholding* (%)   0.0120
Education / Director Training Courses with IOD
>>   MBA of Babson College, USA 
>>   Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University/
>>   Director Certification Program DCP 78/2006
Past experience of 5 years retroactively
Present  Director Crown Seal Public Company Limited.
  Vice Chaiman Modern Trade Management Company Limited.
  Director Sermsuk Public Company Limited.
  Director Petform (Thailand) Limited.
  Director Sermsuk Holding Company Limited.
  Director Sermsuk Beverage Company Limited.
  Director Sermsuk Training Company Limited.
  Director Great Brands Limited.
  Director Wrangyer Beverage (2008) Company Limited
  Director ThaiDrinks Company Limited
  Director Cash Van Company Limited.
2011 - Sep. 2015 President Sermsuk Public Company Limited.

ต�ำแหน่ง  กรรมการอิสระ
สัดส่วนกำรถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ)   -ไม่มี-
คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>  ปริญญาโทและปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการหมัก 
      มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น /
>>  Director Accreditation Program (DAP รุ่น 97/2555)
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
  อาจารย์ประจ�าภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 
  คณะวิทยาศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กรรมการอิสระ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ากัด (มหาชน)
2540 – 2554 ผู้แทนไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการประชุม Codex   
 Committee on Food Hygiene ของโครงการมาตรฐานอาหาร 
 ระหว่างประเทศ ซึ่งจัดท�าโดยองค์การสหประชาชาติ FAO/WHO

Position  Independent  Director
Ratio of Shareholding* (%)    -None-
Education / Director Training Courses with IOD
>>   Doctor and Master of Engineering  

(Fermentation Technology), Hiroshima University, Japan/ 
>>  Director Accreditation Program (DAP 97/2012)

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

นายฐิติวุฒิ์  บุลสุข (47 ปี)
Mr. Dhitivute  Bulsook (47 years)
สัญชาติ : ไทย
Nationality : Thai

ดร.สุวิมล  กีรติพิบูล (61 ปี)
Prof.Dr. Suwimon Keeratipibul (61 years)
สัญชาติ : ไทย
Nationality : Thai
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ต�ำแหน่ง   กรรมการ
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท* (ร้อยละ)   -ไม่มี-
คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>  ปริญญาตรี Commerce, มหาวิทยาลัย Keio, ประเทศญี่ปุ่น 
 ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง      
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการและผู้จัดการใหญ่ 
 บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด
 กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท โกลบอล อีโค แคน สต็อค (ประเทศไทย) จ�ากัด
2553 ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จ�ากัด

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 and President

 Toyo Seikan (Thailand) Company Limited.

 Director Next Can Innovation Company Limited.

 Director Global Eco-can Stock (Thailand) Company Limited.

2010 President Next Can Innovation Company Limited.

นายซึซุมุ  ยามาดะ (62 ปี)
Mr. Susumu  Yamada (62 years)

สัญชาติ : ญี่ปุ่น
Nationality : Japanese

ต�ำแหน่ง   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท* (ร้อยละ)   -ไม่มี-
คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>   M.A. (Economics), Northwestern University, USA./
>>   Financial Statements for Directors (FSD 2/2008)
>>   Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง      
ปัจจุบัน กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ฝาจบี จ�ากดั (มหาชน)
 ปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 กรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
 กรรมการ ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
2554 - 2558 รองปลัดกระทรวงการคลัง 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 2/2008)
>>   Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)
Past experience of 5 years retroactively
Present Independent Director and the Audit Committee

 Crown Seal Public Company Limited.

 Permanent Secretary of Ministry of Tourism and Sports  

 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. 

2011 - 2015 Deputy Permanent Secretary of Ministry of Finance

นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ (56 ปี)
Mr. Pongpanu Svetarundra (56 years)
สัญชาติ : ไทย
Nationality : Thai



9บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited

ต�ำแหน่ง   กรรมการ
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท* (ร้อยละ)   ไม่มี
คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>   ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย ฮอกไกโด, ประเทศญี่ปุ่น
 ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง      
ปัจจุบัน	 	 กรรมการ	บริษัท	ฝาจีบ	จ�ากัด	(มหาชน)
ก.ย.2558	-	ปัจจบุนั	 President	and	Representative	Board	Director
	 	 	 บริษัท	นิปปอน	โคลสเชอร์ส	จ�ากัด
2556	-	ส.ค.2558		 Board	Director	and	Executive	Operating	Officer,	
	 	 	 Head	of	Technical	Development	Headquarters	
	 	 	 บริษัท	นิปปอน	โคลสเชอร์ส	จ�ากัด
2553	-	2556		 Operating	Officer	และผู้จัดการโรงงาน	Ishioka
	 	 	 บริษัท	นิปปอน	โคลสเชอร์ส	จ�ากัด

Position    Director
Ratio of Shareholding* (%)   - None -
Education / Director Training Courses with IOD
>>   Bachelor of  Mechanical Engineering, Hokkaido University, Japan
Past experience of 5 years retroactively
Present	 	 Director	Crown	Seal	Public	Company	Limited.
Sep	2015	-	Present	 President	&	Representative	Board	Director
	 	 	 Nippon	Closures	Company	Limited
2013	-	Aug	2015	 Board	Director	&	Executive	Operating	Officer,	
	 	 	 Head	of	Technical	Development	Headquarters
	 	 	 Nippon	Closures	Company	Limited
2010	-	2013		 Operating	Officer	&	Plant	Manager,	lshioka
	 	 	 Nippon	Closures	Company	Limited

นายฮิซาชิ นากาจิมา (59 ปี)
Mr. Hisashi Nakajima (59 years)
สัญชาติ : ญี่ปุ่น
Nationality : Japanese

ต�ำแหน่ง   กรรมการ
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท* (ร้อยละ)   0.0415
คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  

>> 	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์	ประเทศสหรัฐอเมริกา/

>>		Director	Accreditation	Program		(DAP	รุ่น	45)
 ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง      
ปัจจุบัน					 			กรรมการ	บริษัท	ฝาจีบ	จ�ากัด	(มหาชน)
2556	-	ปัจจบุนั	 			ประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยน�้าทิพย์	จ�ากัด

	 			กรรมการ	และประธานคณะกรรมการตราจสอบ	บมจ.	จรุงไทย	ไวร์	แอนด์	เคเบิ้ล
	 			กรรมการ	บริษัท	โฮมโปรดักส์	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 			กรรมการ	บริษัท	เอพี	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(มหาชน)
	 			กรรมการ	บริษัท	เด็นโซ่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 			กรรมการ	บริษัท	ฮอนด้า	ออโตโมบิล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 			กรรมการ	บริษัท	อีซูซุ	มอแตอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 			กรรมการ	บริษัท	ไทยเอเชีย	แปซิฟิค	บริวเวอรี่	จ�ากัด
	 			กรรมการ	บริษัท	ไทยบริดจสโตน	จ�ากัด
	 			กรรมการ	บริษัท	ไทย	เอ็ม-ซี	จ�ากัด
	 			กรรมการ	บริษัท	ตรีเพชร	อีซูซุ	เซลส์	จ�ากัด
	 			กรรมการ	บริษัท	ตรีเพชร	อีซูซุ	ลิสซิ่ง	จ�ากัด
	 			กรรมการ	บริษัท	กรุงเทพธนาคม	จ�ากัด

2542	-	2556	 			รองประธานกรรมการ	บริษัท	ไทยน�้าทิพย์	จ�ากัด 

Position    Director
Ratio of Shareholding* (%)   0.0415
Education / Director Training Courses with IOD
>>   MBA. Peperdine University, USA /
>>   Director Accreditation Program (DAP 45)
Past experience of 5 years retroactively
Present Director Crown Seal Public Company Limited.
2556-Present Chairman ThaiNamthip Company Limited.
 Director and Chairman of the Audit Committee 
 Charoong Thai Wire & Cable Public Company Limited.
 Director Home Product Center Public Company Limited
 Director AP (Thailand) Public Company Limited.
 Director Denso (Thailand) Company Limited.
 Director Honda Automobile (Thailand) Company Limited.
 Director Isuzu Motors (Thailand) Company Limited.
 Director Thai Asia Pacific Brewery Company Limited.
 Director Thai Bridgestone Company Limited.
 Director Thai-MC Company Limited.
 Director Tri Petch Isuzu Sales Company Limited.
 Director Tri Petch Isuzu Leasing Company Limited.
 Director The Krungthep Thanakom Company Limited.
1999-2013 Vice-chairman ThaiNamthip Company Limited.

นายพรวุฒิ สารสิน (56 ปี)
Mr. Pornwut  Sarasin (56 years)
สัญชาติ : ไทย
Nationality : Thai
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ต�ำแหน่ง   กรรมการ
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท* (ร้อยละ)   -ไม่มี-
คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
      มหาวิทยาลัย Nihon ประเทศญี่ปุ่น
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง      
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
 ผู้อ�านวยการเทคนิคและรักษาการผู้อ�านวยการประกันคุณภาพ
 บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
 Manager, Engineering management department, 
 Production Division บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ�ากัด

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 Crown Seal Public Company Limited.

 Vice President – Technical and 

 Acting Vice President – Quality Assurance 

 Crown Seal Public Company Limited.

 Manager, Engineering management department, 

 Production Division Nippon Closures Company Limited.

นายโยชิฮิโร ไคซึกะ (45 ปี)
Mr. Yoshihiro Kaitsuka (45 years)
สัญชาติ : ญี่ปุ่น
Nationality : Japanese

ต�ำแหน่ง   เลขานุการบริษัท และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท* (ร้อยละ)   0.00963
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 ผู้จัดการส�านักเลขานุการบริษัท บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
 เลขานุการบริษัท บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)

Position    Company Secretary and Secretary to the Board of Directors
Ratio of Shareholding* (%)   0.00963
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 Office Manager 

 Crown Seal Public Company Limited.

 Company Secretary Crown Seal Public Company Limited.

 Secretary to the Board of Directors 

 Crown Seal Public Company Limited.

หมายเหตุ 1.  กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 13 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน 

 2. * นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

Remarks 1. All above 13 Directors have not family relations.

 2. * Ratio of shareholding includes shares of spouse and minor 

    children.

นางสาวนภาพร  เตมีศรีสุข (51 ปี)
Ms. Napaporn Temeesrisuk (51 years) 
สัญชาติ : ไทย
Nationality : Thai
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Crown Seal Public Company Limited

ผู้บริหาร
Management

ต�ำแหน่ง   ผู้จัดการใหญ่
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท* (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 จ�ากัด (มหาชน)
 President Director PT. Indonesia Caps&Closures
 Operating Officer บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด
 กรรมการ บริษัท เพชรแพค จ�ากัด
2553 - 2556 General Manager International Operations 
 บริษัท เจแปน คราวน์คอร์ค จ�ากัด
 รองประธาน บริษัท โตโย ไซกัน เทคนิคอล แอนด์ แอดมินนิสเทรชั่น 
 เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จ�ากัด
2549 - 2555  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านบริหาร บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (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 Certification Program (DCP)
Past experience of 5 years retroactively
Present President Crown Seal Public Company Limited.
 President Director PT. Indonesia Caps & Closures
 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-Administration

 Crown Seal Public Company Limited.

นายอาคิโยชิ  โตบะ (52 ปี)
Mr. Akiyoshi Toba (52 years)
สัญชาติ : ญี่ปุ่น
Nationality : Japanese

ต�ำแหน่ง   ผู้อ�านวยการบัญชี และการเงิน
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท* (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	 ผู้อ�านวยการบัญชีและการเงิน	
	 	 	 บริษัท	ฝาจีบ	จ�ากัด	(มหาชน)
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการตรวจสอบ
	 	 	 บริษัท	พรีเมียร์	เอ็นเตอร์ไพรซ์	จ�ากัด	(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.

2015 - Present Audit Committee 

   Premier Enterprise Public Company Limited.

นางศุภศรี  สุธนฐาน  (59 ปี)
Mrs Suphasri Sutanadhan (59 years)
สัญชาติ : ไทย
Nationality : Thai
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ต�ำแหน่ง   ผู้อ�านวยการโรงงาน 
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท* (ร้อยละ)   0.0019
คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>   ปริญญาโท การจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง      
ปัจจุบัน	 	ผู้อ�านวยการโรงงาน	บริษัท	ฝาจีบ	จ�ากัด	(มหาชน)
2548	-	2555		ผู้จัดการฝ่ายผลิต	1	บริษัท	ฝาจีบ	จ�ากัด	(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.

นายรุจน์  ตัณฑเศรษฐี (51 ปี)
Mr. Ruj  Tantsetthi (51 years)
สัญชาติ : ไทย
Nationality : Thai

ต�ำแหน่ง   ผู้อ�านวยการเทคนิค และรักษาการผู้อ�านวยการประกันคุณภาพ
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท* (ร้อยละ)   -ไม่มี-
คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์   
       สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย Nihon ประเทศญี่ปุ่น
 ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง      
ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการเทคนิคและรักษาการผู้อ�านวยการประกันคุณภาพ
 บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
 Manager, Engineering management department, 
 Production Division บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ�ากัด

Position     Vice President - Technical and 
 Acting Vice President - Quality Assurance
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 – Technical and 

 Acting Vice President – Quality Assurance

 Crown Seal Public Company Limited.

 Manager, Engineering management department, 

 Production Division Nippon Closures Company Limited.

นายโยชิฮิโร ไคซึกะ (45 ปี)
Mr. Yoshihiro Kaitsuka (45 years)
สัญชาติ : ญี่ปุ่น
Nationality : Japanese
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Crown Seal Public Company Limited

ต�ำแหน่ง   ผู้อ�านวยการบริหาร
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี-
คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>   ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง      
ปัจจุบัน	 	 ผู้อ�านวยการบริหาร	บริษัท	ฝาจีบ	จ�ากัด	(มหาชน)
2557	-	2558		 ผู้อ�านวยการขาย	บริษัท	ฝาจีบ	จ�ากัด	(มหาชน)
2550	-	2556		 ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ	
	 	 	 บริษัท	ฝาจีบ	จ�ากัด	(มหาชน)

Position    Vice President -Administration
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	-	Administration	
	 	 	 Crown	Seal	Public	Company	Limited.
2014	-	2015		 Vice	President	-	Sales	Crown	Seal	Public	Company	Limited.
2007	-	2013		 International	Business	Manager	
	 	 	 Crown	Seal	Public	Company	Limited.

ต�ำแหน่ง   ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท* (ร้อยละ) 0.0033
คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม  
>>   ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง      
2537	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	บริษัท	ฝาจีบ	จ�ากัด	(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

นางศิริพร  หล่อวัฒนตระกูล (53 ปี)
Mrs. Siriporn Lawattanatrakul (53 years)
สัญชาติ : ไทย
Nationality : Thai

นายธงชัย  ศรีสุข (57 ปี)
Mr. Thongchai  Srisook (57 years)
สัญชาติ : ไทย
Nationality : Thai

หมายเหตุ 1.  ผู้บริหารทั้ง 6 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

 2.  * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

Remarks        1.   All above 6 executives have not family relations.

 2.  * Ratio of shareholding Includes shares of spouse and minor children 
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ผู้อ�ำนวยกำรเทคนิค
โยชิฮิโร ไคซึกะ
V.P. TECHNICAL
Yoshihiro  Kaitsuka 

ผู้อ�ำนวยกำรขำย
-
V.P. SALES
-

ผู้อ�ำนวยกำรบริหำร
ศิริพร  หล่อวัฒนตระกูล
V.P. ADMINISTRATION
Siriporn  Lawattanatrakul

ผู้อ�ำนวยกำรประกันคุณภำพ
โยชิฮิโร ไคซึกะ
V.P. QUALITY ASSURANCE 
Yoshihiro Kaitsuka

ผู้อ�ำนวยกำรโรงงำน
รุจน์  ตัณฑเศรษฐี

V.P. PLANT
Ruj  Tantsetthi

ผู้อ�ำนวยกำรบัญชีและกำรเงิน 
ศุภศรี  สุธนฐำน
V.P. FINANCE AND ACCOUNTING
Suphasri  Sutanadhan

ผู้จัดกำรฝ่ำยงำนพิมพ์
วิหำร  เรืองเพ็ชร์

PRINTING  MGR.
Wiharn  Ruangpetch

ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิตฝำโลหะ
บัญชำ  ไตรยปัญจวิทย์

METAL CAP  PRODUCTION  MGR.
Buncha  Triyapunjavit

ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิตฝำพลำสติก
ปรีชำ  สุทธิเวชคุณ

PLASTIC CAP  PRODUCTION  MGR.
Preecha  Suthivechakun

ผู้จัดกำรฝ่ำยสนับสนุนกำรผลิต
รุจน์  ตัณฑเศรษฐี

PRODUCTION SUPPORT  MGR.
Ruj  Tantsetthi

ผู้จัดกำรฝ่ำยวิศวกรรมโครงกำร
ชโลธร  พิมพิศำล

PROJECT  ENGINEERING  MGR.
Chalothorn  Pimpisal

ผู้จัดกำรฝ่ำยวิศวกรรมทั่วไป
กำรุณ  ตรีหิรัญ

GENERAL  ENGINEERING  MGR.
Karoon  Treehirun

ผู ้ จั ด ก ำ ร ฝ ่ ำ ย ป ร ะ กั น คุ ณ ภ ำ พ ฝ ำ โ ล ห ะ
เบญจวรรณ  ชำญณรงค์

QUALITY ASSURANCE METAL CAP MGR. 
Benchawan  Channarong

ผู้จัดกำรฝ่ำยประกันคุณภำพฝำพลำสติก
คิโยฮิสะ ไคโต

QUALITY ASSURANCE PLASTIC CAP  MGR.
Kiyohisa  Kaito

ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
ศุภศรี  สุธนฐำน

FINANCE AND  ACCOUNTING  MGR.
Suphasri  Sutanadhan

ผู้จัดกำรฝ่ำยสำรสนเทศ
อำคม  สงวนหมู่

INFORMATION TECHNOLOGY  MGR.
Arkom  Sanguanmoo

ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล
ธงชัย  ศรีสุข

PERSONNEL MGR.
Thongchai  Srisook

ผู้จัดกำรส�ำนักเลขำนุกำรบริษัท
นภำพร  เตมีศรีสุข

COMPANY  SECRETARY OFFICE  MGR.
Napaporn  Temeesrisuk

ผู้จัดกำรฝ่ำยวำงแผนนโยบำย
อภิชำต  สถิรกุล

CORPORATE PLANNING  MGR.
Apichat  Sathirakul

ผู้จัดกำรส�ำนักตรวจสอบภำยใน
วรรณพำ  สมประสิทธิ์

INTERNAL AUDIT OFFICE  MGR.
Wannapa  Somprasit

ผู้จัดกำรฝ่ำยธุรกิจต่ำงประเทศ
นิตยำ  สิริจริยำพร

INTERNATIONAL BUSINESS MGR.
Nittaya  Sirijariyaporn

ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยในประเทศ
นิตยำ  สิริจริยำพร

DOMESTIC SALES MGR.
Nittaya  Sirijariyaporn

ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ
มำลินี  สถิรกุล

PURCHASING  MGR.
Malinee  Sathirakul

ผู้จัดกำรฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ
พันศักดิ์  เคำรพำพงศ์

RESEARCH & DEVELOPMENT MGR.
Punsak  Kaorapapong

คณะกรรมกำรบริษัท

BOARD OF
DIRECTORS

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

AUDIT
COMMITTEE

ผู้จัดกำรใหญ่
อำคิโยชิ โตบะ
PRESIDENT
Akiyoshi Toba
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

General Information

ชื่อบริษัท   บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน) (CSC)
ประเภทธุรกิจ   ผลิตและจ�าหน่ายฝาส�าหรับปิดภาชนะประเภทขวด อาทิ 
  ฝาจีบ ฝาอลูมิเนียมเกลียวกันปลอม ฝาแม็กซี่ ฝาพลาสติก 
   และฝาคอมโพสิต 
เลขทะเบียนบริษัท   ทะเบียนเลขที่ 0107537000416 (เดิมเลขที่ บมจ. 288)
ทุนจดทะเบียน   528,000,000 บาท 
ทุนช�ำระแล้ว   528,000,000  บาท
มูลค่ำต่อหุ้น   10 บาท
โดยแยกออกเป็น   หุ้นสามัญ       52,000,012  หุ้น
   หุ้นบุริมสิทธิ        799,988  หุ้น
ที่ตั้งส�ำนักงำนและโรงงำน     เลขที่ 5  ซอยรังสิต-นครนายก 46  ต�าบลประชาธิปัตย์  
   อ�าเภอธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี  12130
โทรศัพท์   0-2533-0450-9 
โทรสำร        0-2974-1118
เว็บไซต์   www.crownseal.co.th
เลขำนุกำรบริษัท   นางสาวนภาพร  เตมีศรีสุข
   โทร : 0-2533-0450-9 ต่อ 638
   อีเมล : napaporn@crownseal.co.th

นำยทะเบียนหลักทรัพย์   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
   93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 
   10400
  โทรศัพท์ : 0-2009-9000 
  โทรสาร : 0-2009-9991
ผูส้อบบญัช ี  นางสาวพิมพ์ใจ  มานติขจรกจิ และ/หรอืนายโสภณ  เพ่ิมศริวัิลลภ 
  และ/หรือ นางสาวรสพร  เดชอาคม  และ/หรือ
   นางสุมนา  พันธ์พงษ์สานนท์
  บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด (เปลี่ยนจากบริษัท ส�านักงาน  
  เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด เดิม) ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
   193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  คลองเตย  กรุงเทพฯ  
  10110 
  โทรศัพท์ : 0-2264-0777  
  โทรสาร   : 0-2264-0789-90
ที่ปรึกษำกฎหมำย              บริษัท เอส.เอ.ที.แอสโซซิเอท กฎหมายและภาษี จ�ากัด 
                                    444  ชั้น 4 อาคารโอลิมเปียไทย ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก 
  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  โทรศัพท์  :  0-2541-4214-6  โทรสาร : 0-2541-4200

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป มีดังนี้
PT. Indonesia Caps and Closures            
สถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : Kawasan Industri MM2100.
                                    Jl. Madura I block LIO,Kel. Cikedokan   
   Cikarang Indonesia
ประเภทธุรกิจ :  ผลิตและจ�าหน่ายฝาพลาสติก                                                                  
โทรศัพท์ :  (62) 021-3860888
โทรสำร :  (62) 021-3520908
จ�ำนวนหุ้น :  14,375 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน)
ชนิดของหุ้น :  หุ้นสามัญ

บริษัท เพชรแพค จ�ำกัด
สถำนที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : 170/87  อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 32 ถนนรัชดาภิเษก
  ตัดใหม่  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายภาชนะพลาสติก
โทรศัพท์ : 0-2648-6100
โทรสำร : 0-2648-6199
จ�ำนวนหุ้น : 140,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)
ชนิดของหุ้น : หุ้นสามัญ

Name  Crown Seal Public Company Limited
Type of Business  Manufacture and sale of Crown Caps, 
  Pilfer-Proof Caps, Maxi Series, Plastic Caps and 
  Composite 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) 533-0450-9 # 638
  E-mail: napaporn@crownseal.co.th

Company Registrar  Thailand Securities Depository (Thailand) Company  
  Limited. 93 Rachadapisek Rd., Dindaeng, Dindaeng,  
  Bangkok 10400
  Tel : (622) 009-9000  
  Fax : (622) 009-9991
Independent Auditor  Ms.Pimjai  Manitkajohnkit and/or  
  Mr.Sophon  Permsirivallop, and/or 
  Ms. Rosaporn  Decharkom, and/or 
  Mrs. Sumana  Punpongsanon,
  EY Office Limited 
  (Previous Ernst & Young Office Limited) 33 rd Floor, 
  Lake Rajada Office Complex 193/136-137
  Ratchadapisek  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 Shareholding at least 10%
PT. Indonesia Caps and Closures
Address :  Kawasan Industri MM2100.  JI. Madura I Block LIO,
   Kel. Cikedokan Cikarang, Indonesia
Type of Business : Manufacture and Sale of Plastic Caps
Telephone : (62) 021-386-0888
Fax : (62) 021-352-0908
% Shareholding : 14,375 Shares (25% of Registered Capital)
Type of Share : Ordinary Shares

PETPAK Co., Ltd.
Address : 170/87, 32nd Floor, Ocean Tower 1 Bldg., 
  New Ratchadapisek Rd., Klongtoey, 
  Bangkok 10110 
Type of Business : Manufacture and Sale of Plastic Bottles
Telephone : (662) 648-6100
Fax : (662) 648-6199
% Shareholding : 140,000 Shares (10% of Registered Capital)
Type of Share : Ordinary Shares
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.  ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
     บรษิทั ฝาจบี จ�ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิเป็นผู้ผลติและจ�าหน่าย ฝาจีบ ฝาเกลียวกนัปลอม ฝาแม็กซ่ี ฝาพลาสตกิ และฝาคอมโพสติ 

ส�าหรับปิดผนึกขวดบรรจุเครื่องดื่มหลากหลายประเภท เช่น น�้าอัดลม นมถั่วเหลือง เบียร์ โซดา เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง น�้าผลไม้  สุรา ชา 

น�้าดื่ม ซุปไก่สกัด รังนก และเวชภัณฑ์ รวมถึงจ�าหน่ายเครื่องผนึกฝาจุกจีบแบบคันโยกและเครื่องผนึกฝาแม็กซี่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี

การให้บริการรับจ้างพิมพ์แผ่นโลหะและแผ่นอลูมิเนียมตราต่างๆ 

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

บริษัทในกลุ่มของบริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ประเทศญี่ปุ่น และด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง รวมท้ังก�าลังการผลิตที่มี

เพียงพอ บริษัทฯ ได้จ�าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าชั้นน�าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมียอดขายมากกว่า 2,800 ล้านบาท ต่อปีโดย

มีผู้ถือหุ้นหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเครื่องดื่ม 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 ได้พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันยาวนานกับลูกค้า ด้วย

การยึดมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีชั้นน�าจากกลุ่มบริษัท โตโย ไซกัน 

กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด  บริษัทฯ ยังคงทุ่มเทและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้น�าในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในอนาคต 

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
 บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน) ( Crown Seal Public Company Limited ) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ากัด 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2511 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มภายในประเทศกับบริษัท เบอร์ลีย่คุเกอร์ จ�ากดั และบรษิทั โตโย 

ไซกัน ไกชา จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและเทคนิคในการผลิตฝาจุกจีบ ฝาอลูมิเนียมเกลียวกันปลอม ฝาแม็กซี่ และฝา

พลาสติก

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  30 ธันวาคม  2520  

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 

2535 ทะเบียนเลขที่บมจ.288 ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นทะเบียนเลขที่ 0107537000416

       

    ปี 2554
   • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญในปี 2554 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ซื้ออาคารคลังสินค้าอัตโนมัติและอุปกรณ์ จากบริษัท 

   บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด ในราคา 45,422,145 บาท และได้รับโอนกรรมสิทธิ์จากบริษัทดังกล่าว เม่ือวันที่ 31 

   สิงหาคม 2554

   ปี 2555
    • บรษิทัฯ ได้เพิม่ทนุใน บรษิทั เพชรแพค จ�ากดั จ�านวน 2 คร้ัง รวม 180,000 หุ้น ราคาหุน้ละ 450 บาท รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 81 ล้านบาท

   ท�าให้บรษิทัฯ มีหุ้นในบริษัท เพชรแพค จ�ากัด เพิ่มขึ้นเป็น 260,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 18.6 ของหุ้นทั้งหมด
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   ปี 2556
    • บริษัท โตโย ไซกัน ไกชา จ�ากัด ได้เปลี่ยนโครงสร้างและชื่อบริษัทเป็น บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป  โฮลดิ้งส์ จ�ากัด และได้โอนหุ้น

   ทั้งหมดของบริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 5,280,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมดให้กับบริษัท โตโย ไซกัน 

   จ�ากดัซึง่เป็นบริษัทย่อย และถือหุ้นโดยบริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัดทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 

   • บริษัท เจแปน คราวน์คอร์ค จ�ากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จ�านวน 19,843,338 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 37.58 ของหุ้น

   ทั้งหมดได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ�ากัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 

   • บริษัทฯ ได้ขายหุ้นใน บริษัท เพชรแพค จ�ากัด จ�านวน 120,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 483.48 บาท ให้กับบริษัท โตโย ไซกัน 

   กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ท�าให้บริษัทเหลือหุ้นในบริษัท เพชรแพค จ�ากัด จ�านวน 140,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 ของทุน

   จดทะเบียน

   ปี 2557
     • บริษัท ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ�ากัด และ Davlyn Steel Corporation (Hong Kong) Co., Ltd. 

   ตั้งบริษัท PT. Indonesia Caps and Closures  ผลิตฝาในประเทศอินโดนีเซีย  ทุนจดทะเบียน 5,750,000 ดอลล่าร์สหรัฐ 

   โดยถือหุ้น จ�านวน 14,375 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

   ปี 2558
   • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญในปี 2558

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ชนิดของหุ้น ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น (%)

บริษัทร่วม
PT. Indonesia Caps and Closures ผลิตและจ�าหน่ายฝาพลาสติก สามัญ 5.75 ล้าน

ดอลล่าร์สหรัฐ
25

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

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

จ�ากัด ประเทศญีปุ่น่ โดยบรษิทัฯ ช�าระค่าสทิธิการผลติเป็นจ�านวนร้อยละของยอดขายสุทธขิองแต่ละผลติภณัฑ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนส�าหรบั

ความช่วยเหลือในการส่งช่างเทคนิคมาช่วยปรับปรุงการผลิตเป็นครั้งคราวตามความจ�าเป็น

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-Caps, Maxi-P, Plastic Caps and Composite Caps used as bottling and container seals for products namely 
carbonated drinks, milk, beer, liquor, soda, drinking water, chicken essense, bird’s nest and medical supplies including 
the hand-held capping machine and Maxi-Cap Sealing machine. Furthermore the company also earns the revenue 
from the Printed Sheets Service.

 Crown Seal Public Company Limited was established in 1968 by receiving technological supports from Nippon 
Closures Co., Ltd., a company in Toyo Seikan Group Holdings 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 2,800 Million Baht per year at the present. Major shareholders are in the 
packaging industrial and beverage group: such as; Nippon Closures Co., Ltd., Toyo Seikan Co., Ltd, Boon Rawd Brewery 
Co., Ltd., ThaiNamthip Co., Ltd, Sermsuk Plc., 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 equipment

   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.
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   The Year 2012
   • The Company increased the capital in Petpak Co., Ltd., twice, thus, accounting for a total of 180,000 shares at 

   450 Baht per share, hence totaling amounting to 81 million Baht which consequently resulting in the company to have 

   its shares in Petpak Co., Ltd., increased to a total of 260,000 shares or 18.6% of the total number of the shares.

   The Year 2013 :
   • Toyo Seikan Kaisha Co., Ltd., changed its structure and renamed it to Toyo Seikan Group Holdings Ltd., and transferred 

   all 5,280,000 shares of Crown Seal Public Company Limited or 10% of the total number of the shares to Toyo Seikan Co., 

   Ltd.,  which is a subsidiary company that its shares were held by Toyo Seikan Group Holdings, Limited since 1 April 2013.

   

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

   37.58% of the total number of shares changed its name to Nippon Closures Co., Ltd., since 1 April 2013.

   

   • The company sold its 120,000 shares in Petpak Co., Ltd., at the price of 483.48 Baht per share to Toyo Seikan Group 

   Holdings 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 shareholding at 14,375 shares or 25.0% of the registered capital.

   The Year 2015 :
  • There was no significant change.

3. Ownership Structure of the Company in Associated and Affiliated Companies
Company’s Name Type of Business Type of Share Registered Capital % Sharesholding

Associated Company
PT. Indonesia Caps and Closures Plastic Caps 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.

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 

technicians coming from Japan.



รายงานประจ�าปี 2558
Annual Report 2015

20

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

 ฝาจีบ (CROWN CAP) เป็นฝาปิดผนึกขวด ท�ามาจากแผ่นเหล็กเคลือบอัดขึ้นรูป  ภายในบุด้วยวัสดุผนึกป้องกันการรั่วซึม เมื่อปิด

แน่นจะสามารถเก็บรักษาคุณภาพเครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์ภายในขวดได้ดี  ปัจจุบันใช้ผนึกขวดบรรจุน�้าอัดลม เบียร์ โซดา นมถั่วเหลือง 

น�้าผลไม้

 ฝาเกลียวกันปลอม (PILFER-PROOF CAP) ใช้ปิดผนกึขวดเกลียว พฒันาข้ึนเพือ่ป้องกันการปลอมปนสินค้า ท�าจากแผ่นอลมูเินยีม

อดัขึน้รปูเป็นลกัษณะถ้วยทรงกระบอก มรีอยปรโุดยรอบระหว่างตวัฝากับขอบฝา ภายในบดุ้วยวสัดุป้องกนัการรัว่ซมึ  ไม่เป็นสนมิ เหมาะสม

ที่จะใช้ผนึกขวดบรรจุน�้าอัดลม เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง สุรา ยา  ฝาเกลียวกันปลอมเปิดง่าย ใช้ปิดซ�้าได้อีกเมื่อบริโภคไม่หมดในคราวเดียว 

แต่สามารถเห็นได้ชัดว่าผ่านการเปิดมาแล้ว

 ฝาพลาสติก (PLASTIC CAP) เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ผลิตโดยใช้พลาสติกเรซิน  ขึ้นรูปเป็นฝา มีรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานที่

แตกต่างกันหลายประเภท ลักษณะโดยทั่วไปของฝา มีร่องกันลื่นโดยรอบ และมีรอยปรุระหว่างตัวฝากับขอบฝาเพื่อ เป็นสัญลักษณ์หาก

ฝาถูกเปิดหลังจากการบรรจุ ฝาพลาสติกถูกออกแบบให้เปิดได้ง่าย ใช้ปิดซ�้าได้อีกเมื่อบริโภคไม่หมดในคราวเดียว ปัจจุบัน บริษัทฯ  

มีฝาพลาสติกหลายชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้แก่

 • ฝาพลาสติกชนิดมีวัสดุบุผนึกป้องกันการรั่วซึม  ส�าหรับใช้ปิดผนึกขวดบรรจุน�้าอัดลม หรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการบรรจุด้วย 

  อุณหภูมิสูง เช่น ชา นม เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง

 • ฝาพลาสติกชนิดไม่มีวัสดุบุผนึกป้องกันการรั่วซึม  ที่ออกแบบมาให้สามารถป้องกันการรั่วซึมได้โดยไม่ต้องอาศัยวัสดุบุผนึกชั้นใน 

  ส�าหรับ ใช้ผนึกขวดบรรจุน�้าดื่ม น�้าผลไม้  

 • ฝาพลาสติกชนิดไม่มีวัสดุบุผนึกป้องกันการรั่วซึม  ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการบรรจุด้วยอุณหภูมิสูง เช่น นม ชา

 • ฝาพลาสติกชนิดไม่มีวัสดุบุผนึกป้องกันการรั่วซึม  เพื่อการบรรจุในระบบปลอดเชื้อ (Aseptic)  

 ฝาวงแหวนแม็กซ่ีคราวน์ (MAXI CROWN) เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ท�าจากแผ่นเหล็กอัดข้ึนรูปและบากร่อง ภายในบุด้วยวัสด ุ

ป้องกันการรั่วซึม พัฒนาขึ้นเพื่อให้ดึงวงแหวนเปิดได้ง่าย  ป้องกันการน�ากลับมาใช้ใหม่และการปลอมปนสินค้าได้สมบูรณ์แบบ เหมาะสม

ที่จะใช้ปิดผนึกผลิตภัณฑ์ไม่แช่เย็นต่างๆ

 ฝาวงแหวนแม็กซ่ีแค้ป (MAXI CAP) เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ท�าจากแผ่นอลูมิเนียมทั้งชิ้นอัดข้ึนรูปและบากร่องภายในบุด้วยวัสดุ 

ผนกึป้องกนัการรัว่ซมึ นอกจากคณุสมบตัท่ัิวไปทีเ่หมอืนกบัฝาวงแหวนแมก็ซีค่ราวน์แล้ว ยงัมคีณุสมบัตเิหมาะส�าหรบัผลติภณัฑ์ทีต้่องเกบ็

ไว้ในที่ที่มีความชื้นสูง หรือเปียกชื้นเป็นเวลายาวนานได้โดยฝาไม่เป็นสนิม เช่น น�้าดื่ม เบียร์ สุรา น�้าผลไม้ 

 ฝาวงแหวนแม็กซ่ีพี (MAXI-P) เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ท�าจากแผ่นอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปและบากร่อง ภายในบุด้วยวัสดุป้องกันการ 

รั่วซึม คุณสมบัติโดยทั่วไปเหมือนกับฝาวงแหวนแม็กซี่แค้ป ยกเว้นวงแหวนที่ใช้ดึงเปิดเปลี่ยนจากอลูมิเนียมเป็นพลาสติก สามารถป้องกัน

การปลอมปนสินค้า และเหมาะส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นสูงโดยฝาไม่เป็นสนิม เช่น น�้าดื่ม เบียร์ สุรา น�้าผลไม้ 

 ฝาคอมโพสิต (COMPOSITE CAP) เป็นฝาปิดผนึกประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ ตัวฝาที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติกเรซิน  และแผ่นโลหะ

ด้านบน  สามารถใช้งานกับกระบวนการบรรจุที่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง เหมาะส�าหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มซุปไก่สกัด, รังนก หรือ

ผลิตภัณฑ์ที่มีการวางภาพลักษณ์ทางการตลาดระดับสูงได้เป็นอย่างดี 
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 เครื่องผนึกฝาจุกจีบแบบคันโยก ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสามารถผนึกฝาได้แน่นสนิทกับปากขวด จึงป้องกันการรั่วไหล 

ของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในได้เป็นอย่างดี ใช้ง่ายมีน�้าหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวก

 เคร่ืองผนึกฝาแม็กซ่ี  เป็นเคร่ืองผนึกฝาหัวเดียวระบบนิวเมติกกึ่งอัตโนมัติ สามารถผนึกได้ทั้งฝาแม็กซี่แค้ป ฝาแม็กซี่คราวน ์

และฝาแม็กซี่พี โดยผนึกกับขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายในให้คงคุณภาพอยู่ได้นาน

 งานบริการพิมพ์แผ่นโลหะ บริษัทฯ ให้บริการเคลือบและพิมพ์สีลวดลายต่างๆ ลงบนแผ่นโลหะและแผ่นอลูมิเนียม เพื่อให้ลูกค้า 

น�าไปขึน้รปูเป็นสนิค้า ทัง้นี ้บรษิทัฯ ยงัให้บรกิารในการออกแบบลวดลายงานพมิพ์ด้วยระบบการจดัท�าทีท่นัสมยัท�าให้งานพมิพ์มคีณุภาพ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
  

 ตลาดเครื่องดื่มในปี 2558 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางด้านก�าลังซื้อของผู้บริโภค  จากสภาพเศรษฐกิจที่ทรงตัว ปัจจัยทางด้าน

นโยบายภาครฐัในเรือ่งภาษสีรรพสามติท่ีมกีารปรบัขึน้ในช่วงครึง่แรกของปี 2558 ปัจจยัจากสนิค้าเกษตร เช่น ยางพารา  ข้าว มรีาคาตกต�า่  

สภาพภมูอิากาศท่ีเปลีย่นแปลงไป มภีาวะภยัแล้งจากทีฝ่นตกไม่ตรงตามฤดกูาล ประกอบกบัน�า้ภายในเขือ่นไม่พยีงพอต่อภาคเกษตรกรรม  

จึงท�าให้ประชากรส่วนใหญ่ขาดก�าลังซ้ือและมีหนี้สิน  การกระตุ้นเศษฐกิจจากภาครัฐโดยการมีมาตรการชดเชยรายได้ให้กับชาวนาและ

ชาวสวนยางพารา  สามารถช่วยบรรเทาและชะลอปัญหาได้ระดับหนึ่ง แต่การที่สินค้าเกษตรมีราคาตกต�่าต่อเนื่องนั้น  ได้มีผลกระทบกับ

ก�าลังซ้ือของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ  แม้รัฐจะมีการกระตุ้นการจับจ่ายในช่วงครึ่งหลังของปี โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

อากร  ก็เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายด้านอื่นๆ มากกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม    คงมีส่วนที่เป็นปัจจัยเสริมได้แก่ภาคการท่องเที่ยวที่มี

ทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 

 อย่างไรก็ตามตลาดเครือ่งดืม่ภายในประเทศ ได้มกีารปรบัตวัและปรบักลยทุธ์ในแต่ละประเภทเครือ่งดืม่ โดยมกีารส่งเสรมิการขายเพือ่

กระตุ้นความต้องการซื้อ  มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  และผลิตภัณฑ์ที่เจาะจงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพื่อขยายตลาด  แม้ตลาด

จะมีการแข่งขันสูง แต่ผู้ผลิตรายใหม่ๆ ก็มีความพร้อมที่จะเข้ามาแข่งขัน  โดยมองเห็นโอกาสในการผลิตเครื่องดื่มเพื่อส่งออกไปยังตลาด

ต่างๆ ที่มีความนิยมในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพบรรจุขวดแก้ว ซึ่งตลาดกลุ่มนี้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่มี

ศักยภาพในการสร้างแบรนด์ของตนเองและการรับจ้างบรรจุ เพื่อบริหารการผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด

 เครือ่งดืม่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ ยงัคงมกีารเตบิโตเฉลีย่มากกว่าร้อยละ 4 โดยในบางกลุม่ผลติภณัฑ์ เช่น เครือ่งดืม่เกลอืแร่  เครือ่งดืม่ชกู�าลงั  

น�า้นมถัว่เหลอืง เครือ่งดืม่สขุภาพบรรจุขวดแก้ว  ยงัเป็นผลติภณัฑ์หลกัทีม่กีารเตบิโต และมกีารขยายตลาดส่งออกได้อย่างต่อเนือ่ง  ส�าหรบั

เครื่องดื่มบรรจุก๊าซ มีการแข่งขันและขยายฐานส�าหรับเครื่องดื่มที่บรรจุขวด PET เป็นหลัก  ส่วนเครื่องดื่มที่มีการแข่งขันสูง แต่ตลาดไม่

ได้เติบโตอย่างที่คาด  ได้แก่

รายได้
2558 2557 2556

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้สุทธิ

1. ผลิตและขายฝาภาชนะ 2,680.65 89.28 2,623.78 87.92 2,641.65 89.94

2. รับจ้างและขายแผ่นพิมพ์ 162.04 5.40 157.12 5.26 142.80 4.86

3. รายได้อื่น* 159.84 5.32 203.48 6.82 152.64 5.20

ยอดรวมรายได้ตามงบการเงิน 3,002.53 100.00 2,984.38 100.00 2,937.09 100.00

หมายเหตุ  :   *แสดงตามงบการเงินที่รวมรายได้อื่นๆ เช่น รายได้จากการขายเศษวัสดุ รายได้ค่าบริหาร และอื่น ๆ  
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ตลาดเครื่องดื่มชา ซึ่งมีการส่งเสริมการขายต่อเนื่องตลอดทั้งปี และยังชูธงเรื่องการส่ง SMS ข้อความใต้ฝาเพื่อชิงโชค เพื่อให้ตลาดมีการ

ตื่นตัวและคึกคัก  ส�าหรับตลาดน�้าดื่มขวด PET มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและผู้ผลิตรายใหญ่ๆ ได้ขยายก�าลังการผลิต เพื่อช่วงชิงความ

ได้เปรียบของการจัดจ�าหน่าย เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ

 โดยภาพรวมอุตสากรรมเครื่องดื่มในปี 2558 ได้มีอัตราการเติบโตตั้งแต่ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 10 ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ของเครื่องดื่มแต่ละประเภท

 ตลาดเครือ่งด่ืมในภูมภิาคอาเซยีน  มกีารเตบิโตเป็นไปในทิศทางเดยีวกนักบัภายในประเทศ ซ่ึงในช่วงปี 2558 ท่ีผ่านมาในหลายประเทศ 

มีสภาพเศษฐกิจที่ทรงตัว และมีความผันผวนของค่าเงิน  อย่างไรก็ดีประเทศในภูมิภาคนี้ เช่น พม่า เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย  ก็เป็นกลุ่ม

ประเทศที่เป็นที่สนใจของนักลงทุนที่จะย้ายฐานการผลิต หรือเข้ามาเป็นพันธมิตรในการค้าการลงทุน

กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ ในปี 2558 มีดังนี้

  1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจภายใต้การรับรองคุณภาพระบบงานต่างๆ ในระดับสากล โดยบริษัทฯ มีการพัฒนา

และรักษาระบบงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของระบบรับรองคุณภาพเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจได้ว่า ลูกค้าจะ

ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เหมาะสมส�าหรับสินค้าทรงคุณค่าของลูกค้า และเป็นโอกาสให้บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

การส่งมอบเครื่องดื่มที่มีคุณภาพดี มีความปลอดภัย ถึงมือผู้บริโภคอย่างสมบูรณ์ ได้แก่

ระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9001 : 2008 และระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ISO 14001 : 2004 ซึง่ได้มกีารประกาศใช้  Version 

2015 ในเดือนกันยายน 2558  บริษัทฯ จึงจัดส่งทีมระบบบริหารคุณภาพเข้ารับการอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดที่มี

การเพิ่มเติมและจัดอบรมภายในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015  และระบบ

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 :2015 ในปีถัดไป

ระบบรับรองความปลอดภัยของอาหาร ISO FSSC22000:2013(Food Safety System) รวมถึงระบบบริหารความปลอดภัย

อาหาร ISO 22000:2005 และโปรแกรมพืน้ฐานของ PRPs ส�าหรบัโรงงานผลิตบรรจุภณัฑ์ทีใ่ช้กบัอาหาร PAS 223:2011 (Public Availability 

Specification)  ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภัย TIS 18001 และระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภัย (BS 

OHSAS 18001:2007, มอก. 18001-2554)  

นอกจากนีบ้ริษทัฯ ยงัคงมกีารด�าเนนิการผลติภายใต้ระบบการจดัการสขุลกัษณะทีด่ใีนสถานประกอบการ (Good Manufacturing 

Practice - GMP) ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point – HACCP) 

ซึ่งเป็นระบบที่ใช้กับสถานประกอบการผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ระบบการบ�ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) โดยมีการท�า 

5ส และ Kaizen เป็นหลักการพื้นฐาน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อลูกค้า ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

  2. ด้านราคา 
บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  การก�าหนดราคาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยมีการทบทวนราคาจ�าหน่าย

สนิค้ากบัลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้สอดคล้องกับความเคลือ่นไหวของตลาด และมคีวามเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงราคาของวตัถดิุบ

หลัก เช่น แผ่นเหล็ก แผ่นอลูมิเนียม เม็ดพลาสติก อันเป็นต้นทุนหลักของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินและวิเคราะห์เพื่อการ

บริหารต้นทุน  กรณีที่มีการเจรจาเพื่อตรึงราคาจ�าหน่ายในระยะเวลาที่ก�าหนด  หรือการต้องเข้าร่วมประมูลเพื่อเสนอราคา  ซึ่งปัจจุบัน

ลูกค้าที่เป็นกลุ่มบริษัท  ทั้งลูกค้าภายในประเทศและลูกค้าต่างประเทศ  ได้ใช้ระบบการประมูลราคากันอย่างแพร่หลาย
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  3. ด้านบริการ   
บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัยิง่ ต่อสมัพนัธภาพอนัดรีะหว่างบรษิทัฯ และลกูค้า ซึง่เป็นกลยทุธ์ส�าคญัทางการตลาดเพือ่เสรมิสร้างความ

สมัพนัธ์ทีแ่นบแน่น    โดยการตอบสนองความต้องการลกูค้า ด้วยการผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพและการให้บรกิารทีด่ ีทัง้ก่อนการขาย ระหว่าง

การขาย และหลังการขาย มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และรับทราบความต้องการของลูกค้า อันเป็นประโยชน์ในการน�ามาพัฒนาปรับปรุง

สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานอยู่เสมอ   ซึ่งรวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ 

เพื่อต่อยอดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์เดิม

นอกจากทีมงานขายทีจ่ะเข้าพบลกูค้าสม�า่เสมอแล้ว  บรษัิทฯ ยงัมทีมีงานบริการเทคนคิ ทีม่คีวามช�านาญในผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ  

สภาพการปิดบรรจุภัณฑ์ ซึ่งพร้อมให้บริการตรวจเช็ค จัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับบุคลากรของลูกค้า โดย

ตลอดปี 2558 บรษิทัฯ ได้รบัเกียรตจิากลกูค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศจ�านวนมากให้เข้าท�าการอบรมความรูใ้นเรือ่งผลติภณัฑ์  สภาพ

การปิด การใช้งาน  รวมถึงการเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์ก่อนน�าไปใช้งาน  อบรมภาคปฏิบัติให้กับทีมงานฝ่ายผลิต ฝ่ายซ่อมบ�ารุงของลูกค้า 

เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  พร้อมทั้งจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในการตรวจเช็คแต่ละ

ครั้งและแจ้งลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับด้านการขนส่ง  มีการดูแลและบ�ารุงรักษารถขนส่งของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน  ใช้ระบบ secure 

lock เพื่อให้ความมั่นใจต่อลูกค้าว่าสินค้าจะไม่ถูกเปิดในระหว่างการขนส่ง   โดยลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับสินค้าได้ทันที หากพบความ

เสียหายของ Secure Lock ก่อนการตรวจรับที่โรงงานลูกค้า นอกจากนี้ทีมงานด้านการขนส่ง มีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามกฎระเบียบของลูกค้า รวมถึงมีการจัดอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ตามที่ลูกค้าก�าหนดอย่างครบถ้วน

บริษัทฯ มีพันธมิตรที่มีความช�านาญด้านการขนส่งมาช่วยเสริมให้บริษัทฯ สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตามก�าหนด   และเพิ่ม

ความคล่องตัวในการบริหารการส่งมอบให้มีความสะดวก รวดเร็ว   โดยมีมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทฯ  

  4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เพื่อเป็นการขยายฐานการจ�าหน่ายไปสู่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทน�้าดื่มบรรจุขวด PET ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ท�าการ

ติดตั้งสายการผลิตฝาพลาสติกส�าหรับน�้าดื่ม ชนิด 29/25 ซึ่งเป็นฝาที่มีน�้าหนักเบา เพื่อเพิ่มและขยายฐานการขายไปยังตลาดน�้าดื่มบรรจุ

ขวด PET ซึ่งเป็นตลาดที่บริษัทฯ ยังไม่เคยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมาก่อน นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งสายการผลิตฝาพลาสติกส�าหรับระบบ

บรรจแุบบปลอดเชือ้ (Aseptic filling line) พร้อมกับตดิตัง้เครือ่งพมิพ์ฝาพลาสตกิ เพือ่เพ่ิมขดีความสามารถในการตอบสนองความต้องการ

การของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม  รวมถึงการพัฒนาและลงทุนเครื่องยิง Laser ส�าหรับจัดท�าโปรโมชั่นใต้ฝา  และการติดตั้งกล้อง Video 

Inspecting Device (VID)เพือ่ตรวจจบัผลติภณัฑ์ทีไ่ม่สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของลกูค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้ลกูค้ามัน่ใจว่าสินค้า

ที่ส่งมอบจะสามารถใช้งานได้อย่างดี

ส�าหรับกลุม่ฝาโลหะ ได้มกีารขยายก�าลงัการผลติส�าหรบัผลติภณัฑ์ฝาเกลยีว  เพือ่รองรบัตลาดเครือ่งดืม่เกลอืแร่  เครือ่งด่ืมชกู�าลงั  

เครื่องดื่มบรรจุร้อน  และเครื่องดื่มกลุ่มสุรา  ซึ่งมีการเติบโตต่อเนื่อง ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ  อีกทั้งศึกษาการ

ลงทุนเพื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์ส�าหรับกลุ่มฝาโลหะ  เพื่อรองรับการเติบโต และสามารถรองรับการให้บริการงานเคลือบพิมพ์ ได้ในอนาคต

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  

 

  1.  ขนาดตลาดและอัตราการเติบโต
ในปี 2558 ขนาดตลาดของบรรจุภัณฑ์ฝาโลหะ ที่ใช้ผนึกขวดแก้ว มีอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่ง

ตลาดมีการหดตัว  โดยกลุ่มที่มีการเติบโตได้แก่ เครื่องดื่มนมถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชูก�าลัง เครื่องดื่มเกลือแร่  เครื่องดื่มเบียร์ และสุรา  ขณะ
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ที่เคร่ือดื่มอัดก๊าซ มีการเติบโตที่ลดลงในบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว  แต่มีการเติบโตสูงในบรรจุภัณฑ์ขวด PET ที่มีหลากหลายขนาดบรรจุให้

ผูบ้รโิภคเลือกซือ้  อกีทัง้ราคาจ�าหน่ายในบางขนาดบรรจกุใ็กล้เคยีงกบัเครือ่งดืม่ทีบ่รรจขุวดแก้ว จากการทีบ่รรจภัุณฑ์พลาสตกิได้รบัความ

นยิมเพิม่ขึน้ ผลิตภณัฑ์เครือ่งดืม่ชนดิต่างๆ จงึเลอืกใช้บรรจภุณัฑ์พลาสตกิเป็นฐานในการขยายตลาด ประกอบกบัต้นทนุโดยรวมของบรรจุ

ภัณฑ์พลาสติกก็มีแนวโน้มต�่ากว่าขวดแก้ว และการขนส่งเคลื่อนย้าย ก็มีความคล่องตัวมากกว่า   

 

  จากสภาพเศษฐกจิทีย่งัคงชะลอตวั  ผลผลติภาคการเกษตรตกต�า่ ท�าให้ก�าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคหดตวั  จงึส่งผลให้การบรโิภคเครือ่งด่ืม

ไม่เตบิโตเท่าทีค่วร  เครือ่งดืม่ทีมี่การเตบิโตได้แก่ น�า้ดืม่ ซึง่มคีวามจ�าเป็นต่อร่างกาย แต่กม็กีารแข่งขนัสงู มผีูผ้ลติและจ�าหน่ายเป็นจ�านวน

มาก ก�าไรจากการจ�าหน่ายจึงขึ้นอยู่กับปริมาณขายเป็นส�าคัญ

  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งเบียร์และสุรา  ในปี 2558 มีการแข่งขันที่รุนแรง มีการปรับเปล่ียนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ

กฎระเบียบของภาครัฐ รวมถึงเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค และการสร้างกระแสทางการตลาด ท�าให้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2558  มีการ

แข่งขันกันอย่างเข้มข้น และต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่อง  

 

  เคร่ืองดื่มกลุ่มซุปไก่และรังนก ซึ่งมีฐานลูกค้าที่มีก�าลังซื้อ มีการเติบโตแบบชะลอตัว จึงมีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องในช่วง

เทศกาลส�าคัญๆ  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และตอกย�้าการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่จะเลือกซื้อให้กับคนที่ส�าคัญ  

  ตลาดส�าหรับบรรจุภัณฑ์ฝาพลาสติกในปี 2558  ยังคงมีอัตราการขยายตัวมากกว่าร้อยละ 6 และยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ส�าหรับปี 2558 ผู้ผลิตเครื่องดื่มมีการท�ากิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดปี ทั้งลด แลก แจก แถม    รวมถึงการหาพันธมิตร

ท�าการผลิต OEM ส�าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่   การขยายฐานการผลิตไปยังภาคต่างๆ ของประเทศ โดยการบริหารจัดการโรงงานในภาคต่างๆ 

ให้มคีวามหลากหลายในการผลิต  เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการจดัจ�าหน่ายการเพิม่/ลดปรมิาณบรรจ ุเพือ่ให้เข้าถึงทุกกลุม่ผูบ้รโิภค 

และรวมถึงการใช้ sport marketing เป็นสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้ความส�าคัญส�าหรับการขยาย

ตลาดส่งออกไปยังประเทศในภูมิภาค เพื่อเตรียมส�าหรับการขยายฐานการผลิตในอนาคต

 

  2. สภาพการแข่งขัน   
การเปิดเสรีทางการค้า และการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ท�าให้การค้า การลงทุนในทุกภาคส่วนท�าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่เว้นแม้

ในแวดวงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม  ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล  และพบปะเพื่อเจรจาการค้าได้รวดเร็วทันใจ อีก

ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี่การผลิต การควบคุมคุณภาพ ของแต่ละผู้ผลิตก็อยู่ในมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน ผู้ที่ตอบสนองได้รวดเร็ว ภายใน

ราคาทีแ่ข่งขนัได้ กจ็ะได้เข้าครองตลาดก่อนใคร  การเปล่ียนแปลงข้างต้น จงึเป็นโอกาสและข้อจ�ากดัในการขยายตลาดทัง้ในประเทศ และ

ภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นฐานการส่งออกที่ส�าคัญของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ติดตามสถานการณ์ของตลาดอยู่เสมอ และผนึกก�าลังกับบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ�ากัด ในการเป็นฐานการผลิต ใน

ภูมิภาคส�าหรับผลิตภัณฑ์บางชนิด เพื่อบริหารต้นทุนให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่มีศักยภาพจากประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ ยังศึกษา

ช่องทางในการขยายฐานการขายไปยังอุตสาหกรรมเครื่องดื่มใหม่ๆ โดยมีบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ�ากัด ให้ความสนับสนุนในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์   เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มส่วนครองตลาดไปยังตลาดใหม่ๆ หรือฐานลูกค้าใหม่ๆ อย่างต่อ

เนื่อง

3. แนวโน้มธุรกิจ
ในสภาพเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 ท�าให้ตลาดเครื่องดื่มในปี 2558 ไม่คึกคักอย่างที่คาดการณ์ไว้

ของหลายส�านัก  ในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี มีความเคลื่อนไหวในเรื่องการปรับอัตราภาษีสุราและเบียร์  มีการเร่งการผลิต
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ทั้งเพื่อเตรียมการก่อนการปรับอัตราภาษี และเตรียมรับหน้าร้อน  ท�าให้ตลาดมีการตื่นตัวในระยะเวลาสั้นๆ แต่หลังจากนั้นในช่วงครึ่งปี

หลังภาคการบริโภคมีการทรงตัว  จึงท�าให้ตลาดเครื่องดื่มโดยรวมมีการเติบโตไม่สูงมากนัก  อย่างไรก็ตาม  เครื่องดื่มนมถั่วเหลือง  เครื่อง

ดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มชูก�าลัง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มน�้าผลไม้ น�้าสมุนไพร หรือฟังก์ชั่นนัลดริงค์ ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ

ตอบรับจากผู้บริโภค ส�าหรับเครื่องดื่มชาบรรจุขวด ต้องพึ่งพิงการท�าโปรโมช่ันในการส่งเสริมการขาย เพื่อรักษาส่วนครองตลาด ขณะ

เดียวกันผูป้ระกอบการกใ็ห้ความส�าคญัในการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ น�าเสนอออกสูต่ลาดเป็นทางเลอืกให้กบัผูบ้รโิภค เพือ่รกัษาฐานลกูค้า

เอาไว้ 

  เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และสุรา ได้รับผลกระทบจากการปรับภาษีสรรพสามิตในครึ่งปีแรก ซึ่งท�าให้ราคาจ�าหน่ายมีการปรับสูงขึ้น  

และมีการควบคุมจากภาครัฐในเรื่องกฎระเบียบ  การจ�ากัดเขตการขาย และการมีกฎระเบียบในการโฆษณาประชาสัมพันธ์  ผู้ประกอบ

การรายใหญ่จึงขยายฐานการผลิตไปยังอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มประเภทอื่นๆ  ทั้งที่ลงทุนเพิ่มสายการผลิตใหม่   การหาพันธมิตรเพื่อท�า 

OEM หรือการควบรวมกิจการเพื่อเป็นการขยายฐานที่รวดเร็ว  

 ส�าหรบัผูผ้ลติทีม่ศีกัยภาพ ได้เลง็เหน็ถงึการเตบิโตของตลาดใน AEC  จงึมีการขยายฐานการผลติไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน เช่น เวยีดนาม  

พม่า  อินโดนีเซีย ลาว บริษัทฯ จึงได้มีการเตรียมแผนงานเพิ่มก�าลังการผลิตผลิตภัณฑ์ฝาพลาสติก  ฝาเกลียวอลูมิเนียม  เพื่อรองรับในทุก

กลุม่ผลติภัณฑ์เครือ่งดืม่ รวมถงึการขยายตลาดไปสูภ่มิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ซึง่มกีารขยายตัวของอตุสาหกรรมเครือ่งดืม่ในทิศทาง

เดียวกัน

4. ความยากง่ายของผู้ที่จะเข้ามาเปน็คู่แข่งขันรายใหม่ 
การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ท�าให้ภูมิภาคนี้ได้รับความสนใจจากนานาประเทศที่เล็งเห็นถึงศักยภาพในการขยาย

ฐานการผลิต การบริการ การจัดจ�าหน่าย และก�าลังซื้อที่มีมหาศาล ท�าให้ตลาดเครื่องดื่มในภูมิภาคมีความคึกคัก มีผู้ผลิตทั้งจากยุโรป 

อเมรกิา เอเซยี เช่น เกาหล ีญีปุ่น่ จนี อนิเดยี ให้ความสนใจเพือ่ใช้เป็นฐานส�าหรบัการผลติ เพือ่จ�าหน่ายในภมูภิาคและส่งออกไปยงัภมูภิาค

อืน่ๆ  ผูป้ระกอบการหลายรายมกีารขยายก�าลงัการผลติ พร้อมกับสนใจทีจ่ะลงทนุท�าการผลิตบรรจภุณัฑ์เพือ่ท่ีจะควบคมุต้นทนุ  ลดความ

เสี่ยง และเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ  ขณะเดียวกันได้หาพันธมิตรที่มีศักยภาพเพื่อสร้าง supply chain ที่แข็งแกร่ง  มิติของการ

แข่งขนัจงึมไิด้จ�ากดัความว่าเป็นคูแ่ข่งขนัรายใหม่ๆ เท่านัน้ แต่จะเป็นการสร้างพนัธมติรทางการค้าทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความร่วมมอืทีม่ต่ีอ

กนั การมสีมัพนัธภาพท่ีดต่ีอลกูค้าและมกีารสือ่สารอย่างต่อเนือ่งเหมาะสม จะเป็นเกราะป้องกนัทีแ่น่นหนา ส�าหรับการเข้ามาของคูแ่ข่งขนั

รายใหม่ๆ

 

บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจาก บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ�ากัด (ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท โตโยไซกัน กรุ๊ป 

โฮลดิง้ส์ จ�ากดั ผูน้�าด้านการผลติบรรจภุณัฑ์ในประเทศญีปุ่่น) ในฐานะทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้หลกัและเป็นผูถ่้ายทอดเทคโนโลยีก่ารผลติอันทนัสมยั

พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของบริษัทฯ   มีการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากบุคลากรทั้งสองบริษัทฯ  เพื่อเสริมสร้าง

ศกัยภาพของทั้งทีมงานขาย ทมีงานฝา่ยผลติ ฝา่ยประกนัคณุภาพ และทีมเทคนคิเพือ่ใหม้ีการสื่อสารกนัอยา่งมีประสิทธิภาพและรู้เทา่ทนั

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

5.  ความเปน็ไปได้ที่จะมีสินค้าทดแทน
บรรจุภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ประเภท flexible packaging จะได้รับความนิยมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง

พฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุ  โดยจะเข้าไปในทุกตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดเครื่องดื่ม หรือตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคประเภท

ต่างๆ  ส�าหรับตลาดเครื่องดื่มชนิดผงชงพร้อมดื่ม ก็เริ่มเข้ามามีส่วนครองตลาดในบางกลุ่มผู้บริโภค บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพ และ

การเติบโตของบรรจุภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์ประเภท flexible packaging  จึงได้มีศึกษาเพื่อเตรียมการขยายการผลิตไปยังตลาด

เครื่องดื่มอื่นๆ  โดยได้ลงทุนเครื่องจักรผลิตฝาพลาสติกทั้งแบบ compression mold และแบบ injection mold เพื่อเพิ่มศักยภาพให้

สามารถผลิตและจ�าหน่ายได้ในหลากหลายผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทันการณ์  พร้อมทั้งขยายฐานการขายไป

ยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต
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 ส�าหรับผลติภัณฑเ์ครือ่งดื่มในบรรจภุัณฑ์ขวดแก้ว  ยงัคงได้รับความนยิมและมีการเติบโตในบางกลุม่ผลิตภณัฑ์อยา่งต่อเนือ่ง  บรษิัทฯ 

ได้ร่วมมอืกับลกูค้าในการพฒันาผลติภณัฑ์ในหลายมติแิละต่อเนือ่ง เพือ่ให้มคีวามทนัสมยั และมคีวามเหมาะสมต่อการใช้งานท่ีหลากหลาย

ยิ่งขึ้น  โดยค�านึงถึงคุณภาพ การน�าไปใช้งาน และคงไว้ซึ่งต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ ในสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และมีการแข่งขันสูง

ยอดขายของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่และสัดส่วนการจ�าหน่าย
 ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกคิดเป็นร้อยละเทียบกับยอดขายรวมของบริษัทฯ ดังนี้

ปี ยอดขายรวม ยอดขายเฉพาะลูกค้า 10 รายแรก คิดเปน็ร้อยละ 

2556 2,784 2,008 72.1

2557 2,781 1,863 67.0

2558 2,843 1,879 66.1

ปี ยอดจ�าหน่ายในประเทศ ยอดจ�าหน่ายต่างประเทศ ยอดจ�าหน่ายรวม

2556
(%)

2,163
77.69

621
22.31

2,784
100

2557
(%)

2,079
74.76

702
25.24

2,781
100

2558
(%)

2,156
75.84

687
24.16

2,843
100

ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ใน 10 รายแรก มีจ�านวน 2 ราย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คือ   

1) บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด และบริษัทในเครือ     

2) บริษัท ไทยน�้าทิพย์ จ�ากัด 

บริษัทฯ ไม่มีการขายให้กับลูกค้ารายใดเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

สัดส่วนการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศและต่างประเทศ

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

และอินเดีย เป็นต้น

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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สิทธิหรือข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจ
  บรษัิทฯ ได้รบัสทิธิเกีย่วกบักรรมวธีิตลอดจนเทคนคิการผลิตฝาจบี ฝาเกลียวกนัปลอม ฝาวงแหวนแม็กซี ่ฝาพลาสตกิ และฝาคอมโพสติ

จากบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ�ากัด ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ ช�าระค่าสิทธิการผลิตเป็นจ�านวนร้อยละของยอดขายสุทธิของแต่ละ

ผลิตภัณฑ์ 

ก�าลังการผลิตและปริมาณการผลิต

ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบหลักที่ใช้ % การสั่งซ้ือในประเทศ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาโลหะ แผ่นเหล็ก / แผ่นอลูมิเนียม แผ่นเหล็ก 100/ แผ่นอลูมิเนียม 80

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาพลาสติก Polypropylene 95

วัตถุดิบ และผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ 
  บรษัิทฯ มนีโยบายส่งเสรมิและสนบัสนนุอุตสาหกรรมภายในประเทศ หากว่าวตัถุดิบนัน้ มีคุณภาพมาตรฐานและราคาต้นทุนไม่สงูกว่า

ทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ บริษัทฯ จะพิจารณาสั่งซื้อจากภายในประเทศก่อน โดยถือนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบว่า บริษัทฯ จะจัดหาผู้ขาย

มากกว่า 1 ราย เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ราคาเหมาะสม และมีการส่งมอบตรงตามเวลา 

  การคดัเลอืกผูจ้�าหน่ายวัตถุดบิ บริษทัฯ ให้ความส�าคัญกบัคณุภาพของวตัถดุบิในการผลติ เป็นอนัดบัแรก โดยก�าหนดเกณฑ์มาตรฐาน

ในการตรวจสอบไว้อย่างชดัเจน และเข้าตรวจสอบผู้จ�าหน่ายวตัถุดบิของบริษทัฯ อย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าวตัถดุบิท่ีใช้จะไม่มีผลกระทบ

ต่อคณุภาพสนิค้า ในแต่ละปีบรษิทัฯ จะแสวงหาผูจ้�าหน่ายวตัถดุบิรายใหม่ๆ อย่างเป็นระบบ โดยการแยกกลุม่ของผูจ้�าหน่ายตามชนดิของ

วัตถุดิบ ด�าเนินการทดสอบโดยฝ่ายประกันคุณภาพ และใช้มาตรฐานในการประเมินตามระบบมาตรฐานสากล เช่น ISO, GMP, HACCP, 

OHSAS และ FSSC 22000 เพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์

ปี 2558 ปี  2557 ปี  2556

ก�าลังการผลิต
รวม (ล้านช้ิน)

อัตราการใช้
ก�าลังการผลิต 

(%)

ก�าลังการผลิต
รวม (ล้านช้ิน)

อัตราการใช้
ก�าลังการผลิต 

(%)

ก�าลังการผลิตรวม 
(ล้านช้ิน)

อัตราการใช้
ก�าลังการผลิต 

(%)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝา 16,161 62 14,500 53 14,180 58

ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้พึ่งพาการซื้อวัตถุดิบจากผู้จ�าหน่ายรายใดเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
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ขัน้ตอนและเทคโนโลยีการผลิต มีดังนี้

ฝาประเภท

โลหะ

MATERIAL
แผ่นเหล็ก/
อลูมิเนียม

MATERIAL
พลาสติกเม็ด

MATERIAL
แผ่นเหล็ก/ 
อลูมิเนียม

SLITTING
ตัดตามมาตรฐาน

ที่ก�าหนด

PRESS 
ขึ้นรูปฝา

COATING
เคลือบป้องกัน

สนิม

COATING
เคลือบป้องกัน

สนิม

LINER
บุพลาสติก
ด้านในฝา

PRINTING
พิมพ์ตรา

เครื่องหมาย

PRINTING
พิมพ์ตรา

เครื่องหมาย

PRINTING
พิมพ์ตรา

เครื่องหมาย

PRESS
ป๊ัมขึ้นรูปฝา

PACKING
นับและบรรจุ

LINER
บุพลาสติก
ด้านในฝา

PACKING
 นับและบรรจุ

ฝาประเภท

พลาสติก
แผ่นพิมพ์
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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 Cap (PP 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 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: used 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, used for drinking water and fruit juice.

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

 • Plastic cap without liner: used 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.

 Composite Cap is a closure comprised of two parts, the shell formed by plastic resin and metal top panel. 

Composite cap is designed for product with retort sterilization process and suitable for chicken essence, bird’s nest 

or other premium grade products. 
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 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 covered to design, pattern from the high technology printing system. 

Revenue Structure of the Company for the Past 3 Y-ears
 

Revenue Type
2015 2014 2013

Million Baht % Million Baht % Million Baht %

Net Income

1. Manufacture and Sales 
of Caps

2,680.65 89.28 2,623.78 87.92 2,641.65 89.94

2. Printing Service and 
Sales of Printed Sheets

162.04 5.40 157.12 5.26 142.80 4.86

3. Other Incomes 159.84 5.32 203.48 6.82 152.64 5.20

Total Revenues of 
Consolidated Financial 
Statements*

3,002.53 100.00 2,984.38 100.00 2,937.09 100.00

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

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

Marketing and Competitive Situation
   

 In 2015 the beverage market has been negatively affected by three factors: first, purchasing power of the consumers 

resulted from the economic stagnation; second, public policy on excise tax which has been adjusted upward during 

the first half of the 2015; and third, agricultural products such as falling price of rubber and rice, change in weather 

conditions resulted in drought due to less rainfalls during the rainy season and low water reserve in the dams not 

sufficient for the farming sector.  Thus, most people have low purchasing power and high debt.  The economic 

stimulus by the public sector through income compensation to the rice farmers and rubber planters could help 

alleviate and suspend the problems at certain level.  However, the continued falling agricultural price has mainly 

affected most people in the country even though the government has stimulated spending in the second half of 

the year through tax privileges.  That helps stimulates spending in other sectors rather than the beverage industry 

while only the tourism industry has been the supporting factor in the better direction compared to the year 2014.

 Nonetheless each type of beverage has adjusted and changed its strategy in the domestic beverage industry 

through sale promotion to stimulate the demand, issues of new products and specific products to satisfy the target 
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group.  That has been prepared for market expansion.  Even though the competition has intensified, new manufacturers 

are ready to join the competition with an opportunity in production of beverages for exporting to various markets 

which are in need of healthy beverages in glass bottle.  This market segment continues to grow further with new 

potential entrepreneurs have created their own brand and have been contracted for co-packers to maximize their 

production benefit.

 Non-alcoholic drinks have an average growth rate over 4%.  Particularly, electrolyte drinks, energy drinks, soy 

milk, healthy drinks in glass bottle, are the main products with growing prospect and expanding export market.  

Carbonated soft drinks have continued their competition and expansion through PET container.  The beverage with 

severe competition but its market growth has not met the expectation is tea beverage, even though the sale 

promotion has been undertaken throughout the year and SMS promotion was used to stimulate the market.  

Meanwhile the PET bottled water has continued its expansion as major manufacturers have increased their production 

capacity to take advantage of the distribution network covering all areas over the country. 

 The overall beverage industry in 2015 has grown up at 4 to 10 percent, depending on the beverage industry and 

the competition of each type.

 The Asian beverage market has a tendency to grow similar to the domestic market as in 2015 several countries 

have encountered the economic stagnation and currency fluctuation.  However, countries in the region like Myanmar, 

Vietnam, Laos and Indonesia are the countries gaining attraction from investors for relocation of the production base 

or formation of trading alliances for investment.

Marketing Strategies of the Company in 2015 are as Follows:

(1) Product Quality
 The company has clearly set a policy to undertake its business under the following international quality certifications 

through continuous development and maintenance of the working systems in accordance with the requirements of 

such quality certification system to ensure that the customers will be provided with quality, safety and suitable 

products and the company will have an opportunity to become a part of the delivery of quality and safety drinks 

to the consumers properly.

 Quality Management System ISO9001: 2008 and Environmental Management System ISO 14001:2004 of which 

the 2015 version was announced in September 2015.  The company has its quality management team attending 

the training program to ensure understanding in additional details and has arranged a training program in the 

organization to ensure its readiness to apply for Quality Management System ISO 9001: 2015 and Environmental 

Management System ISO 14001: 2015 in the following year.

 Food Safety Certification System FSSC 22000:2013 (Food Safety System) including Food Safety Management 

System ISO 22000:2005 and Fundamental Program of PRPs for Food Packaging Factory PAS 223:2011 (Public Availability 

Specification) and Occupational Health and Safety Management System TIS 18001 and Occupational Health and 

Safety Management System BS OHSAS 18001 : 2007, TIS 18001-2554.
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 Moreover, the company has undertaken its production under Good Manufacturing Practice System (GMP), Hazard 

Analysis and Critical Control Point System  (HACCP) which are the system applicable to the food and drink manufacturing 

premise, Total Productive Management System (TPM) with 5S and Kaizen practices as a basic concept to ensure 

reliability and confidence in the products of the company used by the customers.

(2) Pricing
 The company has transparently and fairly conducted its business with reasonable pricing and consistent review 

of its pricing in congruence with the market fluctuation and suitable to changes in price of major raw materials such 

as steel sheet, aluminum sheet, plastic pellets which are the major cost of the product.  Besides, assessment and 

analysis have been performed as a tool for cost management if there is any negotiation to fix the price for a certain 

period, or participation in the bidding process as the corporate customers, both local and foreign customers, at 

present have widely employed the bidding system.

(3) Services 
 The company has put its focus on developing and maintaining good relationship with its customers.  That is the 

key marketing strategy to encourage a better relationship with response to the need of the customers through good 

quality products and excellent services before, during and after sales, exchange of information and learning the 

needs of the customers which is beneficial to development and improvement of the products and services to meet 

the requirements of the customers at all times, including cooperation on development of new products in order 

to extend its marketing opportunity beyond the existing products.

 

 In addition to a regular visit to the customers by the sales team, the technical service team of the company is 

competent in the company products, cap closing condition. Team members are always ready to provide the inspection 

or arrange the technical training for the customer’s staffs. The company has an honor to provide a number of 

technical training courses for both domestic and export customers,  cap closing condition, cap application, including 

cap keeping condition prior to the use in the filling plants , field training for the customer’s production team, machine 

repair and maintenance to ensure that the customers will be satisfied with the company’s products, together with 

preparation of check-up database to report to the customers regularly.

 For transportation, the company delivery trucks are properly maintained in the suitable condition. Secure lock 

system also provided to keep the customers confident that the products cargo will not be opened during the 

transportation.  Thus the customer is eligible to refuse the delivery of the products immediately if the secure lock 

is found to be damaged.  Moreover, the transport team is ready to undertake the work in accordance with rules and 

regulations of the customers, including arrangement of safety equipment completely in accordance with the 

instructions of the customers.

 The company has an alliance which is competent in transportation to assist the company to deliver the products 

to the customers within the provided schedule and to facilitate the delivery management with speed and convenience 

in accordance with the company standard.
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(4) Product Development
 To expand the product variety to cover the PET bottled drinking water, the company has installed the new 

production line of light plastic cap  29/25 type, to enhance and increase sales in to the area that the company has 

no market share.  The company has also installed two additional production lines to serve the requirement of the 

customers; a new aseptic cap production line and a plastic cap printing machine, the company has also developed 

and invested in laser printing machine for under the cap promotion and installed video inspecting device (VID) to 

segregate the products not in accordance with the customers’ requirements.

 The company has expanded its production capacity in metal caps, particularly, pilfer - proof caps to support the 

market of electrolyte drinks, energy drinks, hot filled beverages and alcoholic drinks which have a tendency to grow 

in both domestic and export markets.  In addition, the study has been conducted on investment in installation of 

printing machines for metal caps to support the growth and to provide the printing and coating services in the future.

Industrial Outlook and Competition  
 
1. Market Size and Growth
 In 2015, the market size of glass containers using metal closures has grown up over 4 percent compared with 

the contracting market size in 2014.  The growth segments are soy milk, energy drinks, electrolyte drinks, beer and 

alcoholics meanwhile the carbonated soft drinks in glass bottle have grown at a lower rate but growth is evident in 

those contained in PET bottles which have come in various sizes for selection by the consumers.   Since the selling 

price of PET packaging is close to the selling price of glass packaging, the consumers prefer to buy more PET packaging 

for their convenience. As a result, the products in PET bottles seem to gain more popularity, many beverage

producers have intention using PET bottle for market expansion. Furthermore, the overall cost of PET containers is 

lower than the glass bottle with more convenience on consumer’s transportation.

 As the economy slowdown, the low output of agricultural products so the purchasing power of the consumers 

is contracting.  That has affected the growth of beverage consumption.  The beverages with growth potential are 

drinking water but the competition is severe because there are a large number of manufacturers and suppliers so 

the profit from sales will depend on its sales volume significantly. 

 Alcoholic drinks, both beer and spirits have encountered a serious competition.  Packaging has been adapted 

and modified to comply with the government’s rules and regulations. The new packaging’s purpose is also to serve 

the consumer behavior and marketing campaign. Consequently, the competition in the second half of 2015 has 

intensified and the monitoring process has to be undertaken continuously.

 Chicken essence and bird’s nest beverages which emphasize on customers with high purchasing power have 

seen slower growth so the sales promotion has been consistently conducted during major festivals to build the 

product image and to reiterate that the product is a proper selection to purchase for the persons with great care.

 The plastic cap market in 2015 has grown up over 6 percent with a tendency to grow further.  Beverage 

manufacturers have undertaken the marketing promotion activities continuously throughout 2015, whether price 
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cut, free giveaways or gifts, including seeking alliances for OEM production of new products, expansion of production 

base to regional areas throughout the country with proper factory management to ensure production diversity in 

the regions to reduce transportation and distribution costs, increase/decrease containing volume to gain access to 

every group of consumers, including  the use of sport marketing as a public relations tool, particularly, emphasis on 

expansion of export market to countries in the region as a step before expansion of the production base in the 

future.

2. Competition
 The free trade zone and the borderless communication have rapidly facilitated trades and investments in every 

region with no exception to the beverage industry.  Buyers and sellers are able to quickly communicate, exchange 

information and make discussion for trade negotiation.  Moreover, the production technology development and 

quality control of each manufacturer are nearly in the same standard.  Those who could make a quick response 

under the competitive price could obtain the larger market share.  Such change is both opportunity and restriction 

for market expansion in the country and other regions, particularly, countries in Southeast Asian region, which have 

become the major export-base of the company in the past.

 The company has monitored the market conditions regularly with cooperation from Nippon Closures Co., Ltd. 

to become a regional production base for some products to manage cost to maintain its competitive edge against 

potential competitors from other countries.  In addition, it has conducted a study on penetration of new beverage 

industry with support from Nippon Closures Co., Ltd. to develop new products, to enhance competitive edge and 

to increase its market share in new markets or to obtain new customers consistently.

3. Business outlook
 While the economic slowdown has continued since 2014, the beverage market is not lively as anticipated by 

several forecasts.  During the first and second quarter of the year, there were movements in response to adjustment 

in alcoholic and spirit taxed.  Production has been increased to prepare for tax adjustment and for summer.  Therefore, 

the market looked active shortly.  After that the consumption seemed to be stable in the second half of the year 

with slight growth in overall for the beverage market.  Nonetheless, soy milk, electrolyte drinks, energy drinks, healthy 

drinks, juice, herbal drinks or functional drinks are still the products gaining acceptance from the consumers.  The 

bottled tea drinks have to rely on sale promotion to maintain their market share while the manufacturers have given 

priority to development of new products as an alternative to the consumers to maintain their market share.

 Alcoholic and spirit drinks are affected by the adjustment in excise tax during the first half of the year as the 

selling price has been adjusted higher with stricter controls by the public sector with respect to rules and regulations, 

restriction on the selling areas and advertising and public relations rules and regulations.  Major manufacturers have 

expanded the production base into other beverages through investment in additional production line, formation of 

alliances for OEM or business merger to rapidly expedite the production base expansion.

 The potential manufacturers have anticipated growth in AEC market so they have expanded their production 

bases into neighboring countries such as Vietnam, Myanmar, Indonesia and Laos.  Therefore the company has planned 
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to increase its production capacities in plastic caps and aluminum pilfer proof caps to facilitate every segment of 

beverage products, including market expansion to cover Southeast Asian region where the beverage industry is 

growing in the same direction.

4. Barriers to New Entrants
 Emergence of the Asean Economic Community (AEC) has gained this region more attraction from other countries 

which have seen the potential in expansion of the production, service, distribution bases with enormous purchasing 

power.  Thus the beverage market in this region has attracted a number of manufacturers from Europe, US, Asia like 

Korea, Japan, China and India, which are looking for the production bases for regional distribution and exports to 

other regions.  Several manufacturers have increased their production capacities with interest to invest in production 

of the packaging containers to control costs, to reduce risks and to build up business strength.  While potential 

business alliance is being sought on a basis of proper cooperation to build a strong supply chain.  The competition 

is not restricted to new competitors but it may form a trading alliance based on mutual cooperation, good customer 

relations and continued and suitable communication.  That is the strong entry barrier to new competitors.

 The company is provided with a technical support from Nippon Closures Co., Ltd. (an affiliate of Toyo Seikan 

Group Holdings Co., Ltd., the leader in packaging containers in Japan) as the major shareholder and provider of 

modern production technologies, including new product development in accordance with the need of the company, 

through exchange and learning by personnel of both companies to enhance potential of the sales team, production 

team, quality assurance team and technical team for efficient communication and up-to-date information on the 

changes inside and outside the country.

  
5. Possibility of Substitutes
 Plastic and flexible packaging containers are gaining continued popularity.  To satisfy the consumers’ behavior 

of different ranges of age, whether it is the beverage market or consumer market, including instant beverages which 

are having more market share in some groups of consumers, the company has realized the potential and growth of 

plastic and flexible packaging containers so it has made a study on production expansion to cover other beverage 

market.  It has made an investment in plastic cap manufacturing machines, both compression mold and injection 

mold to enhance the production and distribution capacities for various products to satisfy the need of the market 

in time and to expand the market to cover the targeted customers in the future.

 The beverages contained in glass bottle are still gaining favor in the market with continued growth for some 

products.  The company has cooperated with the customers to develop the products in several areas in a consistent 

manner to ensure modernization and suitability for multi-purpose employment with consideration on quality, 

utilization and competitive cost in the slowing economy and highly competitive conditions.  
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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

2013 2,784 2,008 72.1

2014 2,781 1,863 67.0

2015 2,843 1,879 66.1

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

1) Group of Boon Rawd Brewery Company Limited

2) ThaiNamthip Company Limited

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

Ratio of Domestic and Export Sales

Unit: Million Baht

Unit: Million Baht

Year Domestic Sales Export Sales Total Sales

2013 2,163 621 2,784

(%) 77.69 22.31 100

2014 2,079 702 2,781

(%) 74.76 25.24 100

2015 2,156 687 2,843

(%) 75.84 24.16 100

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

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. 
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Production Capacity and Quantity

Product Year 2015 Year 2014 Year 2013

Total Quantity
(Million pcs.)

Capacity
Utilization 
Rate (%)

Total Quantity
(Million pcs.)

Capacity
Utilization 
Rate (%)

Total Quantity
(Million pcs.)

Capacity
Utilization 
Rate (%)

  Caps 16,161 62 14,500 53 14,180 58

Raw Materials and Raw Materials Suppliers

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

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

of the company.

Product Major Raw Materials % to domestic procure

Metal caps Tinplate / Aluminum plate Tinplate  100/ Aluminum plate 80

Plastic caps Polypropylene 95

  The company does not have any supplier held more than 30% of the total raw material purchase amount.
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Metal Caps
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ปัจจัยความเสี่ยง
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจมีเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้น ส่งผลกระทบในด้านลบต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ  โดย

มโีอกาสเกดิขึน้ได้จากทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกโดยทีบ่ริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได้  ดงันัน้การเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อลดความเส่ียงท่ีจะท�าให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทฯ จึงเป็นส่ิงจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ  บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายต่างๆ โดยมี
ผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน เพื่อท�าหน้าที่ในการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทั้งแนวโน้มหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็น
อุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจอันมีผลกระทบต่อบริษัทฯ  โดยมีรายละเอียดของความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการของบริษัทฯ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่อาจมีผลกระทบ

  ต่อยอดขาย
นโยบายการเปิดการค้าเสรโีดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) อาเซยีนจะรวมเป็นเขตการผลติเดยีว ตลาดเดยีว มกีารเคล่ือน

ย้ายแรงงานและสินค้าอย่างเสรี จะท�าให้การแข่งขันของตลาดภายในประเทศทวีความรุนแรงมากข้ึนจากการเข้ามาของคู่แข่งจากต่าง
ประเทศ รวมถึงการที่คู่แข่งในประเทศขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีคู่ค้าของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมรับ
ผลกระทบดังกล่าว ด้วยการปรบัปรงุคณุภาพผลติภณัฑ์และควบคุมกระบวนการผลติอย่างใกล้ชดิ เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและลดต้นทนุ  
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับลูกค้าเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างสัมพันธภาพทางการค้าที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงขยายฐานการส่งออก
ให้กว้างขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อป้องกันการละเมิดจากคู่แข่งขันที่อาจจะเข้ามาผลิตสินค้าแบบ
เดยีวกนัในอนาคต มกีารตดิตามข่าวสารความเคล่ือนไหวของผู้ผลิตเคร่ืองดืม่ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เนือ่งจากการเปิดเสรีทางการค้า 
จะท�าให้เกิดการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่มีต้นทุนที่ถูกกว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทร่วม เป็นการลงทุนร่วมกับ
ผูล้งทนุอกี 2 ราย ในการจดัตัง้บรษิทัแห่งใหม่ในสาธารณรฐัอนิโดนเีซยีเพ่ือการด�าเนนิธุรกจิผลติและจ�าหน่ายบรรจุภณัฑ์ประเภทฝาส�าหรบั
เครือ่งดืม่ นอกจากนีใ้นเรือ่งคณุภาพของบรรจภุณัฑ์ บรษิทัฯ ได้น�าระบบบรหิารคณุภาพมาใช้ในการควบคมุการผลติและได้รบัการรบัรอง
ระบบมาตรฐานสากลได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ระบบการจัดการ
สุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ GMP ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS และ TIS18001 รวมถึงได้รับการ
รับรอง Food Safety System เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า 

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บรษิทัฯ มกีารน�าเข้าวตัถดุบิ เครือ่งจกัรอปุกรณ์จากต่างประเทศ และมกีารขายสนิค้าส่งออกไปยงัต่างประเทศโดยมเีครดติเทอมประมาณ 

30-90 วนั ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นจงึอาจกระทบต่อผลการด�าเนนิการได้ อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มรีายได้และการซือ้วตัถดุบิท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ 24% ของยอดขาย และ 15% ของต้นทุนขายรวม ตามล�าดับ บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงจาก 
Natural Hedge ได้บางส่วน โดยจัดให้รายจ่ายเป็นเงินสกุลเดียวกับรายได้และการท�าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อช่วยลด
ผลกระทบดงักล่าวในจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีบรษิทัฯมกีารตดิตามเรือ่งอตัราแลกเปล่ียนอย่างใกล้ชดิ ทัง้นี ้หากอตัราแลกเปล่ียน
สกุลเงินดอล์ล่าร์ต่อเงินบาท เพิ่มขึ้นหรือลดลงทุกๆ 0.5 บาท จะส่งผลให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายหรือรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงปีละ 800,000 
บาท

3. ความเสี่ยงจากวัตถุดิบส�าคัญขาดแคลนและมีราคาผันผวนไปตามราคาซ้ือขายของตลาดโลก
วตัถดุบิหลกัทีบ่รษัิทฯ ใช้ในการผลติ ได้แก่ แผ่นเหลก็ แผ่นอลมูเินยีม และเมด็พลาสตกิ จะมกีารเปลีย่นแปลงของราคาตามภาวะราคา

ในตลาดโลกที่ขึ้นอยู่กับตามความต้องการของตลาดในขณะนั้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้  เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา
และการขาดแคลนวัตถุดิบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดทั้งตลาด
ต่างประเทศและในประเทศ เพือ่ใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนการสัง่ซือ้ให้สอดคล้องกบัปรมิาณความต้องการสนิค้าจากลูกค้าของ
บริษัทฯ รวมถึงการประสานงานกับผู้ผลิตวัตถุดิบให้ผลิตและส่งวัตถุดิบตามก�าหนดเวลา ตลอดจนบริหารสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมไม่ให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการขาดแคลนวัตถุดิบ และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ขายเหล็ก อลูมิเนียม และเม็ดพลาสติก รวมถึง



รายงานประจ�าปี 2558
Annual Report 2015

40

พยายามจดัหาผูจ้�าหน่ายวตัถดุบิเพิม่ขึน้ และหาวตัถดุบิทีส่ามารถใช้ทดแทนได้ในราคาทีต่�า่ลง นอกจากนี ้การก�าหนดราคาขายโดยอ้างอิง
จากราคาวัตถุดิบในขณะนั้น ก็ช่วยลดความเสี่ยงจากผลของการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบได้

ส�าหรบัเรือ่งคณุภาพของวตัถดุบิกเ็ป็นสิง่ส�าคญัวัตถดุบิท่ีบรษิทัฯ ได้รับมาจากผูข้ายต้องผ่านการตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐานก่อน
น�าไปใช้ในกระบวนการผลิตทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสียในการผลิตสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพอันเนื่องมาจากวัตถุดิบ    

4. ความเสี่ยงจากการควบคุมคุณภาพสินค้า
การผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีการควบคุมในทุกขั้นตอน โดยมีการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่การรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุ

และการส่งมอบสินค้า อย่างไรก็ตาม ยงัพบว่าบริษทัฯ มคีวามเสีย่งจากการถกูร้องเรยีนเรือ่งคณุภาพจากลกูค้าในบางครัง้ ซึง่เป็นผลมาจาก
ความไมช่ดัเจนในขอ้ก�าหนดระดับคณุภาพทีย่อมรบัได้ระหว่างบรษิทัฯ กบัลกูคา้ และการใช้ระบบการตรวจสอบคัดแยกสนิค้าด้วยสายตา 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงนี้ด้วยการจัดท�าข้อก�าหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าแต่ละราย 
การตดิตัง้อปุกรณ์ และปรบัปรงุระบบตรวจสอบคณุภาพฝาด้วยกล้องคณุภาพสงูในสายการผลติให้มคีวามแม่นย�ามากขึน้ จดัการฝึกอบรม
การใช้งานให้กับพนักงานในสายการผลติ ฝึกอบรมความรูใ้นการผลติสนิค้าและแนวคิดในการปรบัปรุงคณุภาพ ซึง่มาตรการดงักล่าวช่วยลด
ความเสีย่งได้มาก

5. ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและอัคคีภัย
ในการผลิตสินค้าบริษัทฯ มีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต การขนถ่ายวัตถุดิบและสินค้าอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น 

ความปลอดภัยในการท�างานจึงนับเป็นสิ่งส�าคัญต่อทั้งพนักงานและบริษัทฯ อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในระหว่างการท�างานอาจน�ามาซ่ึงความ
สูญเสียต่อร่างกายของพนักงานและทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการสูญเสียดังกล่าว บริษัทฯ ได้
แต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน และน�าระบบการจดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
OHSAS18000 เข้ามาบรหิารจดัการ ก�าหนดให้มกีารบ่งชีอ้นัตรายและประเมนิความเสีย่งในกระบวนการผลติ ขัน้ตอนการปฏบิตังิานและ
พื้นที่มีความเสี่ยง เพื่อก�าหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานมีจิตส�านึกเรื่องความปลอดภัยและ
ช่วยกันลดหรือขจัดแหล่งก�าเนิดอันตรายต่างๆ  โดยให้มีการตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติ
งาน เพือ่หามาตรการปรบัปรงุแก้ไขอยูเ่สมอ ในการป้องกนัอคัคภียับรษิทัฯ มแีผนป้องกนัการเกดิอคัคภียั มกีารก�าหนดพืน้ทีเ่สีย่งอันตราย
ทีอ่าจก่อให้เกิดอคัคภียั  รวมทัง้ก�าหนดมาตรการควบคมุและตรวจสอบตามแผนงานอย่างเคร่งครดั ตลอดจนจดัให้มกีารซ้อมป้องกันระงับ
อัคคีภัยและอพยพหนีไฟเป็นประจ�าทุกปี  เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการท�าประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สินและธุรกิจหยุดชะงักด้วย
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Risk Factors
 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. 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 risks including the trend of potential event that may occur and affect the company. Details 
of risks are as follows:

1.  Risk from trade liberalization and entry into ASEAN Economic Community with possible impacts  
   on sales   

The trade liberalization policy of ASEAN Economic Community (AEC) which will lead to a single production zone 
and single market with free movement of labors and finished products will intensify the competition in the domestic 
market through entry of foreign competitors, including local competitors which have expanded their production 
base into the country of their trading partners.  However, the company is ready to cope with such impact through 
product quality improvement and close production process controls, increase in production efficiency and cost 
reduction, product development and more participation with customers to undertake the activities for better trade 
relationship and wider export bases.  Besides the company has registered its patent on new product to prevent 
infringement by competitors which may want to manufacture the same products, monitored movements of beverage 
manufacturers in the country and overseas as trade liberalization will result in relocation of the production base to 
other countries in ASEAN where costs of production are cheaper.  The company has jointly invested in its affiliated 
company together with two other investors to form a new company in Republic of Indonesia to manufacture and 
sell caps and closures. Regarding the quality of the packaging containers, the quality management control system 
has been employed to supervise the production with international standard certification like Quality Management 
System, ISO 9001:2008, Environmental Management System, ISO 14001:2004, Good Manufacturing Practice (GMP) at 
the premise, Occupational Health and Safety Management System and TIS18001 as well as Food Safety System 
Certification to maintain confidence of the customers.

2.   Risk from fluctuation of exchange rates
The company has imported raw materials, machines and equipment from overseas and exported finished 

products overseas with credit term about 30-90 days so fluctuation in exchange rates may affect its operating results.   
Moreover, the company has incomes and purchased raw materials with foreign currency about 24% of sales and 
15% of the cost of sales, respectively.  The company is able to reduce risk from natural hedge partially through 
arrangement of payment in the currency similar to its incomes and preparation of forward contracts to buy and sell 
foreign currency.  That will help reducing such impact at the suitable period.  In addition the company has monitored 
the exchange rates closely.  Every increase or decrease of 0.5 Baht in the exchange rate of US dollar to Thai Baht 
will result in an increase or decrease in expenses or incomes of 800,000 Baht a year.

3.   Risk from shortage of key raw materials and global price fluctuation
Major raw materials of the company are steel sheets, aluminum sheets and plastic pellets of which the price 

has changed due to global price fluctuation in accordance with the market demand at the time.  Such factor is not 
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controllable by the company.  To reduce the price fluctuation risk and shortage of raw materials in the future, the 
company has closely monitored movement of the price of raw materials in oversea and domestic market to look 
for supporting measures of the purchasing plan in congruence with demands from customers of the company, 
including coordination with manufacturers of raw materials for timely production and delivery of raw materials and 
to manage and maintain its inventory to the suitable level without risk of shortage of raw materials and to maintain 
a good relationship with suppliers of steel , aluminum and plastic pellets, including procurement of additional 
suppliers of raw materials and substitutes at the lower price.  Moreover, if the cap selling price is determined with 
reference to the price of raw materials at the time, it will reduce the risk from fluctuation of global price of raw 
materials.
    The quality of raw materials is another major concern.  The raw materials delivered by the suppliers to the 
company are required to be examined on quality in accordance with the standard before they are employed in the 
production process every time to reduce risk of production loss due to poor finished product quality caused by the 
raw materials.

4.   Risk from finished products quality controls
The company has controlled its production of finished products in every step through quality inspection since 

acceptance of raw materials into the production, packing and delivery process.  However, the company still incurs 
risk from claims against the quality by the customers sometimes because the acceptable quality level of the company 
and the customer is not clear and the quality inspection on the finished products is made through vision.  Therefore, 
the company has arranged measures to reduce this risk through preparation of acceptable quality requirement 
between the company and each customer, installation of equipment and improvement of cap quality inspection 
system with highly qualified camera to ensure precision, arrangement of training programs for employees in the 
production line, training on finished product production and concept on quality improvement because such measures 
will help greatly reduce the risk.

5.   Risk from accident and fire casualty
To manufacture the finished products, the company has employed machines and equipment in the production 

process and loading and unloading of raw materials and inished products at all times, therefore, work safety is critical 
to both employees and the company.  An accident incurred during the working process may result in physical loss 
of the employees and loss of properties of the company.  To prevent and reduce such loss, the company has 
appointed the Occupational Health and Environmental Safety Committee and has introduced the Occupational 
Health and Safety Management System (OHSAS18000) to manage the work with identification of hazard and risk 
assessment in the production process, working procedure and risk area to determine preventive measures against 
possible hazard and to arrange a campaign to keep the employees aware of safety and to assist reduction or removal 
of the origin of hazard through inspection of machines, tools, equipment and environment surrounding the working 
area  for improvement and corrective measures. To prevent fire casualty, the company has arranged a plan to 
prevent fire casualty with determination of risk area, including established the control and inspection measures 
strictly in accordance with the plan, arrangement of fire drill and evacuation annually to ensure that the employees 
have understood and undertaken the correct measures. In addition, the company has made the all-risk insurance 
against its properties and business interruption insurance as well.
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

 •  จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 528,000,000 บาท เรียกช�าระแล้ว 528,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 
จ�านวน 52,000,012 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจ�านวน 799,988  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพิ่มขึ้นจาก ทุนจดทะเบียนเดิมที่เรียก
ช�าระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2549 ที่มีอยู่ 520,000,000 บาท จ�านวน 8,000,000 บาท หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550  ให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนแก่ผู้ที่ถือหุ้นเดิม และบริษัท 
เจแปน คราวน์คอร์ค จ�ากัด (กรณีที่มีหุ้นส่วนที่เหลือ) จ�านวน 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จ�าหน่ายที่ราคาหุ้นละ 76 
บาท รวมเป็น 60,800,000 บาท โดยบริษัทฯ จะน�าเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน ในครั้งนี้ไปใช้ส�าหรับโครงการลงทุน
ขยายก�าลังการผลิตและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

•  หุ้นบุริมสิทธิ

  หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับหุ้นสามัญทุกประการ นอกเหนือจากบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ ที่ก�าหนดไว้
ดังต่อไปน้ี

 1. หุน้บรุมิสทิธมิสีทิธไิด้รบัเงนิปันผลร่วมกบัหุน้สามญั ในอตัราเดยีวกับหุน้สามัญ และมีสิทธไิด้รบัเงินปันผลเพิม่เตมิอกีหุน้ละ 1.50 บาท 
   ทั้งนี้ หุ้นบุริมสิทธิเป็นชนิดไม่สะสมเงินปันผล

 2. หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

   3.  หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ในอัตราหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยไม่มีข้อจ�ากัดในการโอนหุ้น   
     บุริมสิทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ในวันท�าการสุดท้ายของทุกๆ เดือน หากตรงกบัวนัหยดุท�าการ 
     ของบริษัทฯ ให้เลื่อนเป็นวันถัดไป 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น** สัญชาติ
2555

ประเภทธุรกิจ
หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ รวม คิดเปน็ร้อยละ

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�ากัด7 (มหาชน) ไทย 799,948 - 799,948 1.515 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

2. ผู้ถือหุ้น 

 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

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.   ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ไทยน�า้ทพิย์ จ�ากัด คือ บรษิทั โคคา-โคลา เอก็ซปอร์ต จ�ากัด (40.8%) บรษิทั เรอืขดุแร่จตุ ิจ�ากดั (10.2%)
5.   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน) คือ บริษัท โซ วอเตอร์ จ�ากัด (64.66%) บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล 
   โลจิสติกส์ จ�ากัด (21.14%) (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559)
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%) 

**    ไม่นับรวมบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยไม่ติดเรื่อง
เพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน

3. การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี
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Securities and Shareholders 

1. The Company’s Securities 

 •  Registered Capital and Paid-up Capital

  As of 31 December 2015, 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 capacities and being the company’s working capital. 

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

shares. The preferential rights of the preferred shares are as follows:
1.  Each preferred share is entitled to dividends at the same rate as each ordinary share is, plus Baht 1.50 for 
   each preferred share. Dividends on the preferred shares are non-cumulative.
2.  Each preferred share has one vote.
3.  Each preferred share is convertible into an ordinary share at the ratio of 1:1. A holder may exercise the right 
   to convert the preferred shares to ordinary shared on the last business day of each month. If that day in 
   a non-business day, the exercise must be postponed to the next business day.
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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.   Boon Rawd 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.   Sermsuk 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 799,948 - 799,948 1.515 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 

2. Shareholders

Details of top ten shareholders as listed in the share registered as of December 31, 2015 are as follows:

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%), and 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 Sermsuk Plc. are So Water Company Limited (64.66%) and SS National 
 Logistics Co., Ltd. (21.14%) (The information as of March 10, 2016)
6. The major shareholder of Green Spot Co., Ltd. is Wattana Sophonpanich Co., Ltd. (56.58%)
7. The major shareholder of Bangkok Insurance Plc. is Bangkok Bank Plc. (9.97%)
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%) 

**    Excluding shareholders in Thai NVDR Co., Ltd., a subsidiary of the Stock Exchange of Thailand with the 
objective of promoting investor investment, particularly international investors, in order to invest in 
common stock of listed companies without being restricted by foreign shareholding limit which does not 
have the right to vote at meetings of listed companies.  

3.  Other securities
- None 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

   บริษทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่เกนิร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปี  หลงัหกัเงนิส�ารองต่างๆ ทกุประเภททีก่ฎหมายและ
บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญ ในอัตราเดียวกับหุ้นสามัญ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่ม
เติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ ก�าไรสุทธิ กระแสเงินสดและภาระการลงทุนของ
บริษัทฯ รวมถึงข้อจ�ากัดทางกฎหมายและความจ�าเป็นอื่นๆ โดยการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ผลการด�าเนินงาน

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558*

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 210.69 289.74 337.72 326.40 325.86

เงินปันผลหุ้นสามัญ (บาท) 1.00 1.50 1.75 1.75 1.75

เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (บาท) 2.50 3.00 3.25 3.25 3.25

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (%) 25.63 27.75 27.72 28.68 28.72

หมายเหตุ:  * อัตราเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2558 รอการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 
        2559
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Dividend Payout Policy

   The dividend policy of the company is to pay not more than 50 percent of annual net profit. Each preferred 
share is entitled to dividend at the same rate as each ordinary share is, plus Baht 1.50 for each preferred share. 
However, the dividend payment will be subject to net profit, cash flow and the company investment responsibility 
including the legal obligation and other necessities. The past dividend payments of the company are as follows:

Operation Results

2011 2012 2013 2014 2015*

Net Profit (Million Baht) 210.69 289.74 337.72 326.40 325.86

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

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

Percent of net profit (%) 25.63 27.75 27.72 28.68 28.72

Remark : * Dividend rate for operation results of 2015 will be considered approving by the shareholders at the 
      Annual General Meeting of 2016.
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย  
  1. คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
    1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  
    1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  2. คณะผู้บริหาร
 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

  •  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ
   ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และ 
กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร โดย กรรมการของบริษทัฯ จะต้องมีคณุสมบติั
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด  ปัจจุบันกรรมการบริษัทฯ มีจ�านวน 13 ท่าน เป็นกรรมการที่มาจากผู้บริหาร
จ�านวน 2 ท่าน 

    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 13 ท่าน มีนางสาวนภาพร เตมีศรีสุข ผูจั้ดการ 
  ส�านักเลขานุการบริษัท  ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยมีรายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

  กรรมการซ่ึงมีอ�านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ
    
  กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  มดีงันี ้ นายฮโิรฟมิู มิกิ  นายพรวฒุ ิ สารสิน  นายอาคิโยชิ  โตบะ และนายโยชิฮโิร ไคซกึะ 
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

ช่ือ - สกุล ต�าแหน่ง

1.  นายฮิโรฟูมิ   มิกิ ประธานกรรมการ

2.  นายเทพ                    วงษ์วานิช กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ

3.  นางพิไล   เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

4.  นายสาธิต                  ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5.  นายพงษ์ภาณุ                   เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

6.  ศ.ดร.สุวิมล              กีรติพิบูล กรรมการอิสระ

7.  นายฐิติวุฒ์ิ                 บุลสุข กรรมการ

8.  นายพรวุฒิ                สารสิน กรรมการ

9.  นายยาสุโอะ              ทสึจิฮิโร กรรมการ

10. นายฮิซาชิ นากาจิมา กรรมการ

11. นายอาคิโยชิ               โตบะ กรรมการ

12. นายซึซุมุ              ยามาดะ กรรมการ

13. นายโยชิฮิโร ไคซึกะ กรรมการ
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ช่ือ- สกุล ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น สามัญ
ประจ�าปี 2558

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการฯ /

การประชุม
ทัง้หมด****(ครัง้)

1.  นายพงส์  สารสิน* ประธานกรรมการ 0/2

2.  นายฮิโรฟูมิ   มิกิ** ประธานกรรมการ 4/6

3.  นายเทพ   วงษ์วานิช** กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ 6/6

4.  นางพิไล  เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 6/6

5.  นายพงษ์ภาณ ุ                   เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4/6

6.  นายสาธิต                   ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/6

7.  ศ.ดร. สุวิมล กีรติพิบูลย์ กรรมการอิสระ 5/6

8.  นายฐิติวุฒ์ิ                  บุลสุข กรรมการ 6/6

9.  นายพรวุฒิ สารสิน** กรรมการ - 4/4

10. นายยาสุโอะ  ทสึจิฮิโร กรรมการ 2/6

11. นายฮิซาชิ นากาจิมา*** กรรมการ 1/2

12. นายมะสุทากะ              โฮโซโน่* กรรมการ 1/2

13. นายอาคิโยชิ โตบะ กรรมการ 6/6

14. นายซึซุมุ ยามาดะ กรรมการ 5/6

15. นายโยชิฮิโร ไคซึกะ กรรมการ 6/6

16. นายคาซุยะ ฮารุคาวา** กรรมการ - 2/2

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทฯ

   1. ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการด�าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
   2. ก�าหนดหรือพิจารณาอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายในการด�าเนินธุรกิจ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ  
     ตลอดจนก�ากบัดแูลให้ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน  และงบประมาณท่ีได้รับอนมัุตอิย่างมีประสทิธภิาพ 
   3. แต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อให้ด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือมอบอ�านาจเพื่อให้
     บคุคลดงักล่าวมอี�านาจตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควรและภายในเวลาท่ีคณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควร โดยคณะ
     กรรมการบริษัทฯ อาจเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�านาจนั้นได้
   4. พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญต่อการปฏิบัติงานของ
     คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้นตามความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
   5. พจิารณาเรือ่งความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถื้อหุน้เป็นส�าคัญ เม่ือมี
     การพิจารณาการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ/
     หรืออนุมัติรายการดังกล่าว  
        6. ก�าหนดหรือพิจารณาเห็นชอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
         7. ด�าเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
         8. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

   ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จ�านวน 6 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ�าปี สรุปได้ดังนี้
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 หมายเหตุ
   *    นายพงส์ สารสิน ประธานกรรมการบริษัทฯ และนายมะสุทากะ โฮโซโน่ กรรมการบริษัทฯ ได้ลาออกจากต�าแหน่งตั้งแต่
      วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป  
   **   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 มีมติแต่งตั้งนายพรวุฒิ สารสิน เข้าด�ารง
      ต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายพงส์ สารสิน และแต่งตั้งนายคาซุยะ ฮารุคาวา เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
      แทนนายมะสทุากะ โฮโซโน่ ซึง่ลาออก และแต่งตัง้นายฮโิรฟมู ิมิก,ิ นายเทพ วงษ์วานชิเป็นประธานกรรมการ และรองประธาน
      กรรมการตามล�าดับ
   ***   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตั้งนายฮิซาชิ นากาจิมา
      เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนายคาซุยะ ฮารุคาวา ซึ่งลาออก
   ****  การเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการฯ / การประชุมท้ังหมด เป็นการแสดงจ�านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุ ในปี 
      2558 หรือนับจากวันที่กรรมการได้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างปีแล้วแต่กรณี  เทียบกับจ�านวนครั้งที่
      บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558

      ทั้งนี้ จ�านวนและต�าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ณ ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมและยุติธรรมตามสัดส่วนของ
การลงทุนของกลุ่มผู้ถือหุ้นในแต่ละกลุ่ม   และกรรมการส่วนใหญ่มิใช่ผู้บริหาร  เพื่อเป็นการรักษาสมดุล อ�านาจและสร้างความน่าเชื่อถือ
ในการบริหารงาน

กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีดังนี้
  
  บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด*
    1. นายฮิโรฟูมิ  มิกิ

  บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ�ากัด 
    1. นายยาสุโอะ  ทสึจิฮิโร
    2. นายฮิซาชิ  นากาจิมา
    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 2558  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน  และมีผู้จัดการ
ส�านกัตรวจสอบภายในปฏบัิตหิน้าทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ในปี 2558 มีการจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครัง้ 
โดยมีรายนามและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 
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  หมายเหตุ
  *  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557-2560 
 **  การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด เป็นการแสดงจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2558 
    เทียบกับจ�านวนครั้งที่บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วย กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ :-
  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินถูกต้อง และเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและ
    ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
    และมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของส�านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 
    โยกย้าย เลิกจ้าง รวมทั้งการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายใน
  3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
    และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ 
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล มีความถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส และ 
    เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท 
    รวมถึงการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  6.  สอบทานและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  7.  พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบบริษัทว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ
  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. จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ 
  10. รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ 
    ทุกไตรมาส
  11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายช่ือ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม / 

การประชุมทัง้หมด (ครัง้)**

1. นางพิไล                 เปี่ยมพงศ์สานต์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

2. นายสาธิต              ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ 4/4

3. นายพงษ์ภาณุ        เศวตรุนทร์ กรรมการตรวจสอบ 3/4

4. นางสาววรรณพา      สมประสิทธิ์  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4
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การรายงานการกระท�าที่มีข้อสงสัย และมีนัยส�าคัญ
 นอกเหนือจากหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่รายงาน  ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระท�าที่มีข้อสงสัยซึ่งมีนัยส�าคัญ ดังนี้
1. ด�าเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ 
 หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้กระท�าความผิดตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
 ตลาดหลักทรัพย์ ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
 และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา  30  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�า ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
 นยัส�าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษิทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ด�าเนนิ
 การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ดังนี้:-
     1.  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
     2.  การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน
     3.  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ
       กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 หากคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืผูบ้รหิารไม่ด�าเนนิการให้มีการปรับปรุงแก้ไข ให้กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่รายงานต่อส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ตามหน้าที ่และความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรม
การบรษิทัฯ ในขณะทีค่วามรบัผดิชอบในกจิกรรมทกุประการของบรษิทัฯ ต่อบคุคลภายนอก เป็นของคณะกรรมการบรษิทัฯ ท้ังคณะ

 1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
   บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการย่อยของคณะผู้บริหาร ประกอบ ด้วยระดับผู้บริหาร 
 และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ มีผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ด�าเนินไปอย่างมี
 ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนเพื่อเตรียมการรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อันอาจมีผลกระทบต่อการ
 ด�าเนินงานของบริษัทฯ 

  หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  1. ก�าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กรอบการด�าเนินงานและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง
  2. ก�าหนดสาระและเกณฑ์ในการพิจารณาความเสี่ยงทุกประเภทของบริษัทฯ
  3. ถ่ายทอดสื่อสารให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบถึงนโยบาย หรือมาตรการที่ก�าหนดขึ้นเพื่อน�าไปสู่การ ปฏิบัติในหน่วยงาน
  4. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งแนวโน้มหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
  5. พิจารณาอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง ก�ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน
  6. รายงานผลการด�าเนินงานเป็นระยะเพื่อทราบถึงสถานะความเสี่ยง
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2. ผู้บริหาร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�านวน 6 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้ 

  หน้าที่ของคณะผู้บริหาร
  1. บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน  และเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการ
    บริษัทฯ อนุมัติ  ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ  มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  2. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด
  3. จดัท�าแผนงาน  และงบประมาณประจ�าปี เพือ่เสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ  รวมท้ังควบคมุให้มกีารด�าเนนิการและ
    ใช้งบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด รายงานความก้าวหน้าและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะ
    กรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง
            
    ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระท�าผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ก่อนยื่น
  รายงานการเปิดเผยข้อมูลแบบ 56 -1

3. เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานส�านักเลขานุการบริษัท ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการท�าหน้าที่
ให้ข้อมูล ค�าแนะน�าด้านกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบและใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ  รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี   โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2551  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551  ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวนภาพร เตมีศรีสุข ผู้จัดการส�านัก
เลขานกุารบรษัิท เป็นเลขานกุารบรษัิท  และมมีตแิต่งตัง้ให้เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัฯ อกีต�าแหน่งหนึง่ เม่ือวนัที ่26 สงิหาคม 2551

  หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้
  
  1. ประสานงานในการก�าหนดวนัประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ตลอดทัง้ปี และการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี พร้อมทัง้แจ้งให้
    คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้า 
  2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
  3. จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น  ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
    รวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามกฎหมาย
  4. เข้าร่วมประชมุและจดัท�ารายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ และการประชมุผูถ้อืหุน้  โดยบนัทกึสาระส�าคัญในการประชมุ  
    ตลอดจนค�าถาม และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
  5. ติดตามให้มีการด�าเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงานให้คณะ
    กรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ 
  6. ให้ข้อมูลหรือค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร   ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  รวมทั้งข้อก�าหนด
    ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
    แนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในการก�ากับดูแลกิจการ

ช่ือ - สกุล ต�าแหน่ง

1.  นายอาคิโยชิ          โตบะ ผู้จัดการใหญ่

2.  นายโยชิฮิโร                              ไคซึกะ ผู้อ�านวยการเทคนิค / รักษาการผู้อ�านวยการประกันคุณภาพ

3.  นางศุภศรี   สุธนฐาน ผู้อ�านวยการบัญชีและการเงิน

4.  นายรุจน์                                  ตัณฑเศรษฐี ผู้อ�านวยการโรงงาน

5.  นางศิริพร                  หล่อวัฒนตระกูล ผู้อ�านวยการบริหาร

6.  นายธงชัย ศรีสุข ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
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  7. จัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1  และรายงานประจ�าปี  ที่มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามข้อก�าหนดของส�านักงาน
    คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  พร้อมส่งให้หน่วยงานดังกล่าว และ
    ผู้ถือหุ้น (ส่งเฉพาะรายงานประจ�าปี)
  8. จัดท�าประวัติและทะเบียนกรรมการ  ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ 
  9. จดัส่งส�าเนารายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร หรอืบคุคลท่ีมคีวามเก่ียวข้องให้ประธานกรรมการและประธาน
    กรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
  10. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้  ให้ครบถ้วน เป็นระบบ และตรวจสอบได้ง่าย
     - หนงัสอืเชิญประชมุและรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  และการประชุมผู้ถือหุ้น  พร้อมเอกสารประกอบการประชมุ   
     - รายงานประจ�าปี  
     - ทะเบียนกรรมการ  
     - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
  11. ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน  และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์  ตลอดจนประสานงานหรือจัดให้มีประชุมร่วมกันเป็นครั้งคราว 
  12. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
  ค่าตอบแทนที่เปน็ตัวเงิน
 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
    ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ประชุมฯ  มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ รวม  13  ท่าน    เป็นเงินจ�านวน  3,500,000  บาท     เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ�ารายเดือนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ  และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยในปี 2558 ค่าตอบแทนประจ�ารายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรม 
การบริษัทฯ จ�านวน 13 ท่าน เป็นเงิน  2,480,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้  

ช่ือ- สกุล ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทนประจ�า
รายเดือน (บาท)/ปี

ค่าเบี้ยประชุม
 (บาท)/ปี**

1.  นายพงส์  สารสิน* ประธานกรรมการ 180,000 --

2.  นายฮิโรฟูมิ   มิกิ ประธานกรรมการ ไม่รับ ไม่รับ

3.  นายเทพ   วงษ์วานิช กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ 240,000 120,000

4.  นางพิไล  เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 240,000 120,000

5.  นายพงษ์ภาณ ุ                   เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 240,000 80,000

6.  นายสาธิต                   ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 240,000 100,000

7.  ศ.ดร.สุวิมล               กีรติพิบูล กรรมการอิสระ 240,000 100,000

8.  นายฐิติวุฒ์ิ                  บุลสุข กรรมการ 240,000 120,000

9.  นายพรวุฒิ สารสิน กรรมการ 140,000 80,000

10. นายยาสุโอะ               ทสึจิฮิโร กรรมการ ไม่รับ ไม่รับ

11. นายฮิซาชิ นากาจิมา กรรมการ ไม่รับ ไม่รับ

12. นายมะสุทากะ              โฮโซโน่* กรรมการ ไม่รับ ไม่รับ

13. นายอาคิโยชิ               โตบะ*** กรรมการ ไม่รับ --

14. นายซึซุมุ              ยามาดะ กรรมการ ไม่รับ ไม่รับ

15. นายโยชิฮิโร            ไคซึกะ*** กรรมการ ไม่รับ -

16. นายคาซุยะ               ฮารุคาวา** กรรมการ ไม่รับ ไม่รับ

รวม 1,760,000 720,000
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หมายเหตุ
  *   นายพงส์ สารสิน / นายมะสุทากะ โฮโซโน่ ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 เป็นต้นไป 
  **  นายคาซุยะ ฮารุคาวา ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
  ***  กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

ช่ือ- สกุล ต�าแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการฯ /

การประชุมทัง้หมด***
(ครัง้)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

1. นางพิไล             เปี่ยมพงศ์สานต์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 100,000

2. นายสาธิต          ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ 4/4 80,000

3. นายพงษ์ภาณุ    เศวตรุนทร์ กรรมการตรวจสอบ 3/4 60,000

  3.  ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทฯ 
    ในปี 2558 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่  ผู้บริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการใหญ่ลงมา และผู้ซ่ึงด�ารงต�าแหน่ง
  เทยีบเท่ากบัผู้ด�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารรายที ่4 ทุกราย จ�านวน 6 ท่าน  เป็นจ�านวนรวมท้ังส้ิน 17,006,536 บาท มีรายละเอยีด ดังนี้

  4. ค่าตอบแทนอื่น         
     
      -ไม่มี -       

  5.  บุคลากร
    
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น  885  คน 
           
    ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 401,705,540.87 บาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน 
เงินรางวัลประจ�าปี เงินรางวัลการมาท�างาน เงินค่าท�างานล่วงเวลา และสวัสดิการอื่น และจ่ายเงินสบทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จ�านวน 
17,240,813.80 บาท

ค่าตอบแทน

2558 2557 2556

จ�านวนผู้บริหาร 
(ราย)

จ�านวนเงิน 
(บาท)

จ�านวนผู้บริหาร 
(ราย)

จ�านวนเงิน 
(บาท)

จ�านวนผู้บริหาร 
(ราย)

จ�านวนเงิน 
(บาท)

เงนิเดอืน เงนิรางวลัประจ�าปี 
และเงินชดเชยเกษียณอายุ

6 16,489,054 6 16,181,952 6 14,895,584

เงินสมทบกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ

2 517,482 2 486,282 1 271,044

รวม 17,006,536 16,668,234 15,166,628

 2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
   ในปี 2558 บรษัิทฯ ได้จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ มีค่าเบีย้ประชุมรวมเป็นจ�านวน 240,000 บาท การเข้าร่วม
 ประชุมและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียด ดังนี้

  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ถือว่าเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ เป็นพนักงานประจ�า มีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามต�าแหน่งหน้าท่ีและสายงาน
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  กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
 
    บรษิทัฯ จดัตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชพีตามกฎกระทรวงฉบบัที ่162 (พ.ศ.2526) เพือ่เป็นสวสัดกิารแก่พนกังาน โดยมวีตัถปุระสงค์ 
เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งจะท�าให้พนักงานมีเงินออมเพื่อใช้ในยามเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจางาน และต่อ
มาได้น�าเงินกองทุนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ.2526) เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารอง เลี้ยงชีพ 
พ.ศ. 2530 ส�าหรับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พนักงานสามารถเลือกจ่ายได้ในอัตราร้อยละ 3, 5, 7.5 และ 10 ของค่า
จ้าง ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัอายงุานของพนกังานแต่ละคน  รวมทัง้สามารถเลอืกนโยบายในการลงทนุได้ตามความเหมาะสม ส่วนบริษัทฯ จ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนฯ ตามอายุงานของพนักงานในอัตราร้อยละของค่าจ้าง ดังนี้   

                 อายุงาน  (ปี)                       อัตราเงินสมทบของบริษัทฯ (ร้อยละของค่าจ้าง)
             1- 6        5
             7-9      7.5
          10  ปีขึ้นไป      10

  
    ส�าหรับกรณีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2546  บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบอัตราพิเศษให้เมื่ออายุงานครบ 7 
ปีเต็มและ 10 ปีเต็ม
  
    ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 กองทนุส�ารองเลีย้งชีพของบรษัิทฯ   มีจ�านวนเงินรวมท้ังส้ิน  315,346,697.79 บาท ประกอบด้วย ดงันี้

   1. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พนักงาน บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  มีสมาชิกจ�านวน 346 คน 
     (รวมผู้บริหาร)  จ�านวนเงินกองทุนฯ  130,062,888.44 บาท  
   2. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัท 
     ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน) มีสมาชิกจ�านวน 31 คน (รวมผู้บริหาร) จ�านวนเงินกองทุนฯ 14,762,629.30 บาท  
   3. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์   ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด  
     (มหาชน) มีสมาชิกจ�านวน 423 คน (รวมผู้บริหาร)  จ�านวนเงินกองทุนฯ 170,521,180.05 บาท

  ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

           -  ไม่มี -
 
  นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
  ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นการ
ลงทนุทีคุ่ม้ค่าและยัง่ยืนท่ีสดุ  เม่ือเปรยีบเทียบกับการลงทนุประเภทอืน่ๆท้ังนี ้เพราะความส�าเรจ็ขององค์กรขึน้อยูก่บัศกัยภาพของบคุลากร
เป็นส�าคัญ องค์กรใดหากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
และน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืน บริษัทฯ  จึงปรารถนาและให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  เพื่อให้บุคคลากรของบริษัทฯ เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา
  บรษิทัฯ มนีโยบายพฒันาพนกังานทกุระดบัให้มคีวามรูแ้ละทกัษะในการปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบ และต่อเนือ่ง โดยจดัให้มแีผนการ
ฝึกอบรมประจ�าปี ซึง่ประกอบด้วยการฝึกอบรมพืน้ฐาน  ทกัษะในการปฏบิตัเิฉพาะงาน และความรูท้ัว่ไปทีจ่�าเป็นต้องใช้ในการปฏิบติังาน  
โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดอบรม/สัมมนารวม 67 หลักสูตร มีพนักงานเข้าร่วมสัมมนาจ�านวน 1,639 คน ใช้งบประมาณการฝึกอบรม
และพัฒนารวมทั้งสิ้น 1,187,030.17 บาท  แบ่งเป็น

จัดสัมมนาภายใน      50  หลักสูตร   มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา   1,615   คน
จัดสัมมนาภายนอก    17  หลักสูตร   มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา       24   คน

โดยในปี  2558 มีการจัดอบรมในเรื่องต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
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  1. ทักษะการบริหาร และการเปน็หัวหน้างาน  จ�านวน 3 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 67 คน อาทิ หลักสูตรการสอนงาน 
On the Job Training และ หลกัสตูรการพัฒนาทกัษะหัวหน้างาน เพือ่พฒันาทกัษะการสอนงานของหวัหน้างานการเรยีนรูบ้ทบาทหน้าท่ี
ทีส่�าคญัของหวัหน้างาน การดแูลผู้ใต้บงัคับบญัชาให้ปฏบิตังิานส�าเรจ็ลลุ่วง ทัง้นีเ้พือ่ให้เกดิ การเรยีนรู ้และปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
ตามนโยบายของบริษัทฯ

  2. ความรู้และทกัษะในการท�างาน จ�านวน 10 หลกัสตูร มพีนกังานเข้าอบรมสมัมนา 489 คน อาท ิหลกัสตูรความรูเ้กีย่วกบัผลิตภัณฑ์
ของบรษิทัฯ  การสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีดแีละยัง่ยนื จรรยาบรรณบรษิทัฯ เป็นต้น เพือ่ให้พนกังานมคีวามรู ้ความเข้าใจเก่ียวกบัผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ การปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

  3. ความรู้ด้านเทคนิค และวิชาชีพเฉพาะ จ�านวน  25  หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 382 คน  อาทิ เกี่ยวกับระบบการ
ท�างานของเคร่ืองจักร เช่น ระบบหล่อล่ืน และหลักสูตรการใช้งานระบบตรวจสอบคุณภาพฝา เป็นต้น เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในด้าน
เทคนคิ ตลอดจนมคีวามรูแ้ละในการใช้เครือ่งมอืทีเ่ป็นมาตรฐานสากล เพือ่ประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิาน ได้อย่างมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้

  4.เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการท�างาน ระบบการจัดการคุณภาพ จ�านวน 15 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 
342 คน อาทิ หลักสูตร 7 wastes การจัดการความสูญเสีย 7 ประการ, ระบบ Kaizen Suggestion, ระบบ 5 ส เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้
ความส�าคญักับสภาพแวดล้อมในการท�างานทีส่ะอาด และเป็นระเบยีบเรยีบร้อย ซ่ึงพนกังานสามารถท�างานได้อย่างสะดวก และมีความสขุ  มี
การปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง

  5. สขุภาพและความปลอดภัยในการท�างาน จ�านวน 14 หลกัสตูร มพีนกังานเข้าอบรมสมัมนา 359 คน อาท ิหลกัสตูรความปลอดภยั
อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ความปลอดภยัในการใช้สารเคม ีการฝึกซ้อมดบัเพลงิและอพยพ หนไีฟ เป็นต้น  โดยบรษิทัฯ 
ให้ความส�าคัญกับสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการท�างานของพนักงานเป็นหลัก

  นอกจากนีบ้รษิทัฯ  ยงัส่งพนกังานไปศกึษาดงูานในต่างประเทศ   จดัให้มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์และดงูานกบัองค์กรทีป่ระสบ
ความส�าเรจ็ในอตุสาหกรรม  การเข้าร่วมงานประชมุวชิาการต่างๆ เพือ่ให้ทราบความเคลือ่นไหวและข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการภายในบริษัทฯ ต่อไป

  บริษทัฯ ยังจัดให้มชีอ่งทางในการสื่อสารกับพนักงานโดยตรง   โดยจัดประชุมฝา่ยบรหิารพบพนักงานขึ้น อยา่งน้อยปีละ 3 ครั้ง  เพื่อ
ชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบผลการด�าเนินงาน  รวมทั้งแนวทางในการบริหารงานของบริษัทฯ  ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผูบ้รหิารและพนกังาน เพือ่น�าไปสูก่ารปรบัปรงุพฒันาและเสรมิสร้างสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนในองค์กร
 
  ในปี 2558 บรษิทัฯ ได้จดัอบรมชีแ้จงเรือ่งจรรยาบรรณของบรษิทัฯ อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้พนกังานได้มคีวามเข้าใจและปฏบิตัไิด้อย่าง
ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  โดยเน้นย�้าแนวทางในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ทั้ง 8 ข้อ รวมทั้งช่องทางในการ
ร้องเรียนและการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน กรณีพบเห็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ
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Management Structure
The Company’s structure of management comprises of
    1. The Board of Directors comprises 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, 2015, the Board of Directors comprised of 13 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. Hirofumi  Miki, Mr. Pornwut Sarasin, Mr. Akiyoshi 
Toba and Mr.Yoshihiro Kaitsuka. The any two of these four authorized directors must sign jointly with the Company’s 
seal affixed.

NAME - SURNAME POSITION

1.  Mr. Hirofumi Miki Chairman

2.  Mr. Dhep Vongvanich                    Independent Director and Vice-Chairman

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

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

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

6.  Prof.Dr. Suwimon Keeratipibul   Independent Director

7.  Mr. Dhitivute                 Bulsook Director

8.  Mr. Pornwut Sarasin Director

9.  Mr. Yasuo Tsujihiro Director

10. Mr. Hisashi Nakajima Director

11. Mr. Akiyoshi Toba Director

12. Mr. Susumu Yamada Director

13. Mr. Yoshihiro                Kaitsuka Director
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NAME - SURNAME POSITION

ATTENDING  
2015 ANNUAL 

GENERAL 
MEETING

BOARD  MEETING 
ATTENDANCE / THE 

TOTAL 
MEETINGS****

(TIMES)

1.  Mr. Pong        Sarasin* Chairman 0/2

2.  Mr. Hirofumi   Miki** Chairman 4/6

3.  Mr. Dhep                         Vongvanich** Independent Director and Vice-Chairman 6/6

4.  Mrs. Pilai  Piemphongsarn Independent Director and  

Chairman of the Audit Committee
6/6

5.  Mr. Pongpanu Svetarundra Independent Director and the Audit Committee 4/6

6.  Mr. Satit Chanjavanakul Independent Director and the Audit Committee 5/6

7.  Prof.Dr. Suwimon       Keeratipibul  Independent Director 5/6

8.  Mr. Dhitivute                                  Bulsook Director 6/6

9.  Mr. Pornwut Sarasin** Director - 4/4

10. Mr. Yasuo  Tsujihiro Director 2/6

11. Mr. Hisashi Nakajima*** Director 1/2

12. Mr. Masutaka                                     Hosono* Director 1/2

13. Mr. Akiyoshi Toba Director 6/6

14. Mr. Susumu Yamada Director 5/6

15. Mr.Yoshihiro Kaitsuka Director 6/6

16. Mr. Kazuya Harukawa** Director  - 2/2

Scope of Authority and Duties of the Board of Directors
  1. Supervises and manages company operations in accordance with the company objectives, Articles of 
    Association, and the resolutions of Shareholders’ Meeting.
  2. Establishes or considers and approves vision, missions, strategies, 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. Ensures that the Company has effective internal control and internal audit systems.
  8. Considers remuneration for the Board within the limit approved by shareholders.

       In 2015, the Board of Directors attended the total of 6 meetings and the Annual General Meeting of Shareholders 
as follows:
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 Notes: 
  *   Mr. Pong Sarasin and Mr. Masutaka Hosono resigned from the Company’s directors since June 24, 2015.
   **   The Board of Directors Meeting no.3/2015 held on June 24, 2015 had resolved to appoint Mr. Pornwut 

Sarasin as the Company’s director in replacement of Mr. Pong Sarasin and appoint Mr. Kazuya Harukawa 
as theCompany’s director in replacement of Mr.Masutaka Hosono who resigned and appoint Mr. Hirofumi 
Miki, Mr. Dhep Vongvanish as Chairman, and Vice-chairman respectively.

 ***   The Board of Directors Meeting no.5/2015 held on November 4, 2015 had resolved to appoint Mr. Hisashi 
     Nakajima as the Company’s director in replacement of Mr. Kazuya Harukawa who resigned.
 ****  The Board meeting attendance / the total meetings was presented either in amount of times each 
     memberattended the meetings in 2015 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 2015.

 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 Company Limited*
 1.  Mr. Hirofumi Miki

 Nippon Closures Company Limited
 1. Mr. Yasuo  Tsujihiro 
 2. Mr. Hisashi  Nakajima
 3. Mr. Akiyoshi Toba
 4. Mr. Yoshihiro Kaitsuka

 Toyo Seikan Company Limited   
 1.  Mr. Susumu     Yamada 

Notes: *   Toyo Seikan Group Holdings Co., Ltd. is the major shareholder of Nippon Closures Company Limited and 
  Toyo Seikan Company Limited. 
 
  1.1 The Audit Committee*      
 As of December 31, 2015, the Company’s Audit Committee comprised of 3 independent directors and the 
Internal Audit Office Manager as the secretary. In 2015, a total of 4 Audit Committee’s meetings were convened with 
the attendance listed as follows: 
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 Notes; 
 *   The Audit Committee has their term for three years, started from November 8, 2014-2016.
    **   The Audit Committee meeting attendance / the total meetings were presented in amount of times each
  member attended the meetings in 2015 comparing to the total of meetings that was held in 2015.

Scope of Authority and Duties of the Audit Committee
The Board of Directors has approved and scoped the authority and duties of the Audit Committee as follows: 
 1.  To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate by coordinating 
   with auditor, the internal audit office and the relevant management.
 2.  To review the Company’s internal control system and internal audit system to be suitable and efficient, to 
   determine the internal audit unit’s independence, as well as to approve the appointment, transfer, dismissal, 
   develop and performance appraisal of internal audit manager.
 3.  To review the Company’s compliance with the laws and regulations of Securities and Exchange Commission 
   concerning, the Stock Exchange of Thailand and the Public Company Act.
 4.  To review the Connected Transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests,  to ensure 
   that they are in compliance with the laws and the Exchange’s regulations, and are reasonable, accurate, 
   complete, transparent and for the highest benefit of the Company.
 5.  To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to propose the 
   remuneration of Company’s auditor to the Board of Directors, to attend a non-management meeting with an 
   auditor at least once a year.   
 6. To review and follow the appropriateness and effectiveness of the Company’s risk management.
 7. To approve the Audit Committee’s regulation before proposing the approved regulation to the Board of 
   Directors for approval.
 8. To review the undertaking of the internal audit office as follows:
   8.1  Independence
   8.2  Appropriateness of its duties and responsibilities
   8.3  Approve the audit plan, budget and manpower
   8.4  Report the audit result
   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.

NAME - SURNAME POSITION

THE TOTAL NUMBER 
OF ATTENDANCE/ 
THE TOTAL OF 

MEETINGS (TIMES)**

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

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

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

4. Ms. Wannapa  Somprasit  Secretary to the Audit Committee 4/4
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The report of Suspicious Circumstance And Significance
   Apart from the mentioned Authority and Duties, the Audit Committee also reports the suspicious circumstance 
which has significance as follows:  
 1. Inspect the matter informed by the Company’s auditor in case of the auditor found the suspicious circumstance 
   that director, management or any person responsible for the Company’s operation commits an offence 

under the rules of Securities and Exchange Act (No.4) B.E.2551 and report the result of preliminary inspection 
to Securities and Exchange Commission Office and the auditor within thirty days after receiving by the auditor.

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

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

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

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

  1.2 Risk Management Committee
    The Company has established the Risk Management Committee as a sub-committee of the Management 
comprised of Senior executive officers and executive officers from various departments and the President served as 
the Chairman in order to ensure that the Company has managed efficiently and shall achieve 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, 2015 comprises of 6 members presented as follows:



รายงานประจ�าปี 2558
Annual Report 2015

64

 

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 Boardof  
    Directors’ Meetings 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 controls 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 regularly.

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

3. The Company Secretary and The Secretary to the Board of Directors
  The Company has established the Company Secretary Office comprising of qualified staff with appropriate 
experience to give information, legal suggestions 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 to deliver to the shareholders together 
      with the meeting notice. In addition, to 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.

NAME - SURNAME POSITION

1.  Mr. Akiyoshi             Toba President

2.  Mr. Yoshihiro            Kaitsuka
Vice President – Technical   
and Acting Vice President - Quality Assurance

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

4.  Mr. Ruj                    Tantsetthi Vice President - Plant

5.  Mrs. Siriporn             Lawattanatrakul Vice President - Administration

6.  Mr. Thongchai           Srisuk Personnel Manager
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   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 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 to deliver to all related organizations and shareholders (The annual 
      report only).
    8. To prepare the Directors’ 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.
        

4. Directors and Management Remuneration

 Monetary Remuneration
      1.) The Board of Directors’ Remuneration
       In  2015,  the Annual General Meeting of Shareholders, held on April 27, 2015, has approved the 
remuneration of the total 13 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 2015, the retainer fee and meeting allowances of the Board of 
Directors for 13 directors amounted of Baht 2,480,000 described as follows:
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Remarks
   *   Mr. Pong Sarasin / Mr. Masutaka  Hosono  resigned from the Company’s directors since June 2015.
 **  Mr. Kazuya Harukawa resigned from the Company’s director since November 2015.
   *** The Directors who also reserve the Company’s management will not receive the attendance fee. 

Name of Directors Position
Retainer Fee
(Baht/Year)

Attendance Fee
(Baht/Year)**

1.   Mr. Pong        Sarasin* Chairman 180,000 -

2.   Mr. Hirofumi   Miki Chairman No Receiving No Receiving

3.   Mr. Dhep        Vongvanich Independent  Director and Vice 
Chairman

240,000 120,000

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

240,000 120,000

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

240,000 80,000

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

240,000 100,000

7.  Prof.Dr.Suwimon  Keeratipibul Independent Director 240,000 100,000

8.  Mr. Dhitivute  Bulsook Director 240,000 120,000

9.  Mr. Pornwut   Sarasin Director 140,000 80,000

10.  Mr. Yasuo       Tsujihiro Director No Receiving No Receiving

11. Mr. Hisashi   Nakajima Director No Receiving No Receiving

12. Mr. Masutaka  Hosono* Director No Receiving No Receiving

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

14. Mr. Susumu     Yamada Director No Receiving No Receiving

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

16.  Mr. Kazuya Harukawa** Director No Receiving No Receiving

Total 1,760,000 720,000

  2.)  The Audit Committee’s Remuneration
        In 2015, a total of 4 Audit Committee’s meetings were convened. The attendance fee amounted of 
Baht 240,000 the details of which can be described as follows:
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  3.)  The Management‘s Remuneration 
     In 2015, 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 
17,006,536 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 2015, the Company had 885 employees. 
            
    In 2015, the Company paid the compensation to employees totaling 401,705,540.87 Baht in the form of 
salary, bonus, attendance reward, overtime, and other welfares. The Company had contributed to the Provident 
Fund for the year 2015 in the amount of 17,240,813.80 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 

Remuneration

Year 2015 Year 2014 Year 2013

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 16,489,054 6 16,181,952 6 14,895,584

Provident Fund 2 517,482 2 486,282 1 271,044

Total 17,006,536 16,668,234 15,166,628

NAME - SURNAME POSITION

THE TOTAL 
NUMBER OF 

ATTENDANCE/ 
THE TOTAL OF 

MEETINGS 
(TIMES)

MEETING 
ATTENDANCE FEE  (BAHT)

1.  Mrs. Pilai         Piemphongsarn Chairman of the Audit 
Committee

4/4 100,000

2.  Mr. Satit          Chanjavanakul  Member of the Audit 
Committee

4/4
80,000

3.  Mr. Pongpanu  Svetarundra Member of the Audit 
Committee

3/4 60,000
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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 these details:-      
 

                Year of Service   Contribution Ratio ( Percentage to Salary ) 
                                1 - 6                                                         5
                         7 - 9                                                        7.5
                       10  years over                                            10

 In case that the employee registers to the fund before Januray 1, 2003, the Company Shall contribute when 
complete 7 and 10 years of service. 

 As of December 31, 2015, the Company’s Provident Fund has a total contribution equal to 315,346,697.79 Baht 
which comprised of: 
  1. Crown Seal Public Company Limited registered fund, having 346 members included management, totaling 
    130,062,888.44 Baht 
  2. The registered K-Master Pooled Fund, Crown Seal Public Company Limited only, having 31 members included 
    management, totaling 14,762,629.30 Baht.
  3. The registered K-Master Pooled Fund – share mixed not over 25%, Crown Seal Public Company Limited 
    only, having 423 members included management, totaling 170,521,180.05 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 other 
categories 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 2015 the company provided 67 training courses, total employees participated in the training of 
1,639 persons using the budget of 1,187,030.17 Baht categorized into
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• In-house Training 50 courses, 1,615 employees participated.
• Public Training 17 courses, 24 employees participated

The course outlines for the training conducted in 2015 are:
   1. Managerial Skills and Supervisory Skills Total 3 courses, 67 employees participated, such as On 
     the Job Training course and Supervisory Skill Development course. These courses provided teaching skills 
     for supervisors, major roles and duties of supervisor knowledge, overseeing subordinates for performance  
     achievement which enable the employees to get learning and effectively perform abide by the company’s 
     policy.
   2. Essential Knowledge and Skills Total 10 courses, 489 employees participated, such as Product 
     Knowledge course, Good Organization Culture Building and Sustainability, the Company’s Code of Conduct ,
     etc. These courses provided the proper understanding of the company products, the company regulation 
     to employees which enable them to perform correctly and abide by the company’s policy.
   3. Technical Knowledge and Professional Knowledge Total 25 courses, 382 employees participated 
     such as Machinery Working System like Lubrication System and Cap Inspection System, etc. These courses 
     provided technical knowledge and international standardization tools and equipment usage which the 
     employee can apply for working effectively.  
   4. Productivity Improvement & Efficiency Improvement Total 15 courses, 342 employees participated 
     such as 7 wastes elimination course, Kaizen Suggestion, 5S etc which showed that the Company gives 
     precedence to the clean and tidy working environment for ease of operation, and provided systematic 
     working improvement and effectiveness knowledge which can enhance employees’ knowledge for 
     their self potential improvement.
   5. Health & Safety in Workplace Total 16 courses, 359 employees participated such as Safety Occupational 
     Health and Working Environment, Chemical Safety, Annual Fire Drill, Fire Fighting and Evacuation Practice 
     which showed that the company gives precedence mainly to the employees’ health and safety. 

 The Company also sends some employees to attend the oversea training programs, to coordinate the experience 
exchanged with the leading Industrial organizations, and also to 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 2015, the Company organized trainings to give explanations on the Company’s Code of Conduct continuously 
in order to enable employees to have correct understanding on and properly observe such Code of Conduct in the 
same direction in this respect, which emphasis was placed on the observations in compliance with the Company’s 
Code of Ethics in 8 points including the channel in lodging complaints and actions in respondse 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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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
  คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางปฏิบัติของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยเล็งเห็นว่าเป็นปัจจัยส�าคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้  ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน ผู้ที่มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อันน�าไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ซ่ึงเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.crownseal.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์   
   ในปี 2555 คณะกรรมการโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ได้พัฒนาหลักเกณฑ์การส�ารวจของโครงการ
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การส�ารวจของ ASEAN CG Scorecard และแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล  บริษัทฯ จึงได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
การก�ากับดแูลกิจการทีด่ ี(Good Corporate Governance) ตามแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนดไว้ในหลกัการปรบัปรงุ
ใหม่นี้ เพื่อยกระดับการก�ากับดูแลกิจการให้เทียบเท่าสากล  โดยมีการจัดแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

          คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและไม่ละเมิด
ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม เพียงพอ และทันเวลา ตลอดจนการได้เข้าร่วม
ประชุมออกเสียงและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดนโยบายในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตาม
หลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนดไว้ด้วย ซึ่งสามารถดู
รายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์

  1.1 สิทธิขัน้พื้นฐานของผู้ถือหุ้น
       คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด  โดยเชื่อว่า สิ่งที่จะท�าให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และ 
    มั่นใจลงทุนกับบริษัทฯ  คือการมีนโยบายหรือการด�าเนินการที่เป็นการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับอย่าง 
    เป็นธรรม และเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด 

    บริษัทฯ ได้ด�าเนินการที่เป็นการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้
    • สิทธิในการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่
    • สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
    • สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น
    • สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่ส�าคัญ
     ของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การแก้ไขข้อ
     บังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  การลดทุนและ/หรือการเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติรายการพิเศษ
    • สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
    • สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น 
    • สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
    • ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีก�าไรและไม่มียอดขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทฯ ใน
     รูปของเงินปันผล 
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  1.2  การประชุมผู้ถือหุ้น

        นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานที่บริษัทฯ มีให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมใน
การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

      • การก�าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น
       คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปี  ปีละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่

วนัสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษัิทฯ และอาจเรยีกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้เป็นกรณไีป หากมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอ
วาระเป็นกรณพีเิศษซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ ในปี 2558 บรษิทัฯ ก�าหนดจดัประชมุผูถ้อืหุน้สามญั
ประจ�าปี ในวันที่  27  เมษายน 2558  ณ โรงแรมดุสิตธานี   เลขที่  946  ถนนพระราม 4   แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

          ทั้งนี้ การเลือกสถานที่ส�าหรับจัดประชุม ได้ค�านึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญและได้จัดเตรียมห้อง
ประชุมที่มีขนาดเหมาะสม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ  

      • การส่งหนังสือนัดประชุม
               คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการได้รับข้อมูลและมีเวลาศึกษา

ก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการ
ประชุมในแต่ละวาระ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในแต่ละ
วาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี  โดยมีความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระประกอบด้วย  ในปี 2558  บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อ
ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุม  และได้น�ารายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูล
ประกอบการประชุมแต่ละวาระขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี
เวลาศกึษาและท�าความเข้าใจเกีย่วกบัเรือ่งส�าคัญอย่างเพยีงพอ โดยประกาศผ่านไปยงัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ  รวมทั้งบริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันเพื่อแจ้งก�าหนด วัน เวลา สถานที่ประชุม 
และวาระการประชมุตดิต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั  ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั  พร้อมจดัให้มหีมายเลขโทรศพัท์ตดิต่อ
เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย

      • การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

            ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคล
อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ให้
ข้อมูลของกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่านในหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาให้เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะ โดยกรอกเอกสารหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซ่ึงผูถ้อืหุน้สามารถก�าหนดทศิทางการลงคะแนนได้ ตามรายละเอียด
วิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น  

      • การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน
       ในวันประชุมฯ บริษัทฯ จัดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และจัดอากร 
       แสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งได้น�าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และจัดเตรียม
       ใบลงคะแนน  เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น  
     



รายงานประจ�าปี 2558
Annual Report 2015

72

      • การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
       คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ 

ตดิภารกจิส�าคญั รวมทัง้คณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เพือ่ร่วมช้ีแจงข้อเท็จจรงิในกรณีท่ีมีข้อซกัถาม ในการประชุม ประธาน
ทีป่ระชมุจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สอบถามและแสดง ความคดิเหน็ได้อย่างเตม็ทีใ่นทกุวาระ  โดยมกีารจดบนัทกึประเดน็
ที่สอบถามและข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2558 มีคณะ
กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 12 ท่าน จากจ�านวนทั้งหมด 13 ท่าน  ผู้บริหารทุกท่าน ตัวแทนจากส�านักกฎหมาย 
และผู้สอบบัญชีจากภายนอก เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

  1.3   การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
         นอกเหนือจากการประชุมสามัญประจ�าปี หากผู้ถือหุ้นมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งส่งผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงชื่อท�าหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เรียกประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ โดยระบุเหตุผลในการเรียกประชุมอย่างชัดเจน  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะจัด
ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1  เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
      
      บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นใน
การลงทุนกับบริษัทฯ  
      
       บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้

        2.1  บริษัทฯ ก�าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมฯ เป็นไปตามจ�านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยก�าหนดให้หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับ
      หนึ่งเสียง 
   2.2   บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่  โดยการเผยแพร่ข่าวสารไว้ในเว็บไซต์
       ของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง  เพียงพอ และทันเวลา  ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น
       ส่วนน้อยใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกด�ารงต�าแหน่ง
       กรรมการล่วงหน้า  ซึง่บรษิทัฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวธีิการเสนอไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้
           สามารถสอบถามและเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ได้  โดยโทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส�านักเลขานุการบริษัทได้
          ตลอดเวลาท�าการ
    2.3  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี ประธานฯ จะด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระการประชุม  และไม่มีการเพิ่มวาระ
         การประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า   
   2.4  การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย 
      คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลซึ่งได้รับ
                คะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  
   2.5   บริษัทฯ ได้จัดท�าบัตรลงคะแนนเสียง  ส�าหรับให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการ

      ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
   2.6   บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยก�าหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร 
             ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ 
         เจ้าหน้าทีส่�านกัเลขานกุารบรษิทัทราบทนัท ีเพือ่จะได้รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ดงักล่าวต่อส�านกังานคณะ

   กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท�าการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้
กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน น�าข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง
หรือพวกพ้อง และมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ 
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3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทฯ มีการดูแลและค�านึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ 
พนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
พิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แต่ละกลุ่มพึงได้รับอย่างละเอียดถี่ถ้วน และดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วย
ความระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ในการก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย 

ผู้ถือหุ้น   : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในการด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจ และ 
    ประโยชน์สงูสดุให้กบัผูถ้อืหุ้น  มกีารด�าเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และเชือ่ถอืได้ต่อผูถ้อืหุ้น 
    โดยค�านงึถงึการเจรญิเตบิโต และเพิม่มลูค่าให้กบัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนทีด่แีละต่อเนือ่ง 

ลูกค้า     :      บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า โดยการได้รบัผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพตรง
    ตามที่ลูกค้าต้องการ ในระดับราคาที่เหมาะสม  และบริการที่ตรงเวลา  มีการให้ค�าปรึกษา ร่วมแก้
    ปัญหา รับข้อร้องเรยีน  และจดัเกบ็รกัษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั รวมทัง้ปฏบิตัติามเง่ือนไข
    สัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด

คู่ค้า    : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเท่าเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบัติ
    ตามสัญญา และเง่ือนไขทางการค้า รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าในด้านข้อมูลต่างๆ ที่
    จ�าเป็น  ให้ความเสมอภาค ความยุติธรรมแก่ผู้ขายทุกราย  รวมทั้งมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่
    โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของบริษัทฯ 

คู่แข่งทางการค้า :   บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกา และเงื่อนไขทางการค้าภายใต้กรอบของ
    กฎหมาย บรษัิทฯ สนบัสนนุนโยบายการแข่งขันอย่างเสรแีละเป็นธรรม ไม่ผูกขาด ไม่มีการใช้วิธกีาร
    ท่ีจะได้ข้อมูลใดๆ ของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย  ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยการกล่าวหา
    ที่ปราศจากความจริง

เจ้าหนี ้    :    บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และปฏิบัติหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ 
    อย่างเคร่งครัด 

พนักงาน :   บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ ไม่มีการแบ่งแยกเช้ือชาติ ศาสนา 
    และเพศ  โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีการปฏิบัติตาม
    กฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัอย่างเคร่งครดั  มีการจดัสถานทีท่�างานทีป่ลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ 
    มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ  ตลอดจนให้
    ค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม

สังคมและสิ่งแวดล้อม  :  บรษิทัฯ มคีวามตระหนกัและเหน็ความส�าคัญของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จงึได้ก�าหนด
นโยบายในการดูแลจัดการด้านส่ิงแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า  มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบของหน่วยงานราชการอย่าง
เคร่งครดั เพือ่ป้องกนัมใิห้มลภาวะส่งผลกระทบต่อพนกังานผู้ปฏบิตังิาน และชมุชนใกล้เคยีง ตลอด
จนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   และเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ด�าเนินกจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรอื CSR) โดยได้ร่วมกบั สถาบัน
ธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) จัดกิจกรรม CSR DAY เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง CSR ให้กับพนักงานใน
องค์กรอีกด้วย
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
    การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ  เช่น นโยบายก�ากับดูแลกิจการ 
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี  บรษิทัฯ ได้จดัให้มีการส่ือสารระหว่างบรษิทัฯ กับผู้ถือหุน้ท่ีหลากหลาย 
อาทิ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  การจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บริหาร  รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้เข้าพบ
ผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นครัง้คราว  และผูถ้อืหุน้สามารถโทรศพัท์สอบถามข้อมลูมายงัหน่วยงานทีด่แูลผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ได้ตลอดเวลา ทัง้นี้ 
เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศและเข้าใจการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น

           บริษัทฯ เห็นความส�าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึงและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่
เชือ่ถอืได้และเพยีงพอต่อการตดัสินใจ บรษิทัฯ จงึก�าหนดให้ส�านกัเลขานกุารบรษัิท โดยมผีูจ้ดัการส�านกัเลขานกุารบรษัิท เป็นผูร้บัผดิชอบ
ในการดูแลและติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  นักลงทุน นักวิเคราะห์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
         บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ แก่สาธารณชนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

•  เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  www.set.or.th
•  เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  www.sec.or.th
•  เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th  
•  กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บริหาร 
•  การสื่อสารโดยตรงผ่านทางอีเมล์ และโทรศัพท์

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ  ได้ที่

ผู้ติดต่อ  :   ผู้จัดการส�านักเลขานุการบริษัท
ที่อยู่  :   บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
       เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ต�าบลประชาธิปัตย์ อ�าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์      +66(0) 2533-0450 ต่อ 638 
โทรสาร :      +66(0) 2974-1114
E-mail  :     napaporn@crownseal.co.th  

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

  บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายมิให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ น�าข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน การซื้อขาย
หลักทรัพย์ หรือส่งข้อมูลดังกล่าวเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้มีหน้าที่น�าข้อมูลไปใช้ ต้องระมัดระวังมิให้มีการน�าไปเปิดเผยต่อผู้
อื่น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ

การควบคุมภายใน

  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การด�าเนินงาน การก�ากับดูแลการปฏิบัติ
งาน ให้เป็นตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันรักษา
และดแูลเงนิทนุของผูถ้อืหุน้และสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ  มกีารจดัตัง้ส�านกัตรวจสอบภายในท�าหนา้ทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานของทกุหนว่ย
งานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน โดยมีความเป็นอิสระ สามารถ
ท�าหน้าที่ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการชุดย่อย

  1.  โครงสร้างคณะกรรมการ            
 
    1.1  คณะกรรมการบริษัทฯ
      คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ และมีจ�านวนที่เหมาะสมในการก�ากับ
ดูแลธุรกิจของบริษัทฯ  รวมกันไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย 
บริษัท มหาชน จ�ากัด ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างน้อย 5 คน 
ณ 31 ธันวาคม 2558 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 ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหมวด
โครงสร้างการจัดการ 

    1.2   คณะกรรมการชุดย่อย
       คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ  ประกอบด้วย
       1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
        คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 คน และอยา่งนอ้ย 1 คนมคีวามรูด้า้นบัญชีการเงิน มีผู้จัดการ
       ส�านักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความเป็นอิสระตามประกาศของคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ทุกท่านมี
ประสบการณใ์นการตรวจสอบ มคีวามเชีย่วชาญในเรือ่งระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน  สามารถรบัผดิชอบดแูลใหบ้รษิทัฯ 
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และน�าเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการก�ากับดูแลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ   
ส�าหรบัรายชือ่คณะกรรมการตรวจสอบ  และขอบเขตอ�านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ ตามทีไ่ดก้ลา่วถงึแลว้ในหมวดโครงสรา้ง
การจัดการ
     
       1.2.2  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
         คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการย่อยของฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารจาก
ฝา่ยตา่งๆ  มผีูจ้ดัการใหญ่เปน็ประธาน ส�าหรบับทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ตามทีไ่ดก้ลา่วถึงแลว้ในหมวดโครงสรา้ง
การจัดการ                

  2.  การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
    บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยก�าหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี  เพื่อให้กรรมการทุก
ทา่นทราบและสามารถจดัเวลาเขา้รว่มประชมุไดท้กุครัง้ และในกรณทีีม่คีวามจ�าเปน็เรง่ดว่น สามารถจดัใหม้กีารเรยีกประชมุคณะกรรมการ
เปน็การเพิม่เตมิได ้ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ในแต่ละครัง้ มกีารก�าหนดวาระการประชมุทีช่ดัเจน ทัง้วาระเพือ่ทราบและวาระ
เพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน  เพียงพอ และจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  เพื่อให้
กรรมการบริษัทฯ มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อน�าเสนอข้อมูล
และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม
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               ในการประชุมฯ กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ โดยกรรมการต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่มีการตัดสินใจหรือพิจารณาในเรื่องที่กรรมการบางท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส�าคัญ 
กรรมการทา่นนัน้ตอ้งออกจากการประชุมในวาระนัน้ๆ จนกวา่จะขึน้วาระถดัไป  เลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัฯ จะท�าหนา้ทีจ่ดบนัทกึ
และจัดท�ารายงานการประชุมภายใน 14 วัน และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาร่างรายงานการประชุมก่อนจะด�าเนินการ
รบัรองในทีป่ระชมุครัง้ตอ่ไป ประธานกรรมการบรษิทัฯ หรอืประธานในทีป่ระชมุ และเลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งลงนามรบัรอง
เอกสารทุกครั้ง โดยจัดเก็บบันทึกการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้พร้อมส�าหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

               ในปี 2558  มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จ�านวน  6 ครั้ง  ส�าหรับจ�านวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
แต่ละท่าน ตามที่ได้แสดงถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการจัดการ 

  3.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
    การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
         คณะกรรมการบริษัทฯ   จัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้ร่วม
กนัพจิารณาประเมนิผลการปฎบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ ในภาพรวม และประเมนิตนเองเปน็รายบคุคล ทัง้นี ้เพือ่ทบทวนผลงาน 
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การท�างานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
     ในปี 2558 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ 
และแบบประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลให้กับกรรมการทุกท่าน โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการท�า
แบบประเมินดังกล่าว และเมื่อท�าแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อรวบรวมและสรุปผล  และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

  •  การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
     บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ท้ังคณะ โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน แบ่งเป็น 6 ด้าน 
     ได้แก่

  1.  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
  2.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  3.  การประชุมคณะกรรมการ
  4.  การท�าหน้าที่ของกรรมการ
  5.  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
  6.  การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร

  •  การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล
    บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยมีเกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 
     4 ด้าน ได้แก่
   1.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
   2.  การท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการ
   3.  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
   4.  การพัฒนาตนเองในฐานะกรรมการ
 
  การประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้จัดการใหญ่
   คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิารณาประเมนิผลการปฎบิตังิานของผูจ้ดัการใหญท่กุสิน้ป ี  โดยมเีกณฑก์ารประเมิน  
  แบ่งเป็น  2 ส่วน
  
  ส่วนที่ 1: ประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงานขององค์กร
          ส่วนที่ 2: ประเมินผลด้านต่างๆ แบ่งเป็น 10 ด้าน ได้แก่

1.  ความเป็นผู้น�า
2.  การก�าหนดกลยุทธ์
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3.  การปฎิบัติตามกลยุทธ์
4.  การวางแผนและผลปฎิบัติทางการเงิน
5.  ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6.  ความสัมพันธ์กับภายนอก
7.  การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8.  การสืบทอดต�าแหน่ง
9.  ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

 4.  ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจน

มกีารพจิารณาเปรยีบเทยีบกบับรษิทัอืน่ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีอ่ยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนั และมขีนาดธรุกจิใกลเ้คยีงกบับรษิทัฯ โดย
ไดร้บัอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ทุกป ีส�าหรบักรรมการบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหม้หีนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบเพิม่ขึน้ เชน่ กรรมการตรวจสอบ 
จะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมด้วย  

ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด โดยพิจารณาจากหน้าที่
ความรับผิดชอบ  ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ  และมีการพิจารณาเทียบเคียงผลตอบแทน
ของธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจผู้บริหารที่มีคุณภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทฯ 

ส�าหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2558 ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการจัดการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

  (1) กรรมการอิสระ
   บริษัทฯ ได้ก�าหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ
อิสระ ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

 1. ถือหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
  ของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
  ประจ�า หรือเป็นผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ  ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 
  เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ป
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 
  คูส่มรส พี่น้อง และบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอใหเ้ปน็
  ผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 4. ไมมี่หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถอืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯในลกัษณะ
  ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มี
  อ�านาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท เว้นแต่พ้น
  จากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี โดยมีมูลค่า ≤ 50 ล้านบาท / ≤  3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่
  จ�านวนใดจะสูงกว่า
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
  ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุหรอืหุ้นสว่นของส�านกังานสอบบญัชซีึง่เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เวน้แตพ่น้จากลกัษณะ
  ดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี
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 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน 
  ซึ่งได้รับค่าบริการ  เกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่พ้นจาก
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี

 7. ไมเ่ปน็กรรมการทีไ่ดรั้บแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผู้ถือหุ้นซึ่งเปน็
  ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
 8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเปน็การแขง่ขนักบับรษิทัฯ หรือไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนัยในห้าง หุ้นส่วน 
  หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้น 
  เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
  เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ 
 9. ไม่มลีักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ อีกทั้งไมมี่ลักษณะตอ้งหา้มตามท่ีส�านกังาน 
  คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
  

 วิธีการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนหน่ึงประกอบด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ�ากัด  และบริษัท โตโย ไซกัน 
จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สรรหากรรมการชาวญี่ปุ่นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี โดยเสนอผ่านการพิจารณาเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  ส�าหรับกรรมการบริษัทฯ อีกส่วนหนึ่งได้มาจากการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและจ�าหน่าย
เคร่ืองดื่มซึ่งเป็นลูกค้าที่ท�าธุรกิจปกติกับบริษัทฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอื่นๆ  โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
 
  ท้ังนี ้ในการสรรหาและแตง่ตัง้บคุคลเขา้ด�ารงต�าแหนง่กรรมการบรษิทัฯ  บคุคลดงักลา่วตอ้งมคีณุสมบตัติามทีก่�าหนดในพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  รวมทั้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

   1.  เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
   2.  เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ  ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
   3.  เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์ และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
   4.  สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการติดตามการด�าเนินงานของบริษัทฯ
     5.  เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จ�ากัด   
         พระราชบญัญัตหิลกัทรพัยฯ์  ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ ประเทศไทย  
       อาทิ 
    (1)  บรรลุนิติภาวะ
    (2)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
    (3)  ไม่เคยรับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท�าโดยทุจริต
    (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริต 
         ต่อหน้าที่
    (5) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีชื่ออยู่ในบัญชีรายช่ือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควร
         เป็นกรรมการตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 ในกรณีต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ว่างลงเพราะเหตุผลอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่เลือก
บคุคลใดบุคคลหนึง่ซึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย, ์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนในการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัฯ คราวถดัไป โดยบคุคลซึง่เขา้เปน็กรรมการบรษิทัฯ แทนดงักล่าว จะอยู่ในต�าแหนง่กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทีย่งัเหลือของกรรมการ
ที่ตนแทน

  สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตัง้กรรมการ

  เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก
เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้า  บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้ง
ขา่วไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเพือ่ใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบโดยทัว่ถงึกนั อกีท้ัง บรษัิทฯ ยงัเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสอบถาม
และเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ได้ โดยโทรศัพท์สอบถามมายังเจ้าหน้าที่ส�านักเลขานุการบริษัทได้ตลอดเวลาท�าการ

  ในปี 2558 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 แต่ไม่มีผู้เสนอแต่อย่างใด

  การแต่งตัง้ การถอดถอน หรือการพ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

  1. ในการเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ครบรอบออกตามวาระ 
    คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่คัดสรรบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของส�านักงาน
    คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วย
    บริษัทมหาชน จ�ากัด เพื่อเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีและเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายที่จะเสนอชื่อบุคคลอ่ืน
    เป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ ส่วนอ�านาจในการเลือกผู้ใดเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นอ�านาจของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาส
      ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ที่ผ่านมา
      ยังไม่มีการใช้สิทธินี้  
  2.   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
   (1)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
   (2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
   (3)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดออกเสียงเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
        กรรมการก็ได้
   (4) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามล�าดับลงมา แต่ไม่เกินจ�านวนต�าแหน่งที่เลือกตั้งคราวนั้น 
         จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
   (5)  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากันส�าหรับล�าดับสุดท้าย ให้ประธานของที่ประชุมลง
         คะแนนเสียงชี้ขาด
 3.  กรรมการย่อมพ้นจากต�าแหน่งเมื่อถึงแก่กรรม ลาออกจากต�าแหน่งก่อนถึงก�าหนด (มีผลตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมาย
     ลาออกจากกรรมการ) ศาลมีค�าส่ังให้ออก หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชญญัติบริษัทมหาชน
    จ�ากัด พ.ศ.2535 หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
       พ.ศ.2535
 4.  หากต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการฯ ที่เหลืออยู่เลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดไว้เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการฯ คราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนกรรมการที่เหลืออยู่ และ
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ จะอยู่ในต�าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนด�ารงต�าแหน่งแทน
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  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
      บริษัทฯ มีการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมในระบบการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่  บริษัทฯ 
จะจดัให้มกีารปฐมนิเทศและพาเข้าเยีย่มชมกิจการของบรษิทัฯ โดยมกีารบรรยายขอ้มลูเก่ียวกบัการบรหิารงานโดยรวม  การพฒันาองคก์ร
และการพัฒนาธุรกิจ  นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อเป็นการแนะน�าให้กรรมการใหม่รู้จักและเข้าใจ
ในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

              อีกท้ัง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการใหม่ ตลอดจนรวบรวมกฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆ ที่กรรมการต้องรู้และปฏิบัติเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเข้าใจ

    นอกจากน้ีเพื่อให้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ 
บริษัทฯ จึงมิได้จ�ากัดจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับการเลือกกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ หรือก�าหนดการเกษียณอายุของ
แต่ละท่าน          
 
    การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดกลไกในการก�ากับดูแลและควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยการแต่งต้ัง
ให้ผู้จัดการใหญ่  และ/หรือกรรมการอิสระ เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัท
ร่วมนั้นๆ 

     การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
     คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ น�าข้อมูลภายในอันเป็นความลับ
ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง  รวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่น�าข้อมูลไปใช้ต้อง
มิน�าข้อมูลไปเปิดเผยกับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องระมัดระวังไม่ให้บุคคลใกล้ชิดน�าข้อมูลไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 

    ในการซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคล
ดังกล่าว  จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้ง ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน 
หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า รวมทั้ง
กรณีมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ท�าขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความ
ยุติธรรมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ผู้บริหารตระหนักถึงโทษที่มีการน�าข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

     ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
              1.)  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
                    ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จ่ายให้แก่ส�านักงานสอบบัญชี   ดังนี้ 

- ในรอบปี 2556 ของบริษัทฯ  เป็นจ�านวนเงิน      870,000  บาท      
- ในรอบปี 2557 ของบริษัทฯ เป็นจ�านวนเงิน 840,000  บาท 
- ในรอบปี 2558 ของบริษัทฯ เป็นจ�านวนเงิน 840,000  บาท 

       2.)  ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) 
            ค่าตอบแทนจากการให้บริการตรวจสอบและรับรองการท�าลายสินค้าจดทะเบียนไม่ได้คุณภาพ จ่ายให้แก่ส�านักงาน
       สอบบัญชีดังนี้ 

- ในรอบปี 2556 ของบริษัทฯ                            เป็นจ�านวนเงิน             10,000 บาท
 - ในรอบปี 2557 ของบริษัทฯ                            เป็นจ�านวนเงิน             20,000 บาท
- ในรอบปี 2558 ของบริษัทฯ                            เป็นจ�านวนเงิน             30,000 บาท
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•  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.crownseal.co.th, at Investor Relations 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 shareholders’ 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 shareholders meetings on any transactions 
that affect the company. The Board of Directors shall operate 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’s website www.crownseal.co.th  in the Investor Relations 
section.
 1.1  Basic Rights of Shareholder
        The Board of Directors recognizes the basic rights of shareholders 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 facilitate 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 an appropriate form for making 
   decisions 
•  Rights to receive share certificates and rights to transfer shares
•  Rights to participate and vote in the shareholders meetings, and make decisions on any changes in   
    importance policy of the Company or any issues that needed to be approved by shareholdings meetings 
   such as amendments to the articles of association or memorandum of association of the company, 
  capital increases or decreases, and the approval of extraordinary transactions, etc. 

Good Corporate Governance
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• 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’s 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 2015, the Board of Directors had 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 2015, the Company had called the  Annual General Meeting on April 
27, 2015 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 2015, 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.   
•      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 2015, 12 directors from the total of 13 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.



83บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited

 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 shareholders meetings shall be in the sequence as given in the invitation 
notice, any matter which is not noticed prior to shareholders, shall not be discussed in the meeting.
 2.4 The shareholders have the right to give all of the votes they have to an individual, or a group for an 
election of the company’s Directors. The votes of each shareholder could not allocate more or less to nominees. 
The score voted shall be put in order from the highest score down to the latest ones, the individuals who get higher 
score shall be appointed as directors as per the number of Director(s) to be elected in that time. 
 2.5 The company encourages voting by use of a polling card for each matter in the agenda. A polling card 
especially used when shareholders wish to vote ‘No’, or do not wish to make their votes.  This practice also brings 
more transparency and be inspected for inspection. 
 2.6 The company has a preventive measure of unfair using insider information by related persons. The 
Directors and executives include their spouses 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.
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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 pro ducts 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 has commitment to play fair game of business competition 
in accordance with the frame of rules and regulations as well as trade 
law. The company encourages fair and free-trading policies, not monopoly. 
The company  will not use the illegal information and defame competitors.  

Creditors     :     The company has commitment to follow the financial contracts we have 
     with our creditors. 
Employees    :     The company realizes the importance of the company’s employees. All 
     employees shall be treated equally and fairly without discrimination on 
     race, religious or gender,  in accordance with Labor Law, rules and regulations, 
     receive appropriated compensation as well as the safety work place and 
     sanitary. In addition, human resources development plan has been invested 
     for them continuously along with the company’s business development.  
Community & Environment  :  The company realizes the importance of natural resources and environment, 

thus the policies on environmental control management, has been strictly 
conducted to ensure reasonable usage of all resources  and comply with 
relevant laws, rules and regulations. Pollution prevention is also the 
important issue which the company concerned in every step of works, in 
order to prevent the effect on all staff and communities. Also, in order to 
support the mentioned policy, the company has preceded the Corporate 
Social Responsibility activity, CSR DAY, to promote the employee of the 
organization about CSR.
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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 aske for the company’s 
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, and 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,
             Amphur Thanyaburi, Pathumtani
Tel.          :  +66(0) 2533-0450 ext. 638 
Fax.    :   +66(0) 2974-1114
E-mail                :   napaporn@crownseal.co.th

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

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 
assesses 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 the Audit Committee.
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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, 2015, 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, 2015, 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.
           
 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.
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     2. Meeting of the Board of Directors
        The meeting of the Board of Directors must be held at least 6 times a year and be scheduled through 
the year in advance to ensure that all directors shall manage their time to attend the meetings. In case of needed, 
a meeting shall be convened. The agenda and attached documents for Board Meetings must be prepared and 
determined clearly whether for information or consideration, and shall be submitted to the Board of Directors not 
less than 7 days before the meetings to ensure smooth meeting procedure with clear decisions and resolutions. In 
addition, related Executives should attend the Board Meetings to present information and express opinions which  
is beneficial 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 2015, the Board Meetings were held 6 times. The meeting-attendance report of the Board of Directors is 
shown in the issue of Management Structure section.

     3. Performance Assessment
  Performance Assessment on the Board of Directors
  The Board of Directors has arranged the performance assessment on the Board of Directors once a year to 
allow each Director to jointly make an assessment on overall performance of the Board of Directors and make a 
self assessment on individual performance to review the performance, problems and difficulties during the year for 
more efficiency.
  In 2015, the Secretary of the Board of Directors sent the overall and individual performance assessment on 
the Board of Directors forms to every Director and each Director is independent to complete such assessment forms.  
When the assessment forms are completed, they will be returned to the Secretary of the Board for collection and 
conclusion and preparation of report to the Board of Directors for acknowledgement in the meeting of the Board 
of Directors. 

  •   Performance assessment on the Board of Directors as a whole 
     Performance assessment on the Board of Directors as a whole is made on the criterion divided into 6 
     following aspects:

1.  Structure and Qualification of the Board of Directors 
2.  Roles, duties and responsibilities of the Board of Directors 
3.  Meeting of the Board of Directors 
4.  Duties performed by the Board of Directors 
5.  Relationship with the management

   6.  Self-improvement of the Directors and development of the executives
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         •  Performance assessment on individual Directors
  Performance assessment on individual Director is made on the criterion divided into 4 following aspects:

1. Roles, duties and responsibilities undertaken as the Director
2. Duties performed as the Director
3. Relationship with the management
4. Self-improvement as the Director

      Performance Evaluation of the President
        The Board of Directors has evaluated the performance of the President every year ended by the criterion 
       divided into 2 sections :       
  Section I   : Status of Achievements
    Section II  :  Performance Measures Divided into 10  Following Aspects:

1. Leadership
2. Strategic planning
3. Actions in accordance with the strategy
4. Financial planning and performance
5. Relationship with the board of directors
6. Relationship with third party
7. Personnel management and relationship 
8. Succession plan
9. Product and service understanding
10. Personal qualification

 4.  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 2015 are referred in the issue of Management Structure 
section.

Directors and Top Management Nomination and Appointment
 (1)  Independent Directors

As required by the regulations of the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Stock Exchange 
of Thailand (SET), the company has defined the Board of Directors’ independence as follows:

1.  Holding shares not more than 1 percent of the total shares with voting rights of the Company, major 
shareholder, or controlling persons including related persons.
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  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 shareholders, its controlling persons, 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 shareholders, or persons 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 shareholders, 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 shareholders, or 
the controlling persons and not being a shareowner with significant implication, or the controlling persons, 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 shareholders, or 
controlling person and also being a shareowner with significant implication, or the controlling persons, 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 shareholders.
  8.  Not undertaking a business with similar nature or significant competition with the company, or 
not being a major partner of a partnership, or a Director who take part in management, an employee, a staff, an 
advisor with regular payroll, or owning shares more than 1 percent of all shares with voting right of other companies 
with similar business or significant competition with the company.
  9.  Not having any other characteristics that prevent the exertion of independent opinion and not 
having prohibited characteristics as required by the Securities and Exchange Commission’s regulations.

 (2)  Directors and Top Management Nomination

        The selection of Directors

 A part of the Board of Directors consists of representatives from major shareholders; Nippon Closures 
Company Limited and Toyo Seikan Company Limited who nominate Japanese Directors to be appointed at the 
Annual General Meeting of Shareholders which passed the resolution of the Board of Directors. Another part includes 
the qualified persons nominated by the group of beverage industry who have regular business with the company 
and qualified persons in other fields. All of the Directors are qualified, knowledgeable, and experienced in various 
fields which have been useful to the company. 
 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.
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1.  Having the knowledge, abilities and experience to be beneficial on the company’s businesses.
2.  Having a honesty, an ethic and responsibilities, 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 Directors 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 Shareholders 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 2015, 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 October 19, 2015 to December 
30, 2015 but no any proposal.

 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.
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 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 replaced 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’s 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.

 Governance of the Subsidiaries and Associated Companies  
  The Board of Directors has established the mechanism for overseeing and controlling the administration 
of subsidiaries and associated companies by appointing the President and/or Independent Directors to be the 
company’s representatives performing as the Director according to its stake in such subsidiaries and associated 
companies.

 Internal Information Control
              The Board of Directors 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 
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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 spouses 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 2013  equal to              870,000 Baht
- Fiscal year 2014  equal to              840,000 Baht  
- Fiscal year 2015  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 2013  equal to   10,000 Baht       
- Fiscal year 2014  equal to   20,000 Baht      
- Fiscal year 2015  equal to   30,000 Baht  
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

  คณะกรรมการบริษัทฯ  ยึดหลักในการท�าธุรกิจตามกรอบจริยธรรม และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  โดยมุ่งเน้น
ให้มีการปฏบิติัด้วยความเป็นธรรม ซือ่สตัย์ โปร่งใส และค�านงึผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพือ่มุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีด�าเนนิงานด้วยความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม 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  หัวข้อ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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Corporate Social Responsibility

  The Company’s Board of Directors adheres to business operation aligned with ethics and the Company’s 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 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การควบคุมภายใน  

 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ท�าหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  โดยมีส�านัก
ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคมุภายในของบรษิทัฯ เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ มรีะบบข้อมลูและการรายงานทางการเงนิทีถ่กูต้องและเชือ่ถอืได้  มกีารปฏบิติัตาม
กฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการท�างานของบริษัทฯ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจทรัพย์สินของบริษัทฯ มีอยู่
จริง และการใช้ทรัพย์สินมีการควบคุม ดูแล เก็บรักษาเป็นอย่างดี การด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การปฏิบัติงานได้ด�าเนินการตามแผนงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้า
ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พจิารณาแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ ตามแบบทีก่�าหนด
โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้จัดท�าตามแนวคิดของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก และ 17 หลักการย่อย  มีสาระส�าคัญ 
ดังนี้ 

    1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
     • มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานอย่างชัดเจน
     • มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
      รวมถึงการจัดท�าใบพรรณนาหน้าที่งาน เพื่อก�าหนดรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานใน
      แต่ละต�าแหน่งอย่างครบถ้วน 
     • มีการจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ
      ที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ
     • มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ  

    2. การประเมินความเสี่ยง
     • มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูง
      ของฝ่ายต่างๆ เป็นกรรมการ และก�าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน  
     • จัดท�าคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมิน
                 ความเสี่ยงแต่ละระดับไว้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
     • จัดท�าแผนและมาตรการจัดการความเสี่ยง   รวมทั้งทบทวนมาตรการ ให้สอดคล้องกับปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและ
      ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง 

    3. กิจกรรมควบคุม
     • มีการก�าหนดนโยบายไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  มีการจัดท�าแผนงาน ตัวชี้วัดผลงาน และงบประมาณประจ�าปี 
      ส�าหรับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้   
     • มีระเบียบปฏิบัติงาน  อ�านาจการอนุมัติก�าหนดไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการทบทวนและปรับปรุงให้

สอดคล้องกบัสภาวะการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง รวมถึงการสอบทาน การกระทบยอดและการแบ่งแยกหน้าท่ี เพือ่ให้การปฏิบตังิาน
เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส มีความคล่องตัว  และภายใต้การควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ      
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    •     การท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจน�ามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ธรุกรรมทีเ่กดิขึน้จะต้องผ่าน
      ขัน้ตอนการปฏบิตัติามระเบยีบ และข้อก�าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องอย่างถกูต้องตามกฎหมายเสมอืนกระท�ากบับคุคลภายนอก 
 
  4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
    • จดัให้มรีะบบข้อมลูและช่องทางการสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องสามารถรบัข้อมลูสารสนเทศ
     ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอ  ส�าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และประกอบการตัดสินใจ  
    • มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  และประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางในการบริหารงานและข้อมูลที่
     จ�าเป็นในการปฏิบัติงานแก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ     
    • บริษัทฯ มีการน�าระบบงาน SAP เข้ามาใช้ในการบันทึกข้อมูล ประมวลผลการปฏิบัติงาน จัดท�ารายงานเพื่อวิเคราะห์ 
     ข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งใช้ซอฟต์แวร์ Business Objects  ในการรายงานผล  ซึ่งท�าให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก  
     ถูกต้องแม่นย�า ตลอดจนผู้บริหารมีข้อมูลที่เพียงพอ ส�าหรับการวิเคราะห์  เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 
    • มรีะบบรักษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศและข้อมูล  ที่เหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนมีการก�าหนดแผนส�ารองฉุกเฉนิ

ด้านสารสนเทศ เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ท�าให้ระบบหยุดชงักหรือเกิดความเสียหายต่อระบบ  และได้มีการซักซ้อม
แผนส�ารองฉุกเฉินเป็นประจ�าทุกปี

    • พนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Intranet  ส่วนบุคคลภายนอกสามารถรับรู้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ  บริษัทฯ 
     www.crownseal.co.th ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน จากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย หรือรับผิดชอบ
     ข้อมูลในส่วนนั้นๆ แล้ว

  5. การติดตามและประเมินผล
    • มีการจัดประชุมฝ่ายบริหารเป็นประจ�าทุกเดือน และได้น�าดัชนีชี้วัดผลงาน มาใช้ในการติดตามผลการบริหารงานและปฏิบัติ
     งานของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่ก�าหนดไว้ โดยรายงานให้
     ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบอย่างสม�า่เสมอ    หากผลการด�าเนนิงานแตกต่างไปจากเป้าหมาย ท่ีประชุมฯ จะซกัถาม

และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปด�าเนินการแก้ไขและน�ามารายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ  ในการประชุมครั้งต่อไป 
    • จัดตั้งส�านักตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการก�ากับดูแลระบบการควบคุมภายใน 
      

 คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ  ซึง่ด�าเนนิการโดยฝ่ายบรหิาร
และส�านักตรวจสอบภายใน และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการด�าเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และสามารถดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน   

  นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ คือ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ�างวดบัญชี
ปี 2558 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินของบริษัทฯ

2. การตรวจสอบภายใน
  คณะกรรมการตรวจสอบก�ากับดแูลให้การปฏบัิตงิานของส�านกัตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ เทีย่งธรรม และมคีวามเชีย่วชาญ

ตามมาตรฐานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน และเพือ่ให้การปฏิบตังิานของส�านกัตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ สามารถท�าหน้าทีต่รวจสอบ
และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ จึงก�าหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานเกี่ยวกับการบริหารเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตรงต่อผู้จัดการใหญ่
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  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการส�านักตรวจสอบ
ภายใน  รวมถงึการพัฒนาให้ผูด้�ารงต�าแหน่ง มวุีฒกิารศกึษา ประสบการณ์ เข้ารบัการอบรมท่ีเหมาะสม เพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบั
การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  โดยได้พิจารณาแต่งตั้ง  นางสาววรรณพา สมประสิทธิ์ เป็นผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายใน ตัง้แต่ปี 
2550  โดยมคีณุวฒิุทางการศึกษา  ประกาศนยีบัตรทีเ่ก่ียวข้องและประสบการณ์การท�างาน  ดงัรายละเอยีดท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 3

  ส�านักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  ได้ด�าเนินกิจกรรมตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ�าปีซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยด�าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ ข้อก�าหนด ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ  พร้อมให้ค�าแนะน�าผู้บริหารและผู้รับผิดชอบหน่วยงาน เพื่อ
ปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน   รวมถึงติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชี อย่างสม�่าเสมอ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกไตรมาส 

3. การบริหารจัดการความเสี่ยง
  คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเรื่องการบริหารความเส่ียง  โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk 

Management Committee) ท�าหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ กรอบการด�าเนนิงานในการบรหิารความเสีย่ง ประเมนิความเส่ียง
ต่างๆ ทีอ่าจเกดิข้ึนจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก รวมถงึก�าหนดแนวทางในการบริหารและจดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบั
ได้ โดยมีผูบ้รหิารของแต่ละหน่วยงานเป็นผูร้บัผดิชอบในการประเมนิและบรหิารจดัการความเสีย่ง เพือ่ให้การด�าเนินงานของบริษทัฯ บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

  โดยมีส�านักตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ติดตามผลด�าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเป็นระยะๆ แล้วน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ก่อนรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ
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Internal Control and Risk Management

1.  Internal Control
  The Board of Directors has put its emphasis on the internal control system continuously and has assigned 
the Audit Committee consisting of independent directors to review whether the company has the suitable and 
effective internal control system while the internal audit office which is independent from the management is 
required to directly report to the Audit Committee, to assess the sufficiency of the internal control system of the 
company to ensure that the company has the accuracy and credible information system and financial report, and 
performed incompliance with rules, regulations, policies and working process of the company, laws and requirements 
related to the business operation, and that the properties of the company are actually in existence and they are 
controlled, maintained and put under proper care and that the operation of the company is undertaken efficiently 
with resources utilized economically and is conducted in accordance with the plan aligning with the objectives and 
targets of the company.

  In the meeting of the Board of Directors No. 1/2559 on 22 February 2016, with attendance of all three Audit 
Committee, the Board of Directors considered the assessment form on adequacy of the internal control system of 
the company in accordance with the form provided by the SEC Office adopted from the concept of COSO (Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) consisting of 5 major components and 17 minor principles 
with major content as follows: 
  1)  Control Environment: 
    • The company specifies the term of the visions, mission, strategy, and plans. in order to reach the 
        success of company’s goal.
       •  The company clearly sets 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 adopts the policy in accordance with the principles of Good Corporate
              Governance and corporate ethic.
       •  The company consistency provides 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 on practice and the criterion for 
         risk assessment in each level are established properly through the consideration of the opportunity to 
         incur (Likelihood) and the impact of the loss in both financial and no financial 
      •  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. 
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    •   The company is given written procedure and authority manual of each management levels and regularly 
         review them to be in line with the changing situation. It is to assure that the operation is transparent 
         and flexible under appropriate and adequacy internal control.
     •   In case if a connected transaction with the company’s related person whom may lead to conflict of 
         interests. That connected transaction shall comply with rules, regulations and related laws as same as 
         any other transaction.

  4)  Information and Communication
     •    The company sets 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 to  
        prepare for a financial report by using the Business Objects software which facilitates more accurate 
         work for the officers. To support the faster and  more efficient decision-making for the management.
     •   The company set to 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 meets 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 results 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.
    •    Established the internal audit office to support the Audit Committee performing duty on supervision 
         of the internal control

  The Board of Directors has considered the assessment form prepared by the management and the internal 
audit office and reviewed by the Audit Committee. It was of opinion that the company has sufficient internal control 
for the business which encouraged the company’s business smooth operation, and helped the company to look 
after its properties and to use its resources efficiently.  They found no significant non-conforming matter related to 
the internal control system.

   In addition, the external auditor of the company, E.Y Office Co., Ltd. which is the certified public accountant 
for the financial statements for the year 2015 has found no significant non-conforming matter related to the internal 
control system on accounting and finance of the company. 
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2. Internal Audit 
       The Audit Committee assigned to supervise the internal audit office is independent, fair and competent in 
accordance with the internal audit professional standard and to maintain the independence of the internal audit 
office to conduct examination and check-and-balance duties so it is assigned to directly report to the Audit Committee 
and make a report related to management to achieve the objectives and strategies of the company directly to the 
President.
  The Audit Committee of the company has approved the appointment, rotation and termination of employment 
of the internal audit manager, developed to possess adequate education and experience, and provided proper 
training courses related to internal audit work of the company. The Audit Committee has appointed Ms. Wannapa 
Somprasit the internal audit manager since 2007 with educational background, related certificates and working 
experience provided in Attachment 3.
  The internal audit office of the company has undertaken the audit activities in accordance with the annual 
audit plan approved by the Audit Committee through examination on performance of various departments with 
respect to internal control system, compliance with rules, regulations, requirements, Article of Association of the 
company or related laws and has provided recommendations to the management and the person in charge for 
better performance. Also, to 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 on quarterly basis.

3.  Risk Management
  The Board of Directors has put priority on risk management through formation of the Risk Management 
Committee to determine the policy, objective, risk management framework, to assess possible risks incurred from 
internal and external factors and to determine measures to manage the risk to be at acceptable level while the 
management of each department is responsible for risk assessment and management to ensure that the operation 
of the company is undertaken and achieved as the target. 
  The internal audit office is assigned to monitor the performance in accordance with the risk management 
plan periodically and make a report to the Audit Committee for comments before submission of a report to the 
Board of Directors for consideration and acknowledgement.
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รายการระหว่างกัน

  1. สรุปรายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
                                        

รายการ คู่สัญญา ความสัมพันธ์ ระยะเวลา
มูลค่า (ล้านบาท)

เกณฑ์การกำาหนดค่า
ตอบแทน2558 2557

1.  รายการธุรกิจปกติ
 
   1.1  การขายฝาจุกจีบ 
         ฝาอลูมิเนียม

    เกลียวกันปลอม 
    ฝาแมกซี่      
    และฝาพลาสติก

 

บริษัท  บุญรอดบริวเวอรี่  จ�ากัด 
และบริษัทในเครือ1

บริษัท ไทยน้�าทิพย์ จ�ากัด2

บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)3

บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จ�ากัด4

บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จ�ากัด 
(NCC)5

เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วม
กันบางส่วน 

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
และมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหาร
รวมกันบางส่วน

- 725.17 661.11 ช�าระเงินเป็นรายเดือน 
โดย อ้างอิ งตามราคา
ตลาด ซ่ึงเป็นอัตราเดียว
กับบุคคลภายนอก

   1.2  การขายอุปกรณ์ อะไหล่
    และวัตถุดิบ

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จ�ากัด และบริษัทใน
เครือ

บริษัท  เสริมสุข  จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จ�ากัด (NCC)

เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วม
กันบางส่วน 

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหาร
ร่วมกันบางส่วน 

- 1.36 1.53 ช�าระเงินเป็นรายเดือน 
โดย อ้างอิ งตามราคา
ตลาด ซ่ึงเป็นอัตราเดียว
กับบุคคลภายนอก

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ   
   
      2.1  การรับจ้างผลิตงานที่   
           เกี่ยวข้องกับการพิมพ์
           - การรับจ้างพิมพ์และ  
             เคลือบแผ่นโลหะ
           - การรับจ้างท�าอาร์ตเวิร์ค
          - การรับจ้างท�าแผ่นพิมพ์      
            ตัวอย่าง 

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง 
จ�ากัด6

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จ�ากัด7

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและ
มีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

- 159.59 154.76 ช�าระเงินเป็นรายเดือน 
โดยอ้างอิงตามราคตลาด 
ซึ่ ง เป็นอัตราเดียวกับ
บุคคลภายนอก

      2.2  การได้รับความช่วยเหลือ
       ด้านวิชาการ และเทคนิค
       ในการผลิตฝา

บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จ�ากัด (NCC) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหาร
ร่วมกันบางส่วน

5 ปี 22.31 22.44 ช�าระเงินทุก 6 เดือน โดย
ก�าหนดเป็นอัตราร้อยละ
ของยอดขายฝา โดยที่  
NCC เรียกเก็บในอัตราที่
ไม่สูงกว่าผู้รับความช่วย
เหลือรายอื่น

      2.3  การซื้ออะไหล่ วัตถุดิบ
       และเครื่องจักร

บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จ�ากัด (NCC)

บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จ�ากัด8

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้บริหาร
ร่วมกันบางส่วน

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

- 33.65 22.83 ช�าระเงินเป็นรายเดือน 
โดยอา้งองิตามราคาตลาด 
ซึ่ ง เป็ นอั ต รา เดี ยวกั บ
บุคคลภายนอก

 3. รายการเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์
ไม่เกิน  3  ปี

      
3.1 การให้เช่าที่ดิน 3,626  

           ตรม. (ที่ตั้งอาคาร    
            สรรพสามิต และท่ีจอดรถ)

บริษัท  บางกอกแคน  แมนนูแฟคเจอริ่ง  
จ�ากัด

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและ
มีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

1 ปี
(1 ก.ย.57-31 ส.ค.58)

0.28 0.28 ช�าระเงินเป็นรายปี ตาม
ราคาประเมินของผู้
ประเมินอิสระ

      3.2  การให้เช่าส�านักงานพื้นที่ 
            360 ตรม.

บริษัท  โตโย  ไซกัน (ประเทศไทย) จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน และ
มีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

1 ปี
(1 ม.ค.58 - 31 ธ.ค.58)

0.78 0.78 ช�าระเงินเป็นรายปี ตาม
ราคาประเมินของผู้
ประเมินอิสระ
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4.  รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บริการ
4.1  การให้บริการด้านการ

บริหารจัดการ ซอฟแวร์ 
และฮาร์ดแวร์ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ SAP และ
ระบบงานบุคคล

 

บริษัท บางกอกแคน  
แมนนูแฟคเจอริ่ง  จ�ากัด

บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) 
จ�ากัด

บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด9

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
และมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
และมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

1 ปี 
(1 ม.ค.58 - 31 ธ.ค.58)

1 ปี
(1 ม.ค.58 - 31 ธ.ค.58)

1 ปี
(1 ม.ค.58 - 31 ธ.ค.58)

2.80

3.68

 0.98

2.82

3.62

 0.89

ช�าระเงินเป็นรายเดือน 
โดยใช้หลักการปันส่วนค่า
ใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณ
งานบวกก�าไรร้อยละ 4

ช�าระเงินเป็นรายเดือน โดย
ใช้หลักการปันส่วนค่าใช้
จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณ
งานบวกก�าไรร้อยละ 4

ช�าระเงินเป็นรายเดือน 
โดยใช้หลักการปันส่วนค่า
ใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณ
งานบวกก�าไรร้อยละ 4

4.2  การให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสารสนเทศ

บริษัท บางกอกแคน  
แมนนูแฟคเจอริ่ง  จ�ากัด

บริษัท  โตโย  ไซกัน (ประเทศไทย) 
จ�ากัด

บริษัท  โตโย ฟิลลิ่ง 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
และมีผู้บริหารร่วมกันบาง
ส่วน

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
และมีผู้บริหารร่วมกันบาง
ส่วน

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

1 ปี
(1 ม.ค.58 - 31 ธ.ค.58)

1 ปี
(1 ม.ค.58 - 31 ธ.ค.58)

1 ปี
(1 ม.ค.58 - 31 ธ.ค.58)

0.97

0.05

0.01

1.16

0.30

0.08

ช�าระเงินเม่ือถึงก�าหนดโดย
อ้างอิงตามราคาตลาดท่ีผู้
ให้บริการเรียกเก็บ

ช�าระเงินเม่ือถึงก�าหนดโดย
อ้างอิงตามราคาตลาดท่ีผู้
ให้บริการเรียกเก็บ

ช�าระเงินเม่ือถึงก�าหนดโดย
อ้างอิงตามราคาตลาดท่ีผู้
ให้บริการเรียกเก็บ

4.3 การให้เช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

บริษัท  บางกอกแคน  
แมนนูแฟคเจอริ่ง  จ�ากัด

บริษัท  โตโย  ไซกัน (ประเทศไทย) 
จ�ากัด

บริษัท  โตโย ฟิลลิ่ง 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
และมี ผู้บริหารร่วมกันบาง
ส่วน

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน 
และมี ผู้บริหารร่วมกันบาง
ส่วน

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

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)

-

-

-

0.21

0.42

0.07

ช�าระเงินเป็นรายปี โดยใช้
หลักการปันส่วนค่าใช้จ่าย 
ตามสัดส่วนปริมาณผู้ใช้
งานบวกก�าไรร้อยละ 4

ช�าระเงินเป็นรายปี โดยใช้
หลักการปันส่วนค่าใช้จ่าย 
ตามสัดส่วนปริมาณผู้ใช้
งานบวกก�าไรร้อยละ 4

ช�าระเงินเป็นรายปี โดยใช้
หลักการปันส่วนค่าใช้จ่าย 
ตามสัดส่วนปริมาณผู้ใช้
งานบวกก�าไรร้อยละ 4

4.4  การให้บริการติดตั้ง
ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์
ระบบงานคอมพิวเตอร์
SAP

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น 
จ�ากัด   

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
และมีผู้บริหารร่วมกันบาง
ส่วน

4 เดือน
(15 ก.ย.58 –15 ม.ค.59)

3.62 - ช�าระเงินเมื่องานเสร็จ
โดยใช้หลักการปันส่วน
ค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วน
ปริมาณงาน

4.5  การเช่าเครื่องจักรในการ
 ผลิตฝา พลาสติก

บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จ�ากัด 
(NCC)

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผู้
บริหารร่วมกันบางส่วน

1 ปี 
(15 ก.พ.58 -14 ก.พ.59)

2.04 2.04 ช�าระเงนิทุก 6 เดอืน โดย
คิดจากค่า เสื่ อมราคา
เครื่องจักรร้อยละ 5 บวก
ค่าซ่อมบ�ารุงใหญ่ร้อยละ 
12.5
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4.6 การให้บริการพ้ืนท่ีส่วนกลาง
 

บริษัท  โตโย  ไซกัน (ประเทศไทย) 
จ�ากัด

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน 
และมีผู้บริหารร่วมกันบาง
ส่วน

1 ปี 
(1 ม.ค.58 - 31 ธ.ค.58)

0.29 0.28 ช�าระเงินเป็นรายเดือน 
โดยใช้หลักการปันส่วนค่า
ใช้จ่าย ตามสัดส่วนการใช้
พ้ืนท่ีและจ�านวนพนักงาน 
บวกก�าไรร้อยละ 4

4.7 การให้เช่าท่ีดิน 20-1-87 ไร่ 
(ที่ตั้งส�านักงานและโรงงาน
กระป๋อง  2 ชิ้น)

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง  
จ�ากัด

 

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
และมีผู้บริหารร่วมกันบาง
ส่วน

30 ปี
(2 ก.ค. 44  - 1 ก.ค. 74)

0.50 0.50 ช�าระเงินครั้งเดียวในวัน
ท�าสัญญาจ�านวน 15 
ล้านบาท ราคาที่ดินใช้
ราคาที่บริษัทฯซื้อจาก 
BCM เป็นฐานและคิดค่า
เช่าร้อยละ 1.5 ต่อปีของ
ราคาที่ดินตามมูลค่า
ปัจจุบัน โดยคิดอัตราคิด
ลดร้อยละ 8 

4.8 การให้เช่าที่ดิน 8-3-80 ไร่ 
(ที่ตั้งอาคาร 3,4 ที่อัดเศษ
วัสดุและที่ขนถ่ายสินค้า)

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง  
จ�ากัด

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
และมีผู้บริหารร่วมกันบาง
ส่วน

30 ปี
(2  ก.ค. 44  - 1 ก.ค. 74)

0.49 0.49 ช�าระเงินคร้ังเดียวในวันท�า
สัญญา จ�านวน 14.78 
ล้านบาท ราคา Fair Value 
ท่ีดินประเมินอิสระ คิดค่า
เช่าร้อยละ 1.5 ต่อปีของ
ราคาท่ีดินตามมูลค่าปัจจุบัน 
โดยคิดอัตราคิดลดร้อยละ 8

             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�าหน่ายฝากระป๋อง		กระป๋อง	2	ชิ้น	และกระป๋อง	3	ชิ้น

7.		บริษัท	เน็กซ์	แคน	อินโนเวชั่น	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจผลิตและขายกระป๋อง	2-Piece

8.		บริษัท	คานากาตะ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตแม่พิมพ์ส�าหรับฉีดและเป่าพลาสติก

9.		บริษัท	โตโย	ฟิลลิ่ง	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจผลิต	และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและเส้นผม
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2. ความจ�าเปน็และความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ารายการระหว่างกัน

  ในปี 2558 บริษัทฯ มีการท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ( ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวแล้วในข้อ 1 ) ได้แก่ 
 
 1. รายการธุรกิจปกติ 
 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
 3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี 
 4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ 

  ในการตกลงเข้าท�ารายการดงักล่าวข้างต้น  บรษิทัฯ จะพจิารณาถงึเหตผุลและความจ�าเป็น  เงือ่นไข และราคาทีเ่ป็นธรรม โดยค�านงึ
ถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ  กรณีเข้าท�ารายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ บริษัทฯ จะด�าเนินการตาม
เงื่อนไขทางการค้าของธุรกิจปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก ส่วนรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการที่เกี่ยว
กับสินทรัพย์หรือบริการ บริษัทฯ จะพิจารณาก�าหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการ โดยใช้ Fair Value ของผู้ประเมินอิสระ และใช้หลักการ
ปันส่วนค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนปริมาณงานบวกด้วยก�าไร ซึ่งได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดแล้ว   

  ทั้งนี้ การตกลงเข้าท�ารายการ/สัญญาใดๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจ�าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ารายการ  ตลอดจนเงื่อนไข และราคาที่เป็นธรรม เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  อันเป็นการ
รักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
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 Related Party Transactions

Item Parties Involved
Relationship of 

Contract
Term

Value (Million Baht) Basis of
Consideration Value 

Determination2015 2014

1. Ordinary and usual 
courses of business   
transaction

1.1 Sales of Crown Caps, 
     Pilfer-Proof Caps,    
     Maxi-Series and Plastic   
     Caps

Group of Boon Rawd Brewery Co., 
Ltd.1

ThaiNamthip Ltd.2

Sermsuk Plc.3

Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd. 4

Nippon Closures Co., Ltd. (NCC) 5

Shareholder and the 
same partial group of 
directors 

The same major 
shareholder and the 
same partial group of 
directors 
Major shareholder and 
the same partial group 
of directors 

- 725.17 661.11 Monthly payment / with 
reference to market 
price which are the same 
rate as others

 1.2 Sales of equipments   
      and spare parts

Group of Boon Rawd Brewery Co., 
Ltd.
Sermsuk Plc.
Nippon Closures Co., Ltd. (NCC) 

Shareholder and the 
same partial group of 
directors
Major shareholder and 
the same partial group 
of directors 

- 1.36 1.53 Monthly payment / 
with reference to 
market price which are 
the same rate as others 

2.  Transactions that 
support ordinary and 
usual course of business
 2.1 Printing and related
     - Printing and coating    
       metal sheet services
     - Printing artworks 
     - Printing of  sample 
       printed sheet 

Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd.6

Next Can Innovation Co., Ltd.7
The same major 
shareholder and the 
same partial group of 
directors 

- 159.59 154.76 Monthly payment / with 
reference to market 
price which are the same 
rate as others

     2.2 License agreement Nippon Closures Co., Ltd. (NCC) Major shareholder and 
the same partial group 
of directors 

5 years 22.31 22.44 Half - yearly payment / 
royalty fee is set as a 
percentage rate of sales 
volume of caps. And rate 
charged by NCC is not 
higher than others.

     2.3 Purchase of spare 
          parts, raw materials 
          and machinery

Nippon Closures Co., Ltd. (NCC) 

Kanagata (Thailand) Co., Ltd. 8

Major shareholder and 
the same partial group 
of directors 
The same major 
shareholder 

- 33.65 22.83 Monthly payment / with 
reference to market 
price which are the same 
rate as others.

 1. As of 31 December 2015, the Company’s transactions with related companies are as follows:                                       
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:
                                        

Item Parties Involved
Relationship of 

Contract
Term

Value(Million Baht) Basis of
Consideration Value 

Determination2015 2014

3.  Short-term 
property rental 
contract which is   
no longer than 3 
years

 3.1 Land lease   
      (3,626 Sqm.) 
      (The Excise 
      office and   

 Carpark)

Bangkok Can Manufacturing 
Co., Ltd.

The same major 
shareholder and the 
same partial group 
of directors 

1 year
(1 Sep.14 - 31 Aug.15)

0.28 0.28 Yearly payment and 
lease rate is set by fair 
value appraised by 
independent appraiser.

3.2 Office rental 
(360 Sqm.)

Toyo Seikan (Thailand) Co., 
Ltd.

The same major 
shareholder and the 
same partial group 
of directors

1 year
(1 Jan.15 - 31 Dec.15)

0.78 0.78 Yearly payment and 
rental rate is set by fair 
value appraised by 
independent appraiser.

4.  Asset and service 
transactions

4.1 Administrative 
Service for 
Computer 
Software and 
Hardware, SAP 
and Personnel 
systems

Bangkok Can Manufacturing 
Co., Ltd.

Toyo Seikan (Thailand) Co., 
Ltd. 

Toyo Filling International 
Co., Ltd.9

 

The same major 
shareholder and 
partial group of 
directors 

The same major 
shareholder and the 
same partial group 
of directors

The same major 
shareholder

1 year
 (1 Jan.15 - 31 Dec.15)

1 year
 (1 Jan.15 - 31 Dec.15)

1 year
 (1 Jan.15 - 31 Dec.15)

2.80

3.68

0.98

2.82

3.62

0.89

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%

4.2  IT infrastructure  
Services

Bangkok Can Manufacturing 
Co., Ltd. 

Toyo Seikan (Thailand) Co., 
Ltd.

Toyo Filling International 
Co., Ltd.

The same major 
shareholder and the 
same partial group 
of directors 

The same major 
shareholder

The same major 
shareholder

1 year
 (1 Jan.15 - 31 Dec.15)

1 year
 (1 Jan.15 - 31 Dec.15)

1 year
 (1 Jan.15 - 31 Dec.15)

0.97

0.05

0.01

1.16

0.30

0.08

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.
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Item Parties Involved
Relationship of 

Contract
Term

Value (Million Baht) Basis of
Consideration Value 

Determination2015 2014

4.3  Server Rental Bangkok Can 
Manufacturing Co., Ltd

Toyo Seikan (Thailand) 
Co., Ltd.

Toyo Filling International 
Co., Ltd.

 The same major 
shareholder and the 
same partial group 
of directors 

The same major 
shareholder and the 
same partial group 
of directors

The same major 
shareholder

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

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

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

-

-

-

0.21

0.42

0.07

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%

4.4  Setup Service 
for Computer 
Software and 
Hardware and 
SAP

Next Can Innovation Co., 
Ltd

The same major 
shareholder and the 
same partial group 
of directors

4 months
(15 Sep.14 - 15 Jan.16)

3.62 - Service payment after 
completed work and 
service fee is set by 
proportion of workload.

4.5  Machine 
Rental for Plastic 
cap

Nippon Closures Co., Ltd. 
(NCC) 

Major shareholder 
and the same partial 
group of directors 

1 year
(15 Feb.15 – 14 Feb.16)

2.04 2.04 Half - yearly payment /
rental fee is set by the 
machinery depreciation  
5% plus overhaul 
expense 12.5% 

4.6  Central Utility 
Service

Toyo Seikan (Thailand) 
Co., Ltd

The same major 
shareholder and
the same partial 
group of directors

1 year
 (1 Jan.15 - 31 Dec.15)

0.29 0.28 Monthly payment / 
service fee is set by 
proportion of area and 
number of  staff  plus 
margin 4%

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

Bangkok Can 
Manufacturing Co., Ltd

The same major 
shareholder and 
the same partial 
group of directors 

 

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

0.50 0.50 One - time payment 
totally THB 15 million on 
contract date. Price of 
land is equal to base price 
that company bought 
from BCM. Rental rate is 
1.5% per year of land 
price at present value and 
discount by 8%.

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

Bangkok Can 
Manufacturing Co., Ltd

The same major 
shareholder and 
the same partial 
group of directors

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

0.49 0.49 One time payment totally 
THB 14.78 million on 
contract date/fair value of 
land is appraised by 
independent appraiser. 
Rental rate is 1.5 % per 
year of land price at 
present value and 
discount by 8%
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Note :   
  1.   Group of Boon Rawd Brewery Co., Ltd: Manufacturer and distributor of beverages. 
  2.   ThaiNamthip Co., Ltd.; Manufacturer and distributor of beverages. 
  3.   Sermsuk 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,  
      and 3-piece cans.
  7.   Next Can Innovation Co., Ltd ; Manufacturer and distributor of 2-piece cans
  8.   Kanagata (Thailand) Co., Ltd.; Manufacturer of injection moldings and plastic moldings.
  9.   Toyo Filling International Co., Ltd.: Containing and distributor of aerosol cans for body and hair products. 
 

2.  Necessities and Reasons for Entering into the Transactions

  In 2015, 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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      คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ  ซึ่งจัดขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนด
ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการลงวันที่ 28 
กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  โดยได้พิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม  
และถือปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ รวมท้ังมกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ โดยผูส้อบบญัชขีอง บรษิทัฯ 
คือ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ได้ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

  คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มแีละด�ารงไว้ซึง่ระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน เพือ่ให้มัน่ใจได้อย่างมเีหตผุล
ว่าการบนัทึกข้อมลูทางบญัชมีคีวามถกูต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงไว้ซึง่ทรพัย์สนิ และเพือ่ให้ทราบจดุอ่อนเพ่ือป้องกันมิให้เกดิ
การทุจริตหรือด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว
 
   คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความ
เชือ่มัน่อย่างมเีหตผุลว่างบการเงนิของบรษิทั ฝาจบี จ�ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558  มคีวามถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 (นายฮิโรฟูมิ  มิกิ)                                  (นายอาคิโยชิ โตบะ) 
 ประธานกรรมการ                   กรรมการและผู้จัดการใหญ่
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     The Board of Directors is responsible for the Company’s financial statements which 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 Board considered 
the accounting policies pursued to be appropriate, and they have been applied consistently with adequate 
disclosure of important information in the notes to the financial statements. EY Office Limited, the Company’s 
external auditor, has audited the financial statements and expressed an unqualified opinion in the auditor’s report.

  The Board establishes and maintains the risk management and internal control system to obtain reasonable 
assurance that accounting records are accurate, completely and enough to maintain the Company’s assets and 
be aware of weak point in order to prevent fraud or significant operational irregularities. The Board has appointed 
the Audit Committee consisting of 3 independent directors to provide appropriate and effective oversight of the 
financial statements, internal control system and internal audit. The opinion of the Audit Committee has already 
been disclosed in its report in the Company’s annual report.

  The Board is of opinion that the Company’s internal control system and internal audit that was sufficient 
to obtain reasonable assurance in the Company’s financial statements as of December 31, 2015, which present 
fairly, in all material respects, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Report on the Board of Directors’ Responsibility for 
the Company’s Financial Statements

 ( Mr. Hirofumi Miki)                           (Mr. Akiyoshi Toba) 
  Chairman                   Director and President
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เรียน    ท่านผู้ถือหุ้น 
 
      คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฝาจีบ จ�ากัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชีและการสอบบัญชี มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยมีนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสาธิต 
ชาญเชาวน์กลุ และนายพงษ์ภาณ ุเศวตรนุทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางสาววรรณพา สมประสทิธิ ์เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
     คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯซ่ึงสอดคล้องกับ
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารระดับ
สงูและส�านกัตรวจสอบภายในรวม 4 ครัง้  นอกจากนีไ้ด้ประชมุเป็นการเฉพาะร่วมกับผูส้อบบญัชหีนึง่ครัง้ ท�าให้ทราบว่าสามารถปฏิบติั
งานสอบบัญชีได้อย่างอิสระ และได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารเป็นอย่างดี   ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
   1.  สอบทานรายงานทางการเงนิประจ�าไตรมาสและประจ�าปี 2558 โดยการสอบถามผู้สอบบญัชีเร่ืองความถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ถอื
ได้ของรายงานทางการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ควรในสาระส�าคัญ เป็นที่เชื่อถือได้ และมีการจัดท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งเปิด
เผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน
 2.  สอบทานผลประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินท่ีก�าหนดโดยส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.)ซึง่จดัท�าโดยฝ่ายบรหิารและซักถามข้อมลูเพิม่เตมิ รวมทัง้ สอบทานผลการตรวจ
สอบระบบควบคุมภายใน  ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2558 มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียง
พอ และมีประสิทธิผล 
 3.  สอบทานการบริหารความเสี่ยงรวมถึงมาตรการต่างๆในการจัดการความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ  มีความเห็นว่า 
มีความเหมาะสมตามสมควร และให้ส�านักตรวจสอบภายในติดตามผลด�าเนินการตามที่บริษัทฯก�าหนดไว้ 
 4.   พจิารณาอนุมตัแิผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2559 ให้สอดคล้องกบัการประกอบธรุกจิ โดยเน้นการตรวจสอบประสิทธผิล
ของการปฏิบัติงาน  การประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 5.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และกฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนนิธรุกิจของบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ ปฏบิตัสิอดคล้องกับกฎหมาย ระเบยีบและข้อก�าหนด
ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยดี อย่างต่อเนื่อง
 6.  พิจารณาการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง 
สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาลักษณะรายการ เหตุผลและความจ�าเป็น คณะกรรมการ
ตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล และเป็นธรรม รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพยีงพอ
 7.  การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด 
จึงน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจ�าปีแต่งตั้งให้นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3972 หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5659 เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2559 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 
(นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์)
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
16 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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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 have appropriate 
qualifications as requirements of the Securities Exchange Commission (SEC) which are consisting Mrs. Pilai 
Piemphongsarn as the Chairman of the Committee, Mr. Satit Chanjavanakul and Mr.Pongpanu Svetarundra as 
Committee Members 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’s regulations. For the year 2015, the Audit Committee held 4 
meetings with the external auditor, senior executives, and internal audit manager. In addition, the Committee held 
a private meeting with the external auditor to know that they had performed independently and cooperated with 
the company’s management as well. The significant matters are summarized as follows;
  1.  The Audit Committee reviewed the company’s quarterly and annual financial statements for Year 2015 
and discussed with the external auditor, in all material respects, regarding the accuracy, completeness, reliability 
of the financial statements and the sufficient disclosure. The Audit Committee is of the opinion that the financial 
statements have been presented fairly in accordance with Thai Financial Reporting Standards, including the disclosure 
sufficiently to stakeholders’ benefit. 
  2.  The Audit Committee reviewed the evaluation results for the company’s internal control system, which 
had been prepared by the managements using guideline from the Office of the Securities and Exchange Commission 
(SEC). In addition, the Committee reviewed internal audit reports as the approved audit plan. The Audit Committee 
has opinion that the internal control system of the company has sufficiency and appropriately control for operational 
business. 
  3.  The Audit Committee reviewed the risk management system, including the actions taken to mitigate 
significant risks. And has an opinion that sufficient management. The Audit Committee also assigned the Internal 
Audit Office to follow up the results of significant risk management regularly. 
  4.  The Audit Committee approved the internal audit plan for 2016 which emphasizes the effectiveness in 
operation, the evaluation of internal control and risk management in business operations.
  5.  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. 
  6.  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’s 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.
  7.  The Audit Committee considered the company’s external auditors for 2016 that the independence, 
performance, experience and qualification with the appropriateness of audit fee. The Audit Committee consequently 
recommended that  the Board  o f  D i rec to r s  p ropose the appo intment  o f  EY  Office L td . 
Mr. Chayapol Suppasedtanon C.P.A. Registration No. 3972 or Ms. Pimjai Manitkajohnki C.P.A. Registration No.4521 or 
Ms. Rosaporn Decharkom C.P.A. Registration No. 5659, as the company’s external auditor for 2016 at the Annual 
General Meeting of Shareholders.

On behalf of the Audit Committee

Mrs. Pilai Piemphongsarn 
Chairman of the Audit Committee
February 16, 2016

Audit Committee Report
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2558 
เปรียบเทียบกับปี 2557

       ในปี 2558 บริษัทฯ มีก�าไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะกิจการ จ�านวนเงิน 409 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
จ�านวนเงิน 84 ล้านบาท บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิจ�านวนเงิน 325 ล้านบาท คิดเป็นก�าไรต่อหุ้นจ�านวนเงิน 6.3 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน 
อัตราก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 10.9 และอัตราส่วนตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 12.6
          บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสียส�าหรับปี 2558 จ�านวนเงิน 323 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ1.5

 บริษัทฯ มีก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี 2558 จ�านวนเงิน 320 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.2

ปี 2558 ปี 2557
การเปลี่ยนแปลง

จ�านวนเงิน ร้อยละ

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 409 408 1 0.2

หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล  84  82 (2) (2.4)

ก�าไรสุทธิเฉพาะกิจการ 325 326 (1) (0.3)

บวก ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (2) 2  (4) (200.0)

ก�าไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสีย 323 328 (5) (1.5)

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น
เงินต่างประเทศ

  (3) 1 (4) (400.0)

ผลก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาที่ดิน - 15 (15) N/A

ผลกระทบของภาษีเงินได้ - (3) 3 N/A

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 320 341 (21) (6.2)

  ภาพรวมของปี 2558   บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าแและการให้บริการจ�านวนเงิน 2,843 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
จ�านวน 62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 มีก�าไรขั้นต้นจ�านวนเงิน 470 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวนเงิน 55 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 บาท มีรายได้อื่นจ�านวนเงิน 160 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนจ�านวนเงิน 43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.5 ส่งผล
ให้บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิเฉพาะกิจการจ�านวนเงิน 325 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน   
 
  บรษิทัฯ ไดล้งทนุในบรษิทัรว่มซึง่อยูร่ะหวา่งการกอ่สรา้งโรงงาน และยงัไมไ่ดเ้ปดิด�าเนนิกจิการ  บรษิทัฯ ไดร้บัรูส้ว่นแบง่ขาดทุน
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ�านวนเงิน 2 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสียส�าหรับปี 2558 จ�านวนเงิน 323 ล้าน
บาท ลดลงจากปีก่อน 5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.5   
 
  บริษัทฯ ได้รับรู้ผลขาดทุนจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม 
จ�านวนเงิน 3 ล้านบาท และไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของราคาที่ดินเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้บริษัทฯ 

มีก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2558 จ�านวนเงิน 320 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.2  

หน่วย	:	ล้านบาท
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•   รายได้รวม
 
 ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,003 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการ จ�านวนเงิน 
2,843 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.7 ของรายได้รวม และรายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษวัสดุ รายได้ค่าบริหาร 
รายได้ค่าเช่า รายได้ดอกเบี้ยรับ รวมเป็นจ�านวนเงิน 160 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.3 ของรายได้รวม

 บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวนเงิน 19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 โดยมาจากรายได้จากการขายสินค้าและ
รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น 62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 และมีรายได้อื่นลดลง 43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.5 
เนื่องจากในปี 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และในปี 2557 มีก�าไรจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จ�านวนเงิน 49 ล้านบาท

      

ปี 2558 ปี 2557 การเปลี่ยนแปลง

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

รายได้

รายได้จากการขายสินค้า 2,681  89.3 2,624  87.9   57 2.2

รายได้จากการ
ให้บริการ

  162   5.4    157   5.3   5 3.2

รวมรายได้จากการขายสินค้า
และให้บริการ

2,843 94.7 2,781 93.2  62 2.2

รายได้อื่น    160    5.3    203    6.8  (43) (21.2)

รวมรายได้ 3,003 100.0 2,984 100.0 19   0.6

หน่วย	:	ล้านบาท
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ปี 2558 ปี 2557 การเปลี่ยนแปลง

จ�านวนเงิน
สัดส่วน 
(ร้อยละ)

จ�านวนเงิน
สัดส่วน 
(ร้อยละ)

จ�านวนเงิน ร้อยละ

รายได้จากการขายสินค้าและ 
การให้บริการ

 2,843 100.0  2,781 100.0 62 2.2

ต้นทุนขายสินค้าและการให้
บริการ

2,373 83.5 2,366 85.1 7 0.3

ก�าไรขั้นต้น   470 16.5   415 14.9 55 13.2

ปี 2558 ปี 2557 การเปลี่ยนแปลง

จ�านวนเงิน
ร้อยละ

ต่อรายได้รวม
จ�านวนเงิน

ร้อยละ
ต่อรายได้รวม

จ�านวนเงิน ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย   66 2.2   70 2.4 (4) (5.7)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 155 5.1 140 4.7 15 10.7

รวม 221 7.3 210 7.1 11 5.2

•     ยอดขาย  ต้นทุนขายสินค้า  และก�าไรขัั้นต้น  
  
 ในปี  2558  บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการพิมพ์แผ่น  รวมจ�านวนเงิน 2,843 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน จ�านวน 62 
ล้านบาท หรือสูงกว่าร้อยละ 2.2 มีต้นทุนขายรวมจ�านวนเงิน 2,373 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต่อยอดขายร้อยละ 83.5 บริษัทฯ มี
ก�าไรขั้นต้นจ�านวนเงิน 470 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต่อยอดขายร้อยละ 16.5  เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวนเงิน 55  ล้านบาท  หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2  ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น การออกผลิตภัณฑ์ฝาปิดผนึกชนิดใหม่ซึ่งทนทานต่อการเกิดสนิม และ
จ�าหน่ายสนิค้าในกลุม่สนิค้าทีม่อีตัราก�าไรสงูในสดัส่วนทีเ่พิม่ข้ึน  นอกจากนีบ้รษิทัฯ มีต้นทุนขายสินค้าท่ีลดลงจากราคาวตัถุดบิท่ีลดลง

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจ�านวนเงิน 221 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.3 ของ
รายได้รวม   ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย จ�านวนเงิน 66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 ของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
จ�านวนเงิน 155 ล้านบาท   หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1 ของรายได้รวม

 บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากปีก่อนจ�านวนเงิน 4 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 5.7 เนือ่งจากในปี 2558 บรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่าย
ค่าชดเชยสินค้าไม่ได้มาตรฐานลดลง   

 บรษัิทฯ มค่ีาใช้จ่ายบรหิารเพิม่ข้ึนจ�านวนเงนิ 15 ล้านบาท หรอืเพิม่ข้ึนร้อยละ 10.7 สาเหตุหลักมาจากในปี 2558 บริษทัฯ มค่ีาใช้จ่าย
ด้านบุคคลากรเพิ่มขึ้นจ�านวนเงิน 5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 มีผลขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายอุปกรณ์เครื่องจักรเนื่องจากการ
เปลี่ยนแทน จ�านวนเงิน 5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.5 เท่า   และค่าใช้จ่ายบริหารอื่นเพิ่มขึ้นจ�านวนเงิน 5 ล้านบาท มาจากค่าใช้จ่ายเดิน

ทาง ค่าซ่อมแซมอาคารส�านักงาน ค่าเลี้ยงรับรองและอื่นๆที่เพิ่มขึ้น

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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• ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้นิติบุคคล จ�านวนเงิน 84 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 

 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 2558 จ�านวนเงิน 85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12 ล้านบาท สาเหตุมาจากในปี 2558 
บริษัทฯ มีก�าไรจากการด�าเนินงานที่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 

 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีกลับรายการ จ�านวนเงิน 1 ล้านบาท  เนื่องจากมียอดส�ารองค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
คงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  และในปี 2558 บริษัทฯ มียอดภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงจากปีก่อน จ�านวนเงิน 10 ล้านบาท หรือลดลง 
11.1 เท่า  เนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จ�านวนเงิน 9 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากก�าไรจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและก�าไรจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น

• รายจ่ายลงทุน

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ประเภททุน จ�านวนเงิน 254 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อ
เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี้เป็นการขยายก�าลังการผลิต และการปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

• สินทรัพย์รวม

 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2558  มีมูลค่ารวมเป็นจ�านวนเงิน 3,327 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวนเงิน 216 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนระยะยาว  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ เป็นสัดส่วนร้อยละ 47.1 ร้อยละ 1.3 ร้อยละ 1.4 ร้อยละ 14.2 ร้อยละ 35.6  

และร้อยละ 0.4  ตามล�าดับ  มีรายละเอียดของสินทรัพย์ดังนี้   

ปี 2558 ปี 2557
การเปลี่ยนแปลง

จ�านวนเงิน ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 85 73 12 16.4

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (1) 9 10 111.1

รวม 84 82 2 2.4

หน่วย	:	ล้านบาท
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 สินทรัพย์หมุนเวียนจ�านวนเงิน  1,567 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวนเงิน 131 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1  บริษัทฯ มี

เงินสดจ�านวนเงิน 499 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวนเงิน 44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7  มาจากบริษัทมีเงินสดคงเหลือจากการด�าเนิน

งานเพิ่มขึ้น มีเงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินฝากประจ�าจ�านวนเงิน 210 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจ�านวนเงิน 170 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้น 4 เท่า  มี

ลูกหนี้การค้าจ�านวนเงิน 406 ล้านบาท  ลดลงจ�านวนเงิน 31 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 7  เนื่องจากยอดขายตามฤดูกาลในช่วงสิ้นปี 

2558 มียอดลดลงกว่าปีก่อน นอกจากน้ีในปี 2558 มสีดัส่วนเครดติเทอมท่ีดกีว่าปีก่อน และสินค้าคงเหลือจ�านวนเงิน 442  ล้านบาท  ลดลง

จ�านวนเงิน 46 ล้านบาท  หรือลดลง ร้อยละ 10  เนื่องจากการบริหารยอดการผลิตที่ลดลงในช่วงปลายปี   

 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม จ�านวนเงิน 43 ล้านบาทที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสียลดลงจากปีก่อน 6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.2 เนื่อง

จากบริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�านวนเงิน 2 ล้านบาท และผลขาดทุนจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

จากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจ�านวน 4 ล้านบาท 

 ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ จ�านวนเงิน 1,186 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ�านวนเงิน 117 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 
สาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรใหม่เพื่อขยายก�าลังการผลิต  และผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นจ�านวนเงิน 278 ล้านบาท 
คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ส�าหรับปีจ�านวนเงิน 154 ล้านบาท   และตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์จ�านวนเงิน 7 ล้านบาท
 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ จ�านวนเงิน 12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ�านวนเงิน 26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 68.4 เนื่องจาก
ปี 2558 บริษัทฯ มียอดเงินมัดจ�าจ่ายล่วงหน้าส�าหรับการลงทุนซื้อเครื่องจักรลดลง 

       
 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 การเปลี่ยนแปลง

จ�านวนเงิน
สัดส่วน 
(ร้อยละ)

จ�านวนเงิน
สัดส่วน 
(ร้อยละ)

จ�านวนเงิน ร้อยละ

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,567 47.1 1,436 46.2 131 9.1

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม     43 1.3    49 1.6 (6) (12.2)

เงินลงทุนระยะยาว     45 1.4    45  1.4 - -

อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน

  474 14.2   474 15.2 - -

ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์

1,186 35.6 1,069 34.4 117 10.9

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อื่นๆ

  12  0.4   38   1.2 (26) (68.4)

รวมสินทรัพย์ 3,327 100.0 3,111 100.0 216 6.9

     

หน่วย	:	ล้านบาท
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31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 การเปลี่ยนแปลง

จ�านวนเงิน สัดส่วน
(ร้อยละ)

จ�านวนเงิน สัดส่วน
(ร้อยละ)

จ�านวนเงิน ร้อยละ

หนี้สินหมุนเวียน   431  69.7   444  70.6 (13) (2.9)

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี

   31 5.0   32    5.1 (1) (3.1)

หนี้สินไม่หมุนเวียน   156  25.3   153  24.3 3 2.0

รวมหนี้สิน   618 100.0   629 100.0 (11) (1.7)

 หนี้สินหมุนเวียนจ�านวนเงิน 431 ล้านบาท ลดลงเป็นจ�านวนเงิน 13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.9 สาเหตุหลักเนื่องมาจาก 
บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจ�านวน 374 ล้านบาท ลดลง 20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.0 ส่วนใหญ่มาจากราคาวัตถุดิบ
ลดลงจากปีก่อน และมียอดภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายจ�านวนเงิน 41 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 เนื่องจาก
บริษัทฯ มีก�าไรจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ�านวนเงิน 31 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวนเงิน 1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.1 เนื่องจากมี
ทรัพย์สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่มาจากยอดส�ารองค่าเผื่อการลดลงมูลค่าสินค้าคงเหลือมียอดเพิ่มขึ้นจ�านวนเงิน 0.7 ล้านบาท   และ
มีหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่มาจากผลแตกต่างของค่าเสื่อมราคามียอดลดลง 0.3 ล้านบาท  

 หนี้สินไม่หมุนเวียนจ�านวนเงิน 156 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวนเงิน 3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 มาจากยอดส�ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ�านวนเงิน 142 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวนเงิน 4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 และ
ค่าเช่ารับล่วงหน้าจ�านวนเงิน 14 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวนเงิน 1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.7 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามวิธีส่วนได้เสีย จ�านวนเงิน 2,708 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 
จ�านวนเงิน 226 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1  เนื่องมาจากบริษัทฯ มีก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2558  จ�านวน
เงิน 1,717   ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 230  ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5  ระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากก�าไร
ของปี  2557  เป็นจ�านวนเงิน 94  ล้านบาท   และมีองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นจ�านวนเงิน 24 ล้านบาท  มาจากส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์จ�านวนเงิน 26 ล้านบาท  และผลขาดทุนผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศจ�านวนเงิน 2 
ล้านบาท  

 

หน่วย	:	ล้านบาท

• หนี้สินรวม

 บริษัทฯ  มีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2558 มูลค่ารวม 618 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ�านวนเงิน 11  ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 1.7  

ประกอบด้วย  หนี้สินหมุนเวียน  หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เป็นสัดส่วนร้อยละ  69.7  ร้อยละ 5.0 และ

ร้อยละ 25.3  ตามล�าดับ  มีรายละเอียดของหนี้สินดังนี้
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 • นโยบายสภาพคล่อง  แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 
• สภาพคล่อง ในปี 2558 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ รวมมูลค่า  499  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
 ปี 2557 เป็นจ�านวนเงิน 44 ล้านบาท  สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดคงเหลือเพิ่มขึ้นจากการด�าเนินงาน
 

ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2558   บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 3.63 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 3.24 เท่า ในสิ้นปี 2557 และมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.25 เท่า ดีกว่า 0.27 เท่า ในสิ้นปี 2557

• แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน  ส�าหรับปี  2558  ประกอบด้วย

1. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน  จ�านวนเงิน 550 ล้านบาท ซ่ึงเกิดจากก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินด�าเนินงานจ�านวนเงิน 555 ล้านบาท  และบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
ลดลงเป็นจ�านวนเงิน 98  ล้านบาท  ได้แก่  ลูกหนี้การค้า  และสินค้าคงเหลือที่ลดลง  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินเพิ่มขึ้น
จ�านวนเงิน 26 ล้านบาท ได้แก่  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จ่ายภาษีเงินได้
นิติบุคคลเป็นจ�านวนเงิน 77 ล้านบาท  

2. เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกิจกรรมลงทุน  จ�านวนเงนิ  413  ลา้นบาท  ซึง่สว่นใหญเ่ปน็การลงทนุในการซือ้เครือ่งจกัรใหม่  จ�านวน
เงิน 254 ล้านบาท  และเงินลงทุนชั่วคราวในบัญชีเงินฝากประจ�าจ�านวนเงิน 170 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ มีดอกเบี้ย
รับจ�านวนเงิน 11 ล้านบาท 

3. เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  จ�านวนเงิน  94 ล้านบาท  ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ 
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Unit	:	Million	Baht

The Explanation and Analysis of operating results for the year 
2015 compared to 2014

 In year 2015, the Company had earnings before tax for the amount of 409 million Baht, deducted the corporate 
income tax for the amount of 84 million Baht, the Company had net profit of 325 million Baht.  The earnings per 
share were 6.3 Baht, which was nearly to the previous year.   The net profit ratio was 10.9% and the return on equity 
was 12.6%.
 The Company had net profit by equity method for the year 2015 for the amount of 323 million Baht, which 
had decreased from previous year for 4 million Baht or equivalent to 1.5%.
 The Company had comprehensive income for the year 2015 for the amount of 320 million Baht, which had 
decreased from previous year 21 million Baht or equivalent to 6.2%.

Year 2015 Year 2014
Different

Amount %

Earnings before tax 409 408 1 0.2

Less Corporate income tax   84  82  (2) 0.1

Net Profit – Cost Method 325 326 (1) (0.2)

Share of profit (Loss) from    
investment in associated company

 (2)  2 (4) 200.0

Net Profit – Equity Method 323 328 (5) (1.2)

Exchange differences on  translation 
of financial statements in foreign currency

(3) 1 (4) (400.0)

Unrealized gain on revaluation  of land - 15 (15) N/A

Income tax effect - (3) 3 N/A

Total comprehensive income 320 341 (21) (6.2)

 For the overall picture of year 2015, the Company had Sale and services income for the amount of 2,843 
million Baht, which had increased from previous year for the amount of 62 million Baht or equivalent to 
2.2%.  The gross profit had the amount of 470 million Baht, which had increased from the previous year for 
the amount of 55 million Baht or equivalent to 13.2%.  Other incomes for the amount of 160 million Baht, 
which had decreased from previous year for the amount of 43 million Baht or equivalent to 21.5%, resulting 
to the Company had profit from the Separate financial statement for the amount of 325 million Baht, which 
was nearly to the previous year.

 The Company had invested with the under-construction Associated Company that had not yet started any 
operation.  The Company had the share of loss for investment in associated company for the amount of 2 million 
Baht.  As the result the Company had the net profit by equity method for the year 2015 for the amount of 323 
million Baht, which had decreased from previous year for the amount of 5 million Baht or equivalent to 1.5%. 
   
 The Company had loss from the exchange differences on translation of financial statement in foreign 
currency for the amount of 3 million Baht and there was no unrealized gain on revaluation of land compared 
from previous year. Resulting to the comprehensive income had the year 2015 for the amount of 320 million 
Baht, which had decreased from previous year 21 million Baht or equivalent to 6.2%.
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• Revenues

 In year 2015, the Company had the total revenues of 3,003 million Baht consisted of sales and service income 
for the amount of 2,843 million Baht or equivalent to 94.7% of total revenues.  Other incomes consisted of income 
from sales of scrap metal, administrative income, rental income, and interest income for the total of 160 million 
Baht or equivalent to 5.3% of total revenues.  
 The Company had the total revenues increased from the previous year for the amount of 19 million Baht or 
equivalent to 0.6%. It came from the gain for the increase of sales and service income for the amount of 62 million 
Baht or equivalent to 2.2% and the decrease of other income for the amount of 43 million Baht or equivalent to 21.5%.  
It was due to the fact that in the year 2015 there was no gain on change in the value of investment property.  For the 
year 2014 there was gained on change in the value of investment property for the amount of 49 million Baht.

Year 2015 Year 2014 Different

Amount % Amount % Amount %

Revenues

Sales 2,681 89.3 2,624 87.9 57 2.2

Service income   162   5.4   157 5.3   5 3.1

Total sales and 
service income

2,843 94.7 2,781 93.2 62 2.2

Other income   160   5.3   203 6.8 (43) (21.2)

Total revenues 3,003 100.0 2,984 100.0 19 0.6

Unit	:	Million	Baht
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Year 2015 Year 2014 Different

Amount % Amount % Amount %

Sales and Service income 2,843 100.0 2,781 100.0 62 2.2

Cost of sales and Service 2,373 83.5 2,366 85.1  7 0.3

Gross profit   470 16.5 415 14.9 55 13.2

 

• Selling & Administrative Expenses
 In the year 2015, the Company had selling and administrative expenses for the amount of 221 million Baht or 
equivalent to 7.3% of total revenues.  It was consisted of selling expenses for the amount of 66 million Baht or 
equivalent to 2.2% of total revenues.  The administrative expenses were amounting 155 million Baht or equivalent 
to 5.1% of total revenues.

 The Company’s selling expenses had decreased from the previous year for the amount of 4 million Baht or 
equivalent of 5.7%.  In the year 2015 the expenses for the compensation for the under standard products of the 
Company had been decreased.

 The Company had increased the administrative expenses for the amount of 15 million Baht or equivalent to 
10.7%.  The main reasons were in the year 2015 the personnel expenses of the Company had been increased for 
the amount of 5 million Baht or equivalent to 5.2%, loss from written off machinery equipment from replacement 
for the amount of 5 million Baht or equivalent to 3.5 times, and the increase of other administrative expenses 
including the travelling expenses and the repair and maintenance of building and entertained expenses for the 
amount of 3 million Baht.

Year 2015 Year 2014 Different

Amount
% of total 
revenues

Amount
% of total 
revenues

Amount %

Selling & administrative expenses

Selling expenses  66 2.2  70 2.4 (4) (5.7)

Administrative expenses 155 5.1 140 4.7 15 10.7

Total expenses 221 7.3 210 7.1 11 5.2

•   Sales, Cost of Sales and Gross Profit

 In 2015 the Company had sales and printing services incomes for the amount of 2,843 million Baht, which was 
higher than previous year for the amount of 62 million Baht or equivalent to 2.2%.  The cost of sales and services 
were 2,373 million Baht or equivalent to 83.5% of sales.  The Company had gross profit for the amount of 470 
million Baht or equivalent to 16.5% of sales, which had increased from the year 2014 for the amount of 55 million 
Baht or equivalent to 13.2%.  Mainly, it was due to the increase in proportion of sale quantity and new cap product, 
which had the quality of rust resistances including the sale of the high profit products.  In addition, the Company 
had decreased the cost of sale from the lower raw material price.

Unit	:	Million	Baht

Unit	:	Million	Baht
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•   Corporate Income Tax

 In the year 2015, the Company had the corporate income tax for the amount of 84 million Baht, which had 
increased from the previous year for the amount of 2 million Baht or equivalent to 2.4%.

 The current income tax for 2015 had the amount of 85 million Baht, which had increased for the amount of 
12 million Baht from the previous year.  It was due to the Company had the earning before tax had increased for 
the amount of 51 million Baht or equivalent to 14.4%.

 The Company had the deferred tax reversal for the amount of one million Baht, coming from the increase of 
allowance for diminution in value of inventories from the previous year.  In the year 2015, the deferred tax had 
been decreased for the amount of 10 million Baht or equivalent to 11 times from previous year due to the deferred 
tax liabilities of the Company had the amount of 9 million Baht in year 2014.  Mainly, it came from the gain on 
change in the value of investment properties and gain on revaluation surplus on land.

Year 2015 Year 2014
Different

Amount %

Income Tax

Current  income tax 85 73 12 16.4

Deferred tax expenses  (1)  9 10 111.1

Total 84 82  2 2.4

•   Capital Expenditures

 In the year 2015, the Company had the capital expenditures for the amount of 254 million Baht.  The main 
portion of the investment was the machinery for new product and increasing the efficiency.  Moreover, the Company 
had increased the capacity of production according to the demand of markets.

Financial Status

•   Assets

 The total assets of the Company at the year-end of 2015 were 3,327 million Baht, which had increased from 
2014 for the amount of 216 million Baht or equivalent to 6.9%. 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 47.1%, 1.3%, 1.4%, 14.2%, 35.6% and 0.4% respectively. Assets categories were as 
follows:

Unit	:	Million	Baht
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 Total current asset was 1,567 million Baht had increased from 2014 for the amount of 131 million Baht or 
equivalent to 9.1%.  There were cash for the amount of 499 million Baht, which had increased for the amount of 
44 million Baht or equivalent to 9% from previous year, coming from the surplus cash of the operating activities.  
The current investment from fixed deposit for the amount of 210 million Baht, which had increased for the amount 
of 170 million Baht or equivalent of 4 times.    The account receivable was 406 million Baht, which had been 
decreased for the amount of 31 million Baht or equivalent to 7% from previous year due to decrease seasoning 
sale at year-end and better mixed payment terms for credit.  The inventory had the amount of 442 million Baht, 
which had decreased for the amount of 46 million Baht or equivalent to 10% from previous year due to the 
management of reduction of production at year-end.  

 Investment in the associated company by equity method had the amount of 43 million Baht had decreased 
from previous year for the amount of 6 million Baht or equivalent to 12%.  It was due to the Company recognized 
the share of profit from investment in associated company for the amount of 2 million Baht and the exchange 
differences on translation of financial statement in foreign currency for the amount of 4 million Baht.
  
 Property, plant and equipments amounted of 1,186 million Baht, which had increased from 2014 for the 
amount of 117 million Baht or equivalent to 10.9%.  The main reason was the Company had increased the 
investment in new machinery including capacity expansion and new product for the amount of 278 million Baht. 
The calculation of the depreciation of total assets was 154 million Baht and written off the asset for the amount of 
7 million Baht.

 

       
 

 Financial statements in which  equity method

31 December 2015 31 December 2014 Different

Amount % Amount % Amount %

Current assets 1,567 47.1 1,436 46.2 131 9.1

Non-Current assets :

Investment in 
associated 
company

    43   1.3    49 1.6 (6) (12.2)

Long-term 
investment

    45   1.4    45   1.4 - -

Investment 
properties

  474 14.2   474 15.2 - -

Property Plants and  
Equipments

1,186 35.6 1,069 34.4 117 10.9

Other non-current 
assets 

     12  0.4     38    1.2 (26) (68.4)

Total  Assets 3,327 100.0 3,111 100.0 216 6.9
     

Unit	:	Million	Baht
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 Other non-current assets had the amount of 12 million Baht, which had decreased from the year 2014 for the 
amount of 26 million Baht or equivalent to 68.4%. It was due to the year 2015 the Company had decreased the 
asset of down payment for the purchase of machinery at year-end.

•   Liabilities
 The total liabilities of the Company at the year-end of 2015 were 618 million Baht, which had decreased from 
year 2014 for the amount of 11 million Baht or equivalent to 1.7%.  It consisted of current liabilities, deferred tax 
liabilities, and non-current liabilities, for the ratio of 69.7%, 5.0% and 25.3% respectively.  Liabilities categories were 
as follows:

 

31 December 2015 31 December 2014 Different

Amount % Amount % Amount %

Current Liabilities  431 69.7  444 70.6 (13) (2.9)

Deferred Tax Liabilities   31   5.0    32   5.1  (1)  (3.1)

Non-Current Liabilities 156 25.3 153 24.3 3 2.0

Total  Liabilities 618 100.0 629 100.0 (11) (1.7)

 Current liabilities amounted of 431 million Baht, which had decreased for the amount of 13 million Baht or 
equivalent to 2.9%.  The trade and other payable had the amount of 374 million Baht, which had decreased for 
the amount 20 million Baht or equivalent to 5% from previous year.  It was due to the decrease price of raw 
materials.  The corporate income tax payable had the amount of 41 million Baht, which had increased for the 
amount of 8 million Baht or equivalent to 24.6%.  It was due to the earning from operation had increased from 
previous year.

 Deferred tax liabilities amounted of 31 million Baht, which had decreased for the amount of one million Baht 
or equivalent to 3.1%. It was consisted of the deferred tax assets, which came from the allowance for diminution 
in value of inventory had increased for the amount of 0.7 million Baht and deferred tax liabilities, which came from 
the temporary difference of depreciation had decreased for the amount of 0.3 million Baht.
 
 Non-current liabilities had the amount of 156 million Baht, which had increased from year 2014 for the amount 
of 3 million Baht or equivalent to 2.0%.  It came from the provision for long-term employees’ benefits for the 
amount of 142 million Baht, which had increased from previous year for the amount of 4 million Baht or equivalent 
to 2.7% and the rental received in advance for the amount of 14 million Baht, which had decreased for the amount 
of one million Baht or equivalent to 6.7%.
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•   Shareholders’ Equity

 As of 31st December 2015, the shareholders’ equity by equity method amounted of 2,708 million Baht, which 
had increased from the previous year for the amount of 226 million Baht or equivalent to 9.1%. It was due to the 
Company had the retained earnings as of 31st December 2015 amounted of 1,717 million Baht, which had increased 
from previous year for the amount of 230 million Baht or equivalent to 15.5%. During the year of 2015, the 
Company had paid the dividends for 2014 for the amount of 94 million Baht and other components of shareholders' 
equity for the amount 24 million Baht. The other components of shareholders' equity consisted of surplus on land 
for the amount of 26 million Baht and loss the exchange different on translation of financial statement in foreign 
currency for the amount of 2 million Baht. 

•   Liquidity and Source of funds & Used of funds
 •  Liquidity in 2015, the Company had cash and cash equivalent for the amount of 499 million Baht, which 

had increased from the year 2014 for the amount of 44 million Baht.  Mainly, It was the use from the 
operating activities.  

As of 31st December 2015, the Company current ratio was 3.63 times which had increased from the 
previous year, of which the current ratio was 3.24 times.  The debt to equity ratio was 0.25 times had 
better than the previous year, which was 0.27 times.  

  
 •   Source of funds & Used of funds for 2015 consisted of 

1. Cash flows from operating activities amounted 550 million Baht, which was the income from operating 
activities before changes in operating assets and liabilities amounted 555 million Baht.  The Company 
had decreased the change of operating assets for the amount of 98 million Baht, coming from 
account receivable and the inventories.  The change of operating liabilities had decreased for the 
amount of 26 million Baht, coming from trade and other payable and other current liabilities. In 
addition, the Company had paid the corporate income tax for the amount of 77 million Baht. 

2. Cash used in investing activities had the amount of 413 million Baht. It was mainly from the investment 
for the purchase of new machinery for the amount of 254 million Baht and current investment from 
fixed deposit for the amount of 170 million Baht.  In addition the Company had interest income for 
the amount of 11 million Baht. 

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.



เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก�าไรขาดทุนซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้นซึง่แสดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยี และงบกระแสเงนิสดซึง่แสดงเงนิลงทนุตามวธีิส่วนได้เสยีส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับ
ผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลักฐานการสอบบัญชเีกีย่วกบัจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ วธีิ
การตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ
ของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์
ในการแสดงความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคมุภายในของกจิการการตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชท่ีีผูบ้รหิาร
ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม 

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกันของบริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 

  พิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2559
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 498,774,412    454,750,901    498,774,412    454,750,901    

เงินลงทุนชั่วคราว 210,289,460    40,289,460     210,289,460    40,289,460     

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 6, 8 406,306,624    437,060,399    406,306,624    437,060,399    

สินคาคงเหลือ 9 442,310,110    489,122,464    442,310,110    489,122,464    

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 9,005,838       15,114,970     9,005,838       15,114,970     

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,566,686,444 1,436,338,194 1,566,686,444 1,436,338,194 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทรวม 10 43,315,499     49,016,701     46,341,825     46,341,825     

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

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 12 474,000,000    474,000,000    474,000,000    474,000,000    

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 13 1,185,665,000 1,068,532,823 1,185,665,000 1,068,532,823 

สินทรัพยไมมีตัวตน 14 2,902,932       5,528,659       2,902,932       5,528,659       

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 8,948,080       32,110,207     8,948,080       32,110,207     

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,760,128,249 1,674,485,128 1,763,154,575 1,671,810,252 

รวมสินทรัพย 3,326,814,693 3,110,823,322 3,329,841,019 3,108,148,446 

งบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินซึ่งแสดง



 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 6, 16 374,432,084    394,113,007    374,432,084    394,113,007    

คาเชารับลวงหนาที่ครบกําหนดรับรูภายในหนึ่งป 6 992,608          1,179,275       992,608         1,179,275       

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 40,785,420     32,745,957     40,785,420     32,745,957     

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 15,131,764     15,566,821     15,131,764     15,566,821     

รวมหนี้สินหมุนเวียน 431,341,876    443,605,060    431,341,876    443,605,060    

หนี้สินไมหมุนเวียน

คาเชารับลวงหนา - สุทธิ

   จากสวนที่ครบกําหนดรับรูภายในหนึ่งป 6 14,392,816     15,385,424     14,392,816     15,385,424     

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 23 30,732,551     31,893,158     30,732,551     31,893,158     

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 17 142,035,405    138,183,201    142,035,405    138,183,201    

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 187,160,772    185,461,783    187,160,772    185,461,783    

รวมหนี้สิน 618,502,648    629,066,843    618,502,648    629,066,843    

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินซึ่งแสดง

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย



 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

        หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน

      หุนบุริมสิทธิ ชนิดไมสะสมเงินปนผล 

         799,988 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 18 7,999,880       7,999,880       7,999,880       7,999,880       

      หุนสามัญ 52,000,012 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 520,000,120    520,000,120    520,000,120    520,000,120    

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

   ทุนที่ออกและชําระแลว

      หุนบุริมสิทธิ ชนิดไมสะสมเงินปนผล 

         799,988 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 18 7,999,880       7,999,880       7,999,880       7,999,880       

      หุนสามัญ 52,000,012 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 520,000,120    520,000,120    520,000,120    520,000,120    

สวนเกินทุน

   สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ 49,209,704     49,209,704     49,209,704     49,209,704     

   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 337,598,339    337,598,339    337,598,339    337,598,339    

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 19 52,800,000     52,800,000     52,800,000     52,800,000     

   ยังไมไดจัดสรร 1,716,771,507 1,486,842,544 1,717,496,065 1,485,239,297 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 23,932,495     27,305,892     26,234,263     26,234,263     

รวมสวนของผูถือหุน 2,708,312,045 2,481,756,479 2,711,338,371 2,479,081,603 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,326,814,693 3,110,823,322 3,329,841,019 3,108,148,446 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินซึ่งแสดง

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย



 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�าไรขาดทุน
บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
ส�าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได

รายไดจากการขาย 6 2,680,650,215 2,623,782,857 2,680,650,215 2,623,782,857

รายไดจากการใหบริการ 6 162,035,633    157,120,193    162,035,633    157,120,193    

รายไดอื่น 21 159,842,722    203,479,367    159,842,722    203,479,367    

รวมรายได 3,002,528,570 2,984,382,417 3,002,528,570  2,984,382,417  

คาใชจาย

ตนทุนขาย 2,233,424,181 2,237,031,374 2,233,424,181  2,237,031,374  

ตนทุนการใหบริการ 139,189,492    128,735,237    139,189,492    128,735,237    

คาใชจายในการขาย 65,987,687     70,456,630     65,987,687      70,456,630      

คาใชจายในการบริหาร 154,526,611    139,518,054    154,526,611    139,518,054    

รวมคาใชจาย 2,593,127,971 2,575,741,295 2,593,127,971  2,575,741,295  

กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

   และคาใชจายภาษีเงินได 409,400,599    408,641,122    409,400,599    408,641,122    

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม 10 (2,327,805)      1,603,247       -                    -                    

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 407,072,794    410,244,369    409,400,599    408,641,122    

คาใชจายภาษีเงินได 23 (83,544,899)    (82,238,513)     (83,544,899)     (82,238,513)     

กําไรสําหรับป 323,527,895    328,005,856    325,855,700    326,402,609    

กําไรตอหุน 24

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

   กําไรสําหรับป 6.22 6.31 6.27 6.28

กําไรตอหุนปรับลด

   กําไรสําหรับป 6.13 6.21 6.17 6.18

งบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

งบการเงินซึ่งแสดง



 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
ส�าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กําไรสําหรับป 323,527,895    328,005,856    325,855,700    326,402,609    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา

   งบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (3,373,397)      1,071,629       -                    -                    

ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการตีราคาที่ดิน 13, 20 -                   14,598,324     -                    14,598,324      

ผลกระทบของภาษีเงินได 23 -                   (2,919,665)      -                    (2,919,665)       

รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือ

   ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได (3,373,397)      12,750,288     -                    11,678,659      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป (3,373,397)      12,750,288     -                    11,678,659      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 320,154,498    340,756,144    325,855,700    338,081,268    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินซึ่งแสดง

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
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135บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited

งบกระแสเงินสด
บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
ส�าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนวย: บาท)

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษี 407,072,794    410,244,369    409,400,599    408,641,122    

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ขาดทุนจากการลดมูลคา (กลับรายการ) ของสินคาคงเหลือและ

      ตัดจําหนายสินคาและอะไหล (15,686,858)    27,886,546     (15,686,858)     27,886,546      

   คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย 163,093,018    133,089,947    163,093,018    133,089,947    

   สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 2,327,805       (1,603,247)      -                    -                    

   กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย

      เพื่อการลงทุน -                   (48,767,676)     -                    (48,767,676)     

   (กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ 159,075         (139,535)         159,075          (139,535)         

   คาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 8,070,012       7,865,200       8,070,012       7,865,200        

   รายไดดอกเบี้ย (10,264,017)    (13,059,739)     (10,264,017)     (13,059,739)     

   รายไดเงินปนผล -                   (14,100)          -                    (14,100)           

   (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น 225,422         (92,132)          225,422          (92,132)           

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

   สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 554,997,251    515,409,633    554,997,251    515,409,633    

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 30,291,635     (4,421,539)      30,291,635      (4,421,539)       

   สินคาคงเหลือ 62,499,212     (47,412,298)     62,499,212      (47,412,298)     

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,122,933       (5,292,854)      6,122,933       (5,292,854)       

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (1,172,464)      (1,646,230)      (1,172,464)      (1,646,230)       

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (20,153,508)    7,386,105       (20,153,508)     7,386,105        

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น (439,944)         2,951,262       (439,944)         2,951,262        

   คาเชารับลวงหนา (1,179,275)      (992,608)         (1,179,275)      (992,608)         

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (4,217,808)      (6,298,785)      (4,217,808)      (6,298,785)       

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 626,748,032    459,682,686    626,748,032    459,682,686    

จายภาษีเงินไดนิติบุคคล (76,666,041)    (65,983,793)     (76,666,041)     (65,983,793)     

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 550,081,991    393,698,893    550,081,991    393,698,893    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินซึ่งแสดง

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย



 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
ส�าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มข้ึน (170,000,000)  (40,289,460)    (170,000,000)   (40,289,460)     

ลงทุนในบริษัทร่วม -                   (46,341,825)    -                    (46,341,825)     

ซ้ืออุปกรณ์ (277,646,987)  (228,803,381)   (277,646,987)   (228,803,381)   

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 171,474         750,641         171,474          750,641          

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มข้ึน (38,080)          (4,482,448)      (38,080)          (4,482,448)      

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือเคร่ืองจักรลดลง (เพิ่มข้ึน) 24,089,640     (28,603,640)    24,089,640     (28,603,640)     

ดอกเบี้ยรับ 10,811,630     12,967,876     10,811,630     12,967,876      

เงินปันผลรับ -                   14,100           -                    14,100           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (412,612,323)  (334,788,137)   (412,612,323)   (334,788,137)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล (93,598,932)    (93,598,932)    (93,598,932)     (93,598,932)     

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (93,598,932)    (93,598,932)    (93,598,932)     (93,598,932)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 43,870,736     (34,688,176)    43,870,736     (34,688,176)     

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

   ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 152,775         192,986         152,775          192,986          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 454,750,901   489,246,091    454,750,901    489,246,091    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 498,774,412   454,750,901    498,774,412    454,750,901    

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

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

งบการเงินซ่ึงแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

       หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
ส�าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยมี บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส 
จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้นหลัก และมีบริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด เป็น
บริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ การผลิตและจําหน่ายฝาสําหรับขวด และธุรกิจรับจ้างพิมพ์แผ่นสําหรับ
งานกระป๋องท่ีอยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ เลขท่ี 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46 ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 

 

2.   เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันท่ี 28  กันยายน  2554 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 
งบการเงินนี้ได้จัดทําข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 
 

3.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้ 
ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 บริษัทฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญ
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้กําหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกําไรขาดทุนก็ได้  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯรับรู้รายการกําไรขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว 

     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย การ

ร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 
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     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวกับ

การวัดมูลค่ายุติธรรม  กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 
และใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใช้มาตรฐานฉบับนี้  

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 

ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และ
ฉบับใหม่  รวมถึงแนวปฏิบตัทิางบญัชีจํานวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มรีอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบ
การเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ 

 
4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 
 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า

ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสินค้าที่ได้ส่ง
มอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว 

 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน 

 รายได้จากการให้เช่ารับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า 

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

เงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกท่ีได้รับในรูปบัตรภาษีจากกระทรวงการคลังรับรู้เป็นรายได้เมื่อบริษัทฯได้รับหนังสือ
แจ้งอนุมัติให้ได้รับบัตรภาษี 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง

กําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีได้มาและไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ 

4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

        ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและ
การวิเคราะห์อายุหนี้ 
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4.4 สินค้าคงเหลือ 
 สินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่

ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต  
        วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า 

และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ 
4.5 เงินลงทุน 
 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย และแสดง

อยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยมูลค่าตามวิธีราคาทุน 
 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการ

ลดลงของมูลค่า (ถ้ามี) 
 บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน 
4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 บริษัทฯวัดมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทํารายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ

จะวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยมูลค่ายุตธิรรม บริษัทฯรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในงบกําไรขาดทุนในปีที่เกิดข้ึน 

 บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในงบกําไรขาดทุนใน
งวดท่ีตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนออกจากบัญชี 

4.7    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 
 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า

ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 
 บริษัทฯบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วันท่ีได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริษัทฯจัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน

โดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์
ดังกล่าวเป็นคร้ังคราวเพ่ือมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมี
สาระสําคัญ 

 บริษัทฯบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้  
- บริษัทฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพ่ิมข้ึนจากการตีราคาใหม่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จํานวน

สะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการ
ตีราคาลดลงและบริษัทฯได้รับรู้ราคาที่ลดลงในงบกําไรขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพ่ิมจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็น
รายได้ไม่เกินจํานวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว 

- บริษัทฯรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในงบกําไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์
นั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”อยู่ในส่วนของผู้ถือ
หุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจํานวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์”  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้ 

 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 20    ปี 
 เครื่องจักรและอุปกรณ์         3 - 15   ปี 
 เครื่องตกแต่งติดตั้ง เครื่องใช้สํานักงานและยานพาหนะ         3 - 5     ปี 
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        ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 

         บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจําหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในงบกําไร
ขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น  

 บริษัทฯตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะ
ทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัด
จําหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จํากัดมีดังนี้ 

  อายุการให้ประโยชน์ 
 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร ์ 3 และ 5 ปี 
 สิทธิการผลิต                                                                                6 ปี 

4.9    รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่

ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ  

         นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการ
วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า

การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
จํานวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึก
เป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ดําเนินงาน จํานวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายงบกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 
 บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเปน็สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินท่ี
เป็นตัวเงินซึ่งอยูใ่นสกุลเงินตราตา่งประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนรวมอยูใ่นการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 



141บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited

 

 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มี

ตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

 บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ดินซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึก
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่า
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบันทึกไว้ 

         หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวด
ก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้กําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการ
รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพ่ิมข้ึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ
บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังงบกําไรขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้น
แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิม 

4.13  ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง

ประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยก
ออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 
นอกจากนี้ ยังมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพที่ได้จัดสรรไว้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตกิองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ใช้บังคับ
โดยบริษัทฯเป็นผู้จัดเก็บไว้เอง และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นลาออกจากบริษัทฯ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงิน

ชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯจัดให้มีโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา 

 บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทําการ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงาน (โครงการผลประโยชน์) จะรับรู้ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงานจะรับรู้ทันทีในงบกําไรขาดทุน 
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4.14 ประมาณการหนี้สิน 
 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว และมี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ
สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.15  ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทาง

ภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันส้ิน

รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเก่ียวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับ
ลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหาก มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

 บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดข้ึนเก่ียวข้องกับรายการท่ีได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  

4.16  สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน กําไรขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน ส่วนเกิน
หรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทําสญัญาจะถูกตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา 

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพ่ือโอนหนี้สินให้ผู้อื่น

โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลค่า บริษัทฯใช้
ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เก่ียวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลค่ายุตธิรรมนั้นให้มากที่สุด  
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 ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดับตามประเภทของข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรอืหนีสิ้นอย่างเดยีวกันในตลาดทีม่ีสภาพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณข้ึน 

         ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมนิความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สําหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจํา 

 

5.   การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน
และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดงันี้ 

 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 
 ในการประมาณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่
เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 

 ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
 ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสินค้าจากผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลย

พินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยใช้การวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ และสถานะการขายของสินค้า
คงเหลือรายตัวในปัจจุบัน 

 ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน 
 บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญ

และเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและ
เป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 บริษัทฯแสดงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและรับรู้การ

เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบกําไรขาดทุน ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีมูลค่าต้นทุนเปล่ียนแทนสุทธิ ข้อสมมติฐานที่สําคัญท่ีใช้ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 12 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 
 ในการคํานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า

คงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
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 บริษัทฯ แสดงมูลค่าของท่ีดินด้วยราคาท่ีตีใหม่ ซึ่งราคาท่ีตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการตามท่ีอธิบายไว้ในหมายเหตุ 13 

 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ํากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหาร
จําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

 สัญญาเช่า  
        ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน

เง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่า
ดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

        สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหาร

จําเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมใน
การคํานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ว่าบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวน้ัน ในการนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้อง
ประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไร
ทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็นต้น 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่

สามารถหาราคาได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่
มีอยู่ในตลาด โดยคํานึงถึงความเส่ียงทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และ
การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานที่เก่ียวข้องกับตัวแปรที่ใช้
ในการคํานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

                                                                                                         (หน่วย: พันบาท) 
งบการเงินซึ่งแสดง           

เงินลงทุนตามวิธส่ีวนได้เสีย /    
งบการเงินเฉพาะกิจการ  
2558 2557 นโยบายการกําหนดราคา 

รายได้จากการขาย - ฝาภาชนะ 725,170 661,109 ราคาตลาด 
รายได้จากการให้บริการพิมพ์แผ่น 159,588 154,758 ราคาตลาด 
รายได้จากการให้เช่า 2,441 3,145 ราคาตามสัญญา 
ขายอุปกรณ์ อะไหล่และวัตถุดิบ 1,355 1,528  ราคาตามปกติธรุกิจเช่นเดยีวกับ

ลูกค้าทั่วไป 
รายได้ค่าบริหาร 11,453 9,077 ราคาตามสัญญา 
ซื้อวัตถุดิบ 1,344 2,603 ราคาตลาด 
ซื้ออะไหล่และเครื่องจักร 32,304 20,217 ราคาตลาด 
จ่ายค่าสิทธิการผลิต  22,311 22,436  อัตราร้อยละของยอดขายแต่ละ

สินค้า
จ่ายค่าชดเชยสินค้าเสียหาย 858 1,331 ราคาทุน
โอนมูลค่าเครื่องจักรที่ถือกรรมสทิธิ์ร่วมกัน 4,358 989 ราคาทุน
เงินปันผลจ่าย 60,455 60,455 ตามที่ประกาศจ่าย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 
ดังต่อไปนี้ 

                                                                                                         (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย/ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 19,209 19,257
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 223 215
รวม 19,432 19,472
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้  
                                                                                                          (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8) 100,699 108,304
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8) 7,859 11,149
เจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ 16) 22,733 23,735
ค่าเช่ารับล่วงหน้า  
ค่าเช่ารับล่วงหน้า  15,386 16,565
หัก: ส่วนท่ีครบกําหนดภายในหนึ่งปี (993) (1,179)
สุทธิ 14,393 15,386

 ข้อมูลเพ่ิมเติมของรายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกันสรุปไดด้ังนี ้
ก) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้ 

  บริษัท   ประเภทกิจการ   ลักษณะความสัมพันธ์  
PT Indonesia Caps and Closures       ผลิตและจําหน่ายบรรจุภัณฑ์         บริษัทร่วม 
                                                    ประเภทฝาสําหรับเคร่ืองดื่ม 
 กลุ่มบริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี                  ผลิตและจําหน่ายเคร่ืองดื่ม         ผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 
 บริษัท ไทยน้ําทพิย์ จํากัด                     ผลิตและจําหน่ายเคร่ืองดื่ม         ผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 
 บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)              ผลิตและจําหน่ายเคร่ืองดื่ม         ผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 
 บริษัท โตโยไซกัน กรุ๊ป โฮลด้ิงส ์จํากัด      ผลิตและขายบรรจุภัณฑ์         ผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 
 บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จํากัด       ผลิตและขายบรรจุภัณฑ์         ผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 
 บริษัท บางกอกแคน                           ผลิตและขายกระป๋อง         มผีู้ถือหุน้ร่วมกันและมผีู้บริหารร่วมกัน 
  แมนนูแฟคเจอร่ิง จํากัด                       2-Piece และ 3-Piece                          บางส่วน 
บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จํากัด    ผลิตและขายภาชนะพลาสติก           มีผูถ้ือหุ้นร่วมกันและมีผู้บริหารร่วมกัน                      

บางส่วน 
บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จํากัด        ผลิตและขายกระป๋อง 2-Piece         มีผูถ้ือหุ้นร่วมกันและมีผู้บริหารร่วมกัน

บางส่วน 
 บริษัท ไซไว โชจ ิจํากัด       จําหน่ายเคร่ืองจักรและอะไหล่         มีผู้ถือหุน้ร่วมกันบางส่วน 
 บริษัท โตโย ฟิลลิง่ อนิเตอร์เนชั่นแนล จํากดั   บรรจแุละจําหนา่ยกระป๋อง                   มีผูถ้ือหุ้นร่วมกันบางส่วน 

อัดยาน้ําสําหรับฉีด 
บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จํากัด รับจ้างผลิตแม่พมิพ์สําหรับ              มผีู้ถือหุ้นร่วมกันบางส่วน 

ฉีดและเป่าพลาสติก 

           ข)       ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ เก่ียวข้องกัน รายการค้าท่ีเกิดข้ึนถือเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯและเป็นไปตามวัตถุประสงค์                           
ของ การก่อตั้งบริษัทในการผลิตและจําหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและเป็นคู่แข่งทางการค้าระหว่างกันเอง
และการให้บริการรับจ้างผลิตงานที่เก่ียวกับการพิมพ์ 

ค) ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เก่ียวข้องกันประกอบด้วย ยอดคงเหลือของรายการให้เช่า ขายอุปกรณ์และอะไหล่ การ
ให้บริการด้านการจัดการและการให้บริการระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์แก่บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 
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ง) เจ้าหนี้อื่น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกันประกอบด้วย ยอดคงเหลือของรายการซ้ือวัตถุดิบ อะไหล่และเครื่องจักร ค่าสิทธิ
การผลิตค้างจ่ายและค่าชดเชยสินค้าเสียหายค้างจ่าย 

จ) บริษัทฯได้กําหนดการให้บริการรับจ้างผลิตงานท่ีเก่ียวกับการพิมพ์แก่บริษัท บางกอกแคนแมนนูแฟคเจอร่ิง จํากัด
โดยมีเง่ือนไขการจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนและไม่กําหนดระยะเวลาส้ินสุดการให้บริการ 

ฉ) ค่าเช่ารับล่วงหน้าเป็นค่าเช่ารับตามสัญญาให้เช่าที่ดินแก่บริษัทบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จํากัด โดยมี
ระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดวันท่ี 1 กรกฎาคม 2574 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาการให้เช่าที่ดินส่วนเพิ่มเติมและอาคารแก่บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง 
จํากัด มูลค่าตอบแทนสําหรับการให้เช่าท่ีดินคิดตามราคาประเมินของผู้ประเมินและการให้เช่าอาคารคิดตามวิธี
ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา โดยกําหนดชําระค่าเช่าเป็นรายปี ค่าตอบแทนรวมสําหรับปีส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2558 
และ 2557 คิดเป็นจํานวนเงิน 0.3 ล้านบาทและ 0.3 ล้านบาท ตามลําดับ  

ช) บริษัทฯได้ให้เช่าสํานักงานพร้อมการให้บริการพ้ืนที่ส่วนกลางแก่บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จํากัด โดย
กําหนดค่าตอบแทนสําหรับปีส้ินสุดเดือนธันวาคม 2558 และ 2557 เป็นจํานวนเงิน 1 ล้านบาทและ 1 ล้านบาท 
ตามลําดับ โดยมีเง่ือนไขจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน 

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ต่ออายุสัญญาการให้เช่าสํานักงานพร้อมการให้บริการพ้ืนท่ีส่วนกลางดังกล่าวอีก 1 ปี ส้ินสุดเดือน
ธันวาคม 2559 โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 1 ล้านบาท 

ซ) บริษัทฯได้ทําสัญญาให้เช่าเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์สําหรับเก็บข้อมูลกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องในกลุ่มของบริษัท โตโย ไซกัน 
กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด โดยกําหนดระยะเวลาการให้บริการ 4 ปี ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2557 ค่าตอบแทนรวมเป็นจํานวน
เงิน 3 ล้านบาท และกําหนดชําระค่าบริการเป็นรายปี 

ฌ) บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านบริหารจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานบุคคลแก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันใน
กลุ่มของบริษัท โตโยไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด โดยสัญญากําหนดค่าตอบแทนสําหรับ ปี 2558 และ2557เป็น
จํานวนเงินปีละ7 ล้านบาท โดยมีเง่ือนไขจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน 

 ทั้งนี้ บริษัทฯได้ต่ออายุสัญญาการให้บริการดังกล่าวอีก 1 ปี ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2559 โดยกําหนดค่าตอบแทน
รวมเป็นจํานวนเงิน 8 ล้านบาท 

 นอกจากนี้ บริษัทฯได้ให้บริการติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP แก่ บริษัท เน็กซ์ แคน 
อินโนเวชั่น จํากัด โดยสัญญาบริการมีระยะเวลาส่ีเดือนส้ินสุดเดือนมกราคม 2559 และกําหนดค่าตอบแทนรวมเป็น
เงิน 4 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯได้ทําสัญญาให้บริการด้านบริหารจัดการซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ระบบงานดังกล่าว
เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงิน 1 ล้านบาท 

ญ) บริษัทฯ ได้ทําสัญญาขายทรัพย์สินและเก็บค่าใช้จ่ายการบริหารงานการผลิตกระแสไฟฟ้ากับบริษัท บางกอกแคน 
แมนนูแฟคเจอร่ิง จํากัด โดยกําหนดค่าตอบแทนในอัตราคงที่ต่อเดือน และไม่กําหนดระยะเวลาส้ินสุดการให้บริการ 

ฎ) บริษัทฯได้ทําสัญญาสิทธิการผลิต (Technical license agreement) กับบริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จํากัด ซึ่งเป็น
ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและเทคนิคการผลิตฝา สัญญาส้ินสุดเดือนธันวาคม 2560 โดยตกลงจ่ายค่าสิทธิการ
ผลิตตามอัตราร้อยละของยอดขายของสินค้าประเภทท่ีระบุในสัญญา และกําหนดจ่ายค่าบริการทุกหกเดือน 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทําสัญญาสิทธิการผลิตเพ่ิมเติมกับบริษัทดังกล่าวเพ่ือรับความช่วยเหลือด้านวิชาการและ
เทคนิคการผลิตฝา composite สัญญามีอายุ 6 ปี ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2559 โดยกําหนดจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงิน
ก้อนแรกจํานวน 5 ล้านเยนและจ่ายค่าสิทธิการผลิตตามอัตราร้อยละของยอดขายสุทธิของสินค้าดังกล่าวเป็นรายปี 
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7.   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
                                                                                                                (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย / 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
เงินสด 180 191
เงินฝากธนาคาร 498,594 454,560
รวม 498,774 454,751

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 2.03 ต่อปี (2557: ร้อยละ 
0.10 ถึง 2.65 ต่อปี) 

 

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
                                                                                                                    (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย / 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
ลูกหนี้การค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  
อายุหนี้คงค้างนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ  
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 70,978 74,863
ค้างชําระ  
ไม่เกิน3 เดือน 29,721 33,441
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 100,699 108,304
ลูกหนี้การค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน  
อายุหนี้คงค้างนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ  
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 238,169 255,222
ค้างชําระ  
ไม่เกิน3 เดือน 55,286 59,059
3 - 6 เดือน 256 10
6 - 12 เดือน 15 -
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 293,726 314,291
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  
เงินทดรอง 93 2,743
รายได้ค้างรับ 7,766 8,406
รวมลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 7,859 11,149
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน  
เงินทดรอง 1,945 887
ลูกหนี้จากการขายเศษวัสดุ 694 1,048
อ่ืน ๆ 1,384 1,381
รวมลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 4,023 3,316
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหน้ีอ่ืน  406,307 437,060
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9.   สินค้าคงเหลือ 

                                                                                                                        (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลด
ราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ

 
สินค้าคงเหลือ-

สุทธิ
 

ราคาทุน

รายการปรับลด
ราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ 

 
สินค้คงเหลือ-

สุทธิ
สินค้าสําเร็จรูป 143,866 (22,002) 121,864 141,509 (17,094) 124,415
งานระหว่างทํา 97,549 (4,926) 92,623 151,063 (6,771) 144,292
วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลือง 167,120 (5,932) 161,188 155,553 (4,866) 150,687
สินค้าระหว่างทาง 11,673 - 11,673 20,370 - 20,370
อะไหล่ 54,962 - 54,962 49,358 - 49,358
รวม 475,170 (32,860) 442,310 517,853 (28,731) 489,122

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจํานวน 16 ล้านบาท 
(2557:28 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจํานวน 
12 ล้านบาท (2557: 22 ล้านบาท) โดยนําไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี 

 

10.  เงนิลงทุนในบริษัทรว่ม  

10.1 รายละเอียดของบรษิัทรว่ม 
                                                                                                                        (หน่วย: พันบาท) 

  
งบการเงินซึ่งแสดง 

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ
  จัดตั้งข้ึน 

ในประเทศ
สัดส่วน 
เงินลงทนุ

มูลค่าตามบญัช ี
ตามวิธีส่วนได้เสีย ราคาทุนบริษัทร่วม ลักษณะธุรกิจ 

  ร้อยละ 2558 2557 2558 2557
    

PT Indonesia Caps and 
Closures  

 

ผลิตและจําหน่าย
บรรจุภัณฑ์ประเภท 
ฝาสําหรับเครื่องดืม่ 

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

25 43,315 49,017 46,342 46,342 
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10.2  ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและรับรู้
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้ 

                                                                                                                 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน  
 ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
  

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)  
จากเงนิลงทนุในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 
 

บริษัทร่วม 
 

เงินปันผลรับ 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557
PT Indonesia Caps and 

Closures (2,328) 1,603 - - - -

10.3 ข้อมูลทางการเงินที่มีสาระสําคัญของบริษัทร่วม 
 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้ 

                                                                                                        (หน่วย: ล้านบาท) 

 31 ธันวาคม 
 2558 2557 
สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
สินทรัพย์รวม 359 207
หนี้สินรวม 186 11
สินทรัพย์ - สุทธิ 173 196

                                                                                                                 (หน่วย: ล้านบาท) 

 สําหรับปีส้ินสุด 
วันท่ี 31 ธนัวาคม 

สรุปรายการกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 2558 2557 
รายได ้ - -
กําไร (ขาดทุน)  (9) 6
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - -
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (9) 6

 
 
 

 
 



151บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
Crown Seal Public Company Limited

 

 

11.    เงินลงทุนระยะยาว 

                                                                                                                   (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / 
บริษัท งบการเงินเฉพาะกิจการ           

 สัดส่วน        
เงินลงทุน      

  
 

 (ร้อยละ) 2558 2557 
บริษัท เฮอริเทจ สโตนแวร์ จํากัด 10.00 10,000 10,000
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 1.61 9,494 9,494
บริษัท เพชรแพค จํากัด 10.00 35,000 35,000
บริษัท สนามกอล์ฟเมืองเอก จํากัด 0.08 180 180
บริษัท เทพธานีกรีฑา จํากัด 0.03 273 273
บริษัท เมืองเอกวิสต้ากอล์ฟคอร์ส จํากัด 0.06 350 350
รวมราคาทุน 55,297 55,297
หัก: ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่า (10,000) (10,000)
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 45,297 45,297

 

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

                                                                                                             (หนว่ย: พันบาท) 

 งบการเงนิซึ่งแสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558
 ที่ดินจดัสรรและ  
 ที่ดินเพ่ือให้เช่า ส่ิงก่อสร้าง ที่ดินเปล่า รวม 

ยอดตามบัญชีต้นปี 172,000 158,400 143,600 474,000
ยอดตามบัญชีปลายปี 172,000 158,400 143,600 474,000
  
รายได้ค่าเช่าสําหรับปี 1,273 - - 1,273
ค่าใช้จ่าย - - - -

ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน โดยบริษัทอเมริกัน 
แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้ประเมินใช้วิธีการเช่นเดียวกับปีก่อน เนื่องจากราคา
ประเมินของสินทรัพย์ตามวิธีการดังกล่าวมีจํานวนไม่แตกต่างจากราคาประเมินครั้งก่อน บริษัทฯ จึงไม่ได้ปรับปรุงมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ 
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                                                                                                               (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิซึ่งแสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2557
 ที่ดินจดัสรรและ  
 ที่ดินเพ่ือให้เช่า ส่ิงก่อสร้าง ที่ดินเปล่า รวม 

ยอดตามบัญชีต้นปี 143,498 159,800 121,934 425,232
ผลกําไรสุทธิจากการตีราคาเป็นมูลค่า
ยุติธรรม 28,502 (1,400) 21,666 48,768

ยอดตามบัญชีปลายปี 172,000 158,400 143,600 474,000
  
รายได้ค่าเช่าสําหรับปี 1,273 - - 1,273
ค่าใช้จ่าย - - - -

ในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน โดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล 
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระผู้ประเมินใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาท่ีดิน
และใช้มูลค่าต้นทุนเปล่ียนแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost Approach) เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาส่ิงก่อสร้างใน
โครงการพัฒนาที่ดิน บริษัทฯพบว่า ราคาประเมินของสินทรัพย์ตามวิธีดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์ซึ่งแสดงตามมูลค่า
ยุติธรรมจากการประเมินในครั้งก่อนเป็นจํานวน 49 ล้านบาท บริษัทฯ บันทึกผลกําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่นในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี 2557 
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13.   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

                                                                                                                          (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ         
 2558
 สินทรพัย์ซึง่

แสดงมูลค่าตาม
ราคาที่ตใีหม่

 
  
 สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 
  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร

 
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งเครื่องใช ้
สํานักงานและ 
ยานพาหนะ

 
 

สินทรัพย์
ระหว่าง 
ติดตั้ง 

    
 
เครื่องจักร 
และอุปกรณ์

  
 

ที่ดิน

 
 

รวม
ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่  
1 มกราคม 2558 99,000 443,912 2,161,785 82,046 148,270 2,935,013
ซื้อเพ่ิม - - 21,402 2,022 254,223 277,647
จําหน่าย - (747) (43,898) (1,472) - (46,117)
โอนเข้า (ออก) - 6,934 285,671 8,660 (301,265) -
31 ธันวาคม2558 99,000 450,099 2,424,960 91,256 101,228 3,166,543
ค่าเสื่อมราคาสะสม  
1 มกราคม 2558 - 275,916 1,534,096 56,468 - 1,866,480
ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี - 16,443 128,649 9,152 - 154,244
ค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนท่ี
จําหน่าย 

 
-

 
(844)

 
(37,532)

 
(1,470)

 
- 

 
(39,846)

31 ธันวาคม 2558 - 291,515 1,625,213 64,150 - 1,980,878
มูลค่าสุทธติามบัญชี  
31 ธันวาคม 2558 99,000 158,584 799,747 27,106 101,228 1,185,665
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับป ี2558  
 (150 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)  154,244
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                                                                                                                                     (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ         
 2557
 สินทรัพย์ซึ่ง  
 แสดงมูลค่าตาม  
 ราคาที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 
  

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง

อาคาร

 
 

 
เครื่องจักรและ

อุปกรณ์

 
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งเครื่องใช้ 

 
 

สินทรัพย ์
ระหว่าง 
ติดตั้ง 

 

  สํานักงานและ 
 ที่ดิน ยานพาหนะ รวม
ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่  
1 มกราคม 2557 84,402 389,196 1,948,030 65,445 223,805 2,710,878
ซื้อเพ่ิม - - 23,313 2,524 202,967 228,804
ตีราคาเพ่ิม 14,598 - - - - 14,598
จําหน่าย - (2,100) (16,248) (919) - (19,267)
โอนเข้า (ออก) - 56,816 206,690 14,996 (278,502) -
31 ธันวาคม2557 99,000 443,912 2,161,785 82,046 148,270 2,935,013
ค่าเสื่อมราคาสะสม  
1 มกราคม 2557 - 262,075 1,443,114 49,077 - 1,754,266
ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี - 15,942 104,504 8,282 - 128,728
ค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนท่ี
จําหน่าย 

 
-

 
(2,101)

 
(13,522)

 
(891)

 
- 

 
(16,514)

31 ธันวาคม 2557 - 275,916 1,534,096 56,468 - 1,866,480
มูลค่าสุทธติามบัญชี  
31 ธันวาคม 2557 99,000 167,996 627,689 25,578 148,270 1,068,533
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับป ี2557 
 (123 ล้านบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลอืรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

 
 128,728

บริษัทฯได้จดัให้มีการประเมินราคาที่ดินคร้ังล่าสุดในเดือนธนัวาคม 2557 โดยบริษัท อเมริกัน แอ็พเพรซัล (ประเทศไทย) 
จํากัด โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการกําหนดมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกผลกําไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจาก
การตีราคาที่ดินจํานวน 15 ล้านบาท เป็นกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็สําหรับป ี2557 

         หากบริษัทฯแสดงมูลค่าของที่ดินดังกล่าวดว้ยวิธีราคาทนุ มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็น
จํานวนเงิน 66 ล้านบาท  

         ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จํานวนหนึ่งซึ่งตดัค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มูลค่า
ตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงิน 1,251ล้านบาท (2557: 1,037ล้านบาท)  

            อาคารและเคร่ืองจักรบางส่วนถือกรรมสิทธ์ิร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด โดย
บริษทัฯ บนัทึกอาคารและเคร่ืองจักรดงักล่าวตามสัดส่วนท่ีเปน็ของบริษัทฯ ซ่ึงมีมลูค่าตามบญัชณี วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
เป็นจํานวนเงิน 15 ล้านบาท (2557: 18 ล้านบาท) 
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14.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

                                                                                                              (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /  
งบการเงินเฉพาะกิจการ           

 2558
 ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ สิทธิการผลิต รวม 
ราคาทุนต้นปี 44,966 1,260 46,226
ซื้อเพ่ิม 38 - 38
ราคาทุนปลายปี 45,004 1,260 46,264
ค่าตัดจําหน่ายสะสมต้นปี 40,067 630 40,697
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2,349 315 2,664
ค่าตัดจําหน่ายสะสมปลายปี 42,416 945 43,361
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 2,588 315 2,903

                                                                                                                           (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย /  
งบการเงินเฉพาะกิจการ           

 2557
 ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ สิทธิการผลิต รวม 
ราคาทุนต้นปี 40,483 1,889 42,372
ซื้อเพ่ิม 4,483 - 4,483
ราคาทุนปลายปี 44,966 1,889 46,855
ค่าตัดจําหน่ายสะสมต้นปี 37,955 945 38,900
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2,111 315 2,426
ค่าตัดจําหน่ายสะสมปลายปี 40,066 1,260 41,326
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 4,900 629 5,529

 

15.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 

 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินกู้ยืมระยะสั้นท่ียังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวนเงิน 175 ล้านบาท 
และ 900 ล้านบาท ตามลําดับ (2557 : 175 ล้านบาท และ 900 ล้านบาท ตามลําดับ) วงเงินดังกล่าวไม่มีภาระคํ้าประกัน 
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16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
                                                                                                                (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย /             

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 282,551 295,775
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน  
 ค่าสิทธิการผลิตค้างจ่าย 10,868 12,521
 อื่นๆ 11,865 11,214
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 22,733 23,735
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
 เจ้าหนี้อื่น 35,730 37,321
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 33,418 37,282
รวมเจ้าหนี้ - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 69,148 74,603
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 374,432 394,113

 

17.  สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
                                                                                                                    (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย /            

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน(โครงการสมทบเงิน) 48,224 44,708
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน(โครงการผลประโยชน์) 76,797 75,304
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 17,014 18,171
รวม 142,035 138,183

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) ซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออก
จากงานแสดงได้ดังนี้ 
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                                                                                                                            (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย /             

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 75,304 71,862
ส่วนท่ีรับรู้ในงบกําไรขาดทุน :  
ต้นทุนบริการในปัจจบุัน 3,797 3,669
ต้นทุนดอกเบี้ย 2,527 2,448

ผลประโยชน์ทีจ่า่ยในระหว่างป ี (4,831) (2,675)
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 76,797 75,304

 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบกําไร
ขาดทุนแสดงได้ดังนี้ 

                                                                                                                  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย /             
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
ต้นทุนขาย 4,619 4,451
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 1,705 1,666
รวม 6,324 6,117

 บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) ภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็น
จํานวนประมาณ 4 ล้านบาท (2557: จํานวน 4 ล้านบาท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน้ําหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
(โครงการผลประโยชน์) ประมาณ 6 ปี (2557: 6ปี) 

 สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ดังนี้ 
 

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย /            

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
 (ร้อยละตอ่ป)ี (ร้อยละตอ่ป)ี
อัตราคิดลด 3.50 3.50
อัตราการขึ้นเงินเดือน 5.00 5.00
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        ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงานของ
พนักงาน (โครงการผลประโยชน์) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้ 
 เคล่ือนไหว

เพ่ิมข้ืน
ผลกระทบต่อ

สํารอง
เคล่ือนไหว

ลดลง
ผลกระทบต่อ

สํารอง 
 (ร้อยละ) (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท)
อัตราคิดลด 0.5 (2,761) 0.5 2,954
อัตราการขึ้นเงินเดือน 1.0 8,536 1.0 (7,657)
 

 
    

18.  หุ้นบุริมสิทธิ 

 หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ เป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญในอัตราเดียวกับหุ้นสามัญ 
และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพ่ิมเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท ทั้งนี้ หุ้นบุริมสิทธิเป็นชนิดไม่สะสมเงินปันผล อีกทั้งมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเช่นเดียวกับหุ้นสามัญและมีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ในวันทําการสุดท้ายของทุกๆ เดือน ในอัตราหุ้นบุริมสิทธิ 
1 หุ้นต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น  

        ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญมีจํานวน 799,988 หุ้น 
 
19. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผล 

 
20. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินซึ่งส่วนเกินทุนนี้ไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุน
สะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผล 

 
21. รายได้อื่น 

                                                                                                                 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย /             
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
รายได้จากการขายเศษวัสดุและอะไหล่ 102,598 103,578 
รายได้ค่าบริหาร 11,453 9,077
ดอกเบี้ยรับ 10,264 13,060
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุน 

 
- 

 
48,768

อื่น ๆ 35,528 28,996
รวม 159,843 203,479
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22.  คา่ใช้จา่ยตามลักษณะ 

 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สําคัญดังต่อไปนี้ 
                                                                                                                  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย /             

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อืน่ของพนักงาน 438,580 424,953
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย 163,093 133,090
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและตัดจําหน่ายสินค้าและอะไหล่ 15,687 27,886
ค่าสิทธิการผลิตจ่าย 22,311 22,436
ค่าใช้จ่ายขนส่งสินค้า 33,220 34,270
ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 108,810 102,780
วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใช้ไป 1,517,470 1,595,192
การเปล่ียนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา 51,157 (8,097)

 

23. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม2558และ 2557 สรุปได้ดังนี้ 
                                                                                                                          (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย /             

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
ภาษีเงินไดป้ัจจุบัน: 
ภาษีเงินไดน้ิตบิคุคลสําหรับป ี 84,493 70,715
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดน้ิตบิุคคลของปีก่อน 212 1,924
ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี:  
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างช่ัวคราวและการกลับ

รายการผลแตกต่างชั่วคราว (1,160) 9,599
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 83,545 82,238
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        จํานวนภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม2558 
และ 2557 สรุปได้ดังนี้  

 

                                                                                                                (หน่วย:พันบาท) 

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย /             

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชทีี่เก่ียวข้องกับ  
 กําไรจากการตีราคาที่ดิน - 2,920
 - 2,920

 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างกําไรทางบัญชีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ดังนี้ 

                                                                                                                  (หน่วย:พันบาท) 

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน  
 ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินไดน้ติิบุคคล 407,073 410,244 409,401 408,641

อัตราภาษีเงินไดน้ิตบิุคคล
 

12 .5%และ20% 12 .5% และ 20%
 

20% 
 

20%
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 81,880 82,049 81,880 81,728
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิุคคลของปีก่อน 213 1,924 213 1,924
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:  
ค่าใช้จ่ายตอ้งห้าม 6,909 7,924 6,909 7,924
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพ่ิมข้ึน (4,296) (18,832) (4,296) (18,832)
อื่น ๆ (1,161) 9,173 (1,161) 9,494
รวม 1,452 (1,735) 1,452 (1,414)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทนุ 83,545 82,238 83,545 82,238
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        ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตักบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ีประกอบด้วย 

                                                                                                                  (หน่วย: พันบาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย /              
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 6,572 5,746
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18,768 18,744
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ 2,878 3,077
อ่ืน ๆ 1,772 1,673
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 29,990 29,240
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 28,472 28,882
กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม  
ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 25,692 25,692
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 6,559 6,559
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 60,723 61,133
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 30,733 31,893

 

24. กําไรต่อหุ้น 

 กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้น
สามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี 

 กําไรต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจํานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักของสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญท่ีบริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า 
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 กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคํานวณได้ดังนี้ 

 งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  
  จํานวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ย
 

 กําไรสําหรับงวด ถ่วงน้ําหนัก กําไรต่อหุ้น
 2558 2557 2558 2557 2558 2557
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท)
กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน   
กําไรสําหรับงวด 323,528 328,006 52,000 52,000 6.22 6.31
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับ
ลด 

   

หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 800 800  
กําไรต่อหุ้นปรบัลด   
กําไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามัญสมมติว่ามีการ   
ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 323,528 328,006 52,800 52,800 6.13 6.21

 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

  จํานวนหุ้นสามญั 
ถัวเฉล่ีย

 

 กําไรสําหรับงวด ถ่วงน้ําหนัก กําไรต่อหุ้น
 2558 2557 2558 2557 2558 2557
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท)
กําไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน   
กําไรสําหรับงวด 325,856 326,403 52,000 52,000 6.27 6.28
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับ
ลด 

   

หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 800 800  
กําไรต่อหุ้นปรบัลด   
กําไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามัญสมมติว่ามีการ   
ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 325,856 326,403 52,800 52,800 6.17 6.18
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25.  ขอ้มูลทางการเงินจําแนกตามสว่นงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผล
การดําเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของบริษัทคือกรรมการผู้มีอํานาจ  

 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ 
บริษัทฯมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดังนี้  

 1. ส่วนงานผลิตและขายฝาภาชนะ 
 2. ส่วนงานรับจ้างพิมพ์แผ่นสําหรับงานกระป๋อง 
 3. ส่วนงานอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  
 บริษัทฯ ไม่มีการรวมส่วนงานดําเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น 
 ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ

เก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการ
ดําเนินงานในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ บริหารงานด้านการจัดหาเงิน ซึ่งทําให้เกิดค่าใช้จ่ายทางการเงิน และรายได้
ทางการเงิน กิจกรรมบริหารงานและภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่ม ดังนั้น รายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละ
ส่วนงานดําเนินงาน 

  
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่วนงานของบริษัทฯสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้ 

                                                                                                         (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
 สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม
 ผลิตและ รับจ้างพิมพ์แผ่น ลงทุนใน  
 ขายฝาภาชนะ สําหรับงานกระป๋อง อสังหาริมทรัพย์ รวม 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557
รายได้    
 - ในประเทศ 1,993,500 1,921,700 162,036 157,120 1,273 50,041 2,156,809 2,128,861
 - ต่างประเทศ 687,150 702,083 - - - - 687,150 702,083
 รายได้ทั้งส้ิน 2,680,650 2,623,783 162,036 157,120 1,273 50,041 2,843,959 2,830,944
 ผลการดําเนินงาน    
 กําไรของส่วนงาน    484,134 421,007 22,549 27,251 1,273 50,041 507,956 498,299
รายได้และค่าใชจ้่ายที่ไมไ่ดป้ันส่วน  
 ดอกเบี้ยรับ  10,264 13,060
 รายได้อืน่  45,708 36,800
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (154,527) (139,518)
 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงิน  
 ลงทุนในบริษัทร่วม (2,328) 1,603

  กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  407,073 410,244
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (83,545) (82,238)
 กําไรสําหรับปี  323,528 328,006
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                                                                                                         (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม
 ผลิตและ รับจ้างพิมพ์แผ่น ลงทุนใน  
 ขายฝาภาชนะ สําหรับงานกระป๋อง อสังหาริมทรัพย์ รวม 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557
รายได้    
 - ในประเทศ 1,993,500 1,921,700 162,036 157,120 1,273 50,041 2,156,809 2,128,861
 - ต่างประเทศ 687,150 702,083 - - - - 687,150 702,083
รายได้ทั้งส้ิน 2,680,650 2,623,783 162,036 157,120 1,273 50,041 2,843,959 2,830,944
ผลการดําเนินงาน    
กําไรของส่วนงาน 484,134 421,007 22,549 27,251 1,273 50,041 507,956 498,299
รายได้และค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดป้ันส่วน  
ดอกเบีย้รับ  10,264 13,060
รายได้อืน่  45,708 36,800
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (154,527) (139,518)

 กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  409,401 408,641
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (83,545) (82,238)
กําไรสําหรับปี  325,856 326,403

 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลักคือ ประเทศไทย โดยมีรายได้จากการขายสินค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ี
แสดงในตารางข้างต้น โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมด ยกเว้นเงินลงทุนในบริษัทร่วมอยู่ในประเทศไทย 

      ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จํานวนสามราย เป็นจํานวนเงินประมาณ 1,032 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วน
งานผลิตและขายฝาภาชนะ (ปี 2557 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จํานวนสามราย เป็นจํานวนเงิน 1,043 ล้านบาท ซึ่งมา
จากส่วนงานผลิตและขายฝาภาชนะ) 

 
26. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ พ .ศ .  2530 โดยพนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงานและบริษัทฯจ่าย
สมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน กรณีพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2546 
บริษัทฯจะจ่ายสมทบอัตราพิเศษให้เมื่ออายุงานครบ 7 ปีเต็ม และ 10 ปีเต็ม กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบของกองทุน
ของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจํานวน 18 ล้านบาท (2557: 17 ล้านบาท) 
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27.  เงินปันผลจา่ย 

 

อนุมตัิโดย
รวมเงินปันผล

จ่าย

เงินปันผล
จ่ายต่อหุ้น
บุริมสิทธ ิ

เงินปันผล
จ่ายต่อหุ้น
สามัญ 

  (พันบาท) (บาท) (บาท) 
 เงินปันผลประจําปี 2556 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 

22 เมษายน 2557
 

93,600
 

3.25 
 

1.75
 รวมเงินปนัผลที่ประกาศจ่ายในปี 2557 93,600 3.25 1.75
เงินปันผลประจําปี 2557 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 

27 เมษายน 2558
 

93,600
 

3.25 
 

1.75
 รวมเงินปนัผลที่ประกาศจ่ายในปี 2558 93,600 3.25 1.75

      เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายจํานวน 1,050 บาท เป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ดังนั้นเงินปันผลท่ีบริษัทฯ จ่าย    
จริงของแต่ละปีคิดเป็นจํานวน 93,598,932 บาท 

 

28.  ภาระผูกพนั 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ2557 บริษัทฯมภีาระผูกพันคงเหลืออยูด่ังตอ่ไปนี ้

ก) บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามคําส่ังซื้อวัตถุดิบ คําส่ังซื้ออะไหล่และงานจ้างบริการ และรายจ่ายฝ่ายทุนกับผู้ขายสินค้าใน
ประเทศและต่างประเทศที่ครบกําหนดจ่ายชําระภายในหนึ่งปี ดังนี้ 

                                                                                                    (หน่วย:ล้าน) 
 31 ธันวาคม 2558
  คําส่ังซื้ออะไหล่ คําส่ังซื้อ    

สกุลเงิน คําส่ังซื้อวัตถุดบิ และงานจ้างบริการ รายจ่ายฝ่ายทุน รวม 
บาท 157 20 35 212 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 - - 1 
เยน - 9 - 9 

                                                                                                     (หน่วย:ล้าน) 
 31 ธันวาคม 2557
  คําส่ังซื้ออะไหล่ คําส่ังซื้อ    

สกุลเงิน คําส่ังซื้อวัตถุดบิ และงานจ้างบริการ รายจ่ายฝ่ายทุน รวม 
บาท 162 14 29 205 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 - - 1 
เยน - 12 - 12 
ยูโร - - 2 2 
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ข)    บริษัทฯ มีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเป็นจํานวนเงิน 10 ล้านบาท (2557: 8 ล้านบาท) ซึ่ง                   
เก่ียวเนื่องกับการคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้าจํานวน 9.5 ล้านบาท และการทําสัญญาซ้ือขายฝาภาชนะกับหน่วยงานของรัฐ
จํานวน 0.5 ล้านบาท 

 
29. เครื่องมือทางการเงิน 
29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ ตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการและการ

เปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น บริษัทฯมีความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมี
นโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้ 
ก) ความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อ 
 บริษัทฯ มีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงนี้โดย

การกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสมดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย
ที่เป็นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ มีฐาน
ของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสญูเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่า
ตามบัญชีของลูกหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
ข) ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินอย่างไรก็ตาม เนื่องจาก          

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีซึ่ง  
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ําสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพย์และ 
 หนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ 
(หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้ 

                                                                                                     (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ
 31 ธันวาคม 2558

 
อัตราดอกเบีย้คงที่
ครบกําหนด

อัตราดอกเบี้ย
ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อัตรา

 ภายใน1 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม ดอกเบีย้
 (ร้อยละตอ่ป)ี
สินทรัพย์ทางการเงิน  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 454 35 10 499 0.04 - 1.50
เงินลงทุนชั่วคราว 210 - - 210 1.85 - 2.03
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 406 406 
 664 35 416 1,115 
 
หนี้สินทางการเงิน  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 374 374 
 - - 374 374 
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                                                                                                (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย / งบการเงินเฉพาะกิจการ
 31 ธันวาคม 2557

 
อัตราดอกเบีย้คงท่ี

ครบกําหนด
อัตราดอกเบี้ย
ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อัตรา

 ภายใน1 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย้ รวม ดอกเบีย้
 (ร้อยละตอ่ป)ี
สินทรัพย์ทางการเงิน  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 438 17 - 455 0.05 -2.65
เงินลงทุนชั่วคราว 40 - - 40 2.40
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 437 437 
 478 17 437 932 
หนี้สินทางการเงิน  
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - 394 394 
 - - 394 394 

ค) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 บริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเก่ียวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ ได้ตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารความเส่ียง 

 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้ 

 31 ธันวาคม 2558
สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย

 
(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงนิตรา

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 1 35.95 
เยน - 39 0.30 

 31 ธันวาคม 2557
สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย

 
(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วย 

เงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4 3 32.90 
เยน - 40 0.28 
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 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้ 

 31ธันวาคม 2558

สกุลเงิน จํานวนที่ขาย อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา
 

วันครบกําหนดตามสัญญา
 (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.83 35.42 - 36.13 3 ก.พ. 2559 - 17 ก.ย. 2559

 31ธันวาคม 2557

สกุลเงิน จํานวนท่ีขาย อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา
 

วันครบกําหนดตามสัญญา
 (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 31.89-33.11 8 ม.ค. 2558- 6 ก.ค.2558

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะส้ันและมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา

ดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน   

 

30. ลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

                                                                                                                    (หน่วย: ล้านบาท) 

 
งบการเงินซึ่งเงินลงทุนแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย /  

งบการเงินเฉพาะกจิการ                        
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม
สินทรัพย์ที่วดัมลูค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  - 468 6 474
ที่ดิน  - 99 - 99
  
หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ามูลค่ายุติธรรม  
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 30 - 30
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31.   การบรหิารจัดการทนุ 

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.23:1 (2557: 0.27:1) 

 
32.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น
ซึ่งจะจัดข้ึนในเดือนเมษายน 2559 ในการจ่ายเงินปันผลจากกําไรของปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท
และให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท รวมเป็นเงิน 94 ล้านบาท เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลัง
จากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 
33.  การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2559 
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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 appliedas at 31 December 2015, 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 ofcash 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 2015, 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: 22 February 2016

 

Independent Auditor’s Report
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Statement of financial position 
Crown Seal Public Company Limited
As at 31 December 2015

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Crown Seal Public Company Limited

Statement of financial position

As at 31 December 2015 

(Unit: Baht)

Note 2015 2014 2015 2014

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 7 498,774,412           454,750,901           498,774,412           454,750,901           

Current investments 210,289,460           40,289,460             210,289,460           40,289,460             

Trade and other receivables 6, 8 406,306,624           437,060,399           406,306,624           437,060,399           

Inventories 9 442,310,110           489,122,464           442,310,110           489,122,464           

Other current assets 9,005,838               15,114,970             9,005,838               15,114,970             

Total current assets 1,566,686,444       1,436,338,194       1,566,686,444       1,436,338,194       

Non-current assets

Investment in associated company 10 43,315,499             49,016,701             46,341,825             46,341,825             

Long-term investments 11 45,296,738             45,296,738             45,296,738             45,296,738             

Investment properties 12 474,000,000           474,000,000           474,000,000           474,000,000           

Property, plant and equipment 13 1,185,665,000       1,068,532,823       1,185,665,000       1,068,532,823       

Intangible assets 14 2,902,932               5,528,659               2,902,932               5,528,659               

Other non-current assets 8,948,080               32,110,207             8,948,080               32,110,207             

Total non-current assets 1,760,128,249       1,674,485,128       1,763,154,575       1,671,810,252       

Total assets 3,326,814,693       3,110,823,322       3,329,841,019       3,108,148,446       

Separate financial statementsequity method is applied

Financial statements in which  

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 2015 

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 2015

(Unit: Baht)

Note 2015 2014 2015 2014

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Trade and other payables 6, 16 374,432,084 394,113,007 374,432,084 394,113,007

Rental received in advance to be recognised 

   within one year 6 992,608                  1,179,275               992,608                  1,179,275               

Corporate income tax payable 40,785,420             32,745,957             40,785,420             32,745,957             

Other current liabilities 15,131,764             15,566,821             15,131,764             15,566,821             

Total current liabilities 431,341,876           443,605,060           431,341,876           443,605,060           

Non-current liabilities

Rental received in advance - net of

   current portion 6 14,392,816             15,385,424             14,392,816             15,385,424             

Deferred tax liabilities 23 30,732,551             31,893,158             30,732,551             31,893,158             

Provision for long-term employee benefits 17 142,035,405           138,183,201           142,035,405           138,183,201           

Total non-current liabilities 187,160,772           185,461,783           187,160,772           185,461,783           

Total liabilities 618,502,648           629,066,843           618,502,648           629,066,843           

Separate financial statements

Financial statements in which  

equity method is applied

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 2015

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 2015 

(Unit: Baht)

Note 2015 2014 2015 2014

Shareholders' equity

Share capital

   Registered

      799,988 non-cumulative preferred shares of

         Baht 10 each 18 7,999,880               7,999,880               7,999,880               7,999,880               

      52,000,012 ordinary shares of Baht 10 each 520,000,120           520,000,120           520,000,120           520,000,120           

528,000,000           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               7,999,880               

      52,000,012 ordinary shares of Baht 10 each 520,000,120           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             49,209,704             

   Premium on ordinary shares 337,598,339           337,598,339           337,598,339           337,598,339           

Retained earnings

   Appropriated-statutory reserve 19 52,800,000             52,800,000             52,800,000             52,800,000             

   Unappropriated 1,716,771,507       1,486,842,544       1,717,496,065       1,485,239,297       

Other components of shareholders' equity 23,932,495             27,305,892             26,234,263             26,234,263             

Total shareholders' equity 2,708,312,045       2,481,756,479       2,711,338,371       2,479,081,603       

Total liabilities and shareholders' equity 3,326,814,693       3,110,823,322       3,329,841,019       3,108,148,446       

Separate financial statements

Financial statements in which  

equity method is applied

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.



 

รายงานประจ�าปี 2558
Annual Report 2015

174

Income Statement
Crown Seal Public Company Limited
For the year ended 31 December 2015

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Crown Seal Public Company Limited

Income statement

For the year ended 31 December 2015 

(Unit: Baht)

Note 2015 2014 2015 2014

Revenues

Sales 6 2,680,650,215 2,623,782,857 2,680,650,215 2,623,782,857

Service income 6 162,035,633        157,120,193        162,035,633        157,120,193          

Other income 21 159,842,722        203,479,367        159,842,722        203,479,367          

Total revenues 3,002,528,570     2,984,382,417     3,002,528,570     2,984,382,417      

Expenses

Cost of sales 2,233,424,181     2,237,031,374     2,233,424,181     2,237,031,374      

Cost of service 139,189,492        128,735,237        139,189,492        128,735,237          

Selling expenses 65,987,687           70,456,630           65,987,687           70,456,630            

Administrative expenses 154,526,611        139,518,054        154,526,611        139,518,054          

Total expenses 2,593,127,971     2,575,741,295     2,593,127,971     2,575,741,295      

Profit before share of profit from investment

   in associated company and income tax expense 409,400,599        408,641,122        409,400,599        408,641,122          

Share of profit (loss) from investment in associated 

   company 10 (2,327,805)            1,603,247             -                             -                              

Profit before income tax expense 407,072,794        410,244,369        409,400,599        408,641,122          

Income tax expense 23 (83,544,899)          (82,238,513)          (83,544,899)          (82,238,513)           

Profit for the year 323,527,895        328,005,856        325,855,700        326,402,609          

Earnings per share 24

Basic earnings per share

   Profit for the year 6.22 6.31 6.27 6.28

Diluted earnings per share

   Profit for the year 6.13 6.21 6.17 6.18

Financial statements in which  

Separate financial statementsequity method is applied

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 2015

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Crown Seal Public Company Limited

Statement of comprehensive income

For the year ended 31 December 2015

(Unit: Baht)

Note 2015 2014 2015 2014

Profit for the year 323,527,895        328,005,856        325,855,700        326,402,609          

Other comprehensive income:

Other comprehensive income not to be reclassified

   to profit or loss in subsequent periods

Exchange differences on translation of financial 

   statements in foreign currency (3,373,397)            1,071,629             -                             -                              

Unrealised gain on revaluation of land 13, 20 -                             14,598,324           -                             14,598,324            

Income tax effect 23 -                             (2,919,665)            -                             (2,919,665)             

Other comprehensive income not to be reclassified 

   to profit or loss in subsequent periods - net of 

   income tax (3,373,397)            12,750,288           -                             11,678,659            

Other comprehensive income for the year (3,373,397)            12,750,288           -                             11,678,659            

Total comprehensive income for the year 320,154,498        340,756,144        325,855,700        338,081,268          

Financial statements in which  

equity method is applied Separate financial statements

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.



 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ฝาจีบ จ�ากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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Statement of cash flows 
Crown Seal Public Company Limited
For the year ended 31 December 2015

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 2015

(Unit: Baht)

2015 2014 2015 2014

Cash flows from operating activities

Profit before tax 407,072,794 410,244,369 409,400,599 408,641,122

Adjustments to reconcile profit before tax to 

   net cash provided by (paid from) operating activities:

   Loss on (reversal of) diminution in value of inventories

      and write off of inventories and spare parts (15,686,858)          27,886,546           (15,686,858)          27,886,546            

   Depreciation and amortisation 163,093,018        133,089,947        163,093,018        133,089,947          

   Share of (profit) loss from investment in associated company 2,327,805             (1,603,247)            -                             -                              

   Gain on change in the value of investment properties -                             (48,767,676)          -                             (48,767,676)           

   (Gain) loss on sales of equipment 159,075                (139,535)               159,075                (139,535)                 

   Long-term employee benefits expenses 8,070,012             7,865,200             8,070,012             7,865,200              

   Interest income (10,264,017)          (13,059,739)          (10,264,017)          (13,059,739)           

   Dividend income -                             (14,100)                  -                             (14,100)                   

   Unrealised (gain) loss on exchange 225,422                (92,132)                  225,422                (92,132)                   

Profit from operating activities before changes in

   operating assets and liabilities 554,997,251        515,409,633        554,997,251        515,409,633          

Decrease (increase) in operating assets

   Trade and other receivables 30,291,635           (4,421,539)            30,291,635           (4,421,539)             

   Inventories 62,499,212           (47,412,298)          62,499,212           (47,412,298)           

   Other current assets 6,122,933             (5,292,854)            6,122,933             (5,292,854)             

   Other non-current assets (1,172,464)            (1,646,230)            (1,172,464)            (1,646,230)             

Increase (decrease) in operating liabilities

   Trade and other payables (20,153,508)          7,386,105             (20,153,508)          7,386,105              

   Other current liabilities (439,944)               2,951,262             (439,944)               2,951,262              

   Rental received in advance (1,179,275)            (992,608)               (1,179,275)            (992,608)                 

   Provision for long-term employee benefits (4,217,808)            (6,298,785)            (4,217,808)            (6,298,785)             

Cash flows from operating activities 626,748,032        459,682,686        626,748,032        459,682,686          

Cash paid for corporate income tax (76,666,041)          (65,983,793)          (76,666,041)          (65,983,793)           

Net cash flows from operating activities 550,081,991        393,698,893        550,081,991        393,698,893          

Financial statements in which  

equity method is applied 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 2015

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 2015 

(Unit: Baht)

2015 2014 2015 2014

Cash flows from investing activities

Increase in current investments (170,000,000)       (40,289,460)          (170,000,000)       (40,289,460)           

Investment in an associated company -                             (46,341,825)          -                             (46,341,825)           

Acquisitions of equipment (277,646,987)       (228,803,381)       (277,646,987)       (228,803,381)         

Proceeds from sales of equipment 171,474                750,641                171,474                750,641                  

Increase in intangible assets (38,080)                  (4,482,448)            (38,080)                  (4,482,448)             

(Increase) decrease in advance paid for purchase of machinery 24,089,640           (28,603,640)          24,089,640           (28,603,640)           

Interest income 10,811,630           12,967,876           10,811,630           12,967,876            

Dividend income -                             14,100                   -                             14,100                    

Net cash flows used in investing activities (412,612,323)       (334,788,137)       (412,612,323)       (334,788,137)         

Cash flows from financing activities

Dividend paid (93,598,932)          (93,598,932)          (93,598,932)          (93,598,932)           

Net cash flows used in financing activities (93,598,932)          (93,598,932)          (93,598,932)          (93,598,932)           

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 43,870,736           (34,688,176)          43,870,736           (34,688,176)           

Effect of exchange rate on cash and cash equivalents 152,775                192,986                152,775                192,986                  

Cash and cash equivalents at beginning of year 454,750,901        489,246,091        454,750,901        489,246,091          

Cash and cash equivalents at end of year (Note 7) 498,774,412        454,750,901        498,774,412        454,750,901          

Supplemental cash flows information

Non-cash transactions: -

   Renew revaluation surplus of land -                             14,598,324           -                             14,598,324            

Financial statements in which  

equity method is applied 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 2015

 
 

1. General information 

Crown Seal Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled in Thailand. Its 
major shareholder is Nippon Closures Co., Ltd., which was incorporated in Japan. The ultimate 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 for can. The registered office of the Company is at 5 SoiRangsit – 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 year 

  The Company has adopted the revised (revised 2014) and new financial reporting standards issued by the  
Federation of Accounting Professions which 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 standards. The adoption of these financial 
reporting standards does not have any significant impact on the Company’s financial statements. However, 
some of these standards involve changes to key principles, which are summarised below: 

  TAS 19 (revised 2014) Employee Benefits 

  This revised standard requires that the entity recognise actuarial gains and losses immediately in other 
comprehensive income while the former standard allowed 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. 
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  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 does not have any significant impact on 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. 

  This standard does not have any significant impact on the Company’s financial statements.  

 (b) Financial reporting standard that will become effective in the future 

  During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of the revised (revised 
2015) and new financial reporting standards and accounting treatment guidance which is effective for fiscal 
years beginning on or after 1January 2016. These financial reporting standards were aimed at alignment with 
the corres ponding International Financial Reporting Standards. The Company's management believes that the 
revised and new financial reporting standards and accounting treatment guidance will not have any significant 
impact on the financial statements when it is initially applied. 

 

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 using the straight-line basis 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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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 includes all production costs and attributable factory overheads. 

 Raw materials, chemicals, spare parts and factory supplies are valued at the lower of average cost and net realisable 
value and are charged to production costs whenever consumed. 

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 is accounted for in the separate financial statement 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). 

 The weighted average method is used for computation of the cost of investments. 

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 recognized in 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 recognized 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 
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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 company 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. 
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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 terminations. 

           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 recognized 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. 
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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. 

4.17 Fair value measurement 

 Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between 
buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Company applies a quoted market price in an active 
market to measure their assets and liabilities that are required to be measured at fair value by relevant financial reporting 
standards. Except in case of no active market of an identical asset or liability or when a quoted market price is not available, 
the Company measures fair value using valuation technique that are appropriate in the circumstances and maximises the use 
of relevant observable inputs related to assets and liabilities that are required to be measured at fair value. 

 All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised within the fair 
value hierarchy into three levels based on categorise of input to be used in fair value measurement as follows: 

Level1  -  Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities  

Level2  -  Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly 

Level3 -  Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows  

 At the end of each reporting period, the Company determines whether transfers have occurred between levels within the fair 
value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair value on a recurring 
basis.  
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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. 

 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 properties 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 properties 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 amount. Such amount is determined by the independent valuer using sales 
comparison approach, and such valuation involves certain assumptions and estimatesas described in Note 13. 

 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. 

 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. 
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 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. 

 Fair value of financial instruments 

 In determining the fair value of financial instruments recognised in the statement of financial position that are not 
actively traded and for which quoted market prices are not readily available, the management exercise judgement, 
using a variety of valuation techniques and models. The input to these models is taken from observable markets, and 
includes consideration of credit risk (bank and counterparty, both) liquidity, correlation and longer-term volatility of 
financial instruments. Change in assumptions about these factors could affect the fair value recognised in the 
statement of financial position and disclosures of fair value hierarchy. 

 

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
 financial statements Pricing policy 
 2015 2014

Transactions with related companies 
Sales of caps 725,170 661,109 Market price
 
Service income from printing sheets 159,588 154,758 Market price  
 
Rental income 2,441 3,145 Contract price  
 
Sales of equipment, spare parts and raw 
materials 

1,355 1,528 Price charged to other customers in the 
normal course of business 

 
Administrative income 11,453 9,077 Contract price 
 
Purchases of raw materials 1,344 2,603 Market price
 
Purchases of spare parts and machinery 32,304 20,217 Market price
 
Royalty fee 22,311 22,436 A percentage of net sales of each product
 
Claim payment for damaged goods 858 1,331 At cost

 
Transfer  value  of  machine  shared  the ownership 4,358 989 At cost
 
Dividend paid 
 

60,455 60,455 As declared
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Directors and management’s benefits 

During the years ended 31 December 2015 and 2014, 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 financial statements 
 2015 2014 

Short-term employee benefits 19,209 19,257
Post-employment benefits 223 215
Total 19,432 19,472 

As at 31 December 2015 and 2014, the balances of the accounts between the Company and those related parties are 
as follows. 

                                                                                                                                                                (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which  
equity method is applied /  

 Separate financial statements 
 2015 2014 

Trade accounts receivable -   
 related parties (Note 8) 100,699 108,304 

Other receivables - related parties  
  (Note 8) 7,859 11,149 

Other payables - related parties  
 (Note 16) 22,733 23,735 

Rental received in advance   
Rental received in advance 15,386 16,565
Less: Current portion (993) (1,179)
Net 14,393 15,386 
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          Additional information concerning the transactions with the related parties is as follows. 

a) The relationships between the Company and related parties are summarized below. 

Company Type of business Relationship 
PT Indonesia Caps and Closures   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 

Next Can Innovation Co., Ltd. Manufacture and sale of 2-piece 
cans

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 

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 2015 and 2014 totaled Baht 0.3 million and Baht 0.3 million, respectively.  
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g) The Company rents office space and provides central services, to Toyo Seikan (Thailand) Co., Ltd. 
Compensation for the years ended December 2015 and 2014 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 2016, 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, ended 
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 2015 and 2014 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 
2016, with compensation amounting to Baht 8 million. 

 Moreover, the Company provided services of installation of software and hardware of SAP to Toyo Seikan 
(Thailand) Co., Ltd. The service agreement was for a period of four months, ended January 2016, with 
compensation payable totaled Baht 4 million. The Company entered into agreement to provide administrative 
service of such software and hardware for one year, with compensation amounting to Baht 1 million. 

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. 

 

7. Cash and cash equivalents 
                                                                                                                                              (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which  
equity method is applied /  

 Separate financial statements 
 2015 2014 
Cash 180 191
Bank deposits 498,594 454,560
Total 498,774 454,751 

As at 31 December 2015, bank deposits in savings accounts and fixed deposits carried interests between 0.10% and 
2.03% per annum (2014: between 0.10% and 2.65% per annum). 
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8.      Trade and other receivables 

                                                                                                                                                     (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which equity method is applied/  
Separate financial statements  

 2015 2014 
Trade accounts receivable -related parties
Aged on the basis of due dates  
Not yet due 70,978 74,863 
Past due  
Up to 3 months 29,721 33,441 
Total trade accounts receivable - related parties 100,699 108,304 
Trade accounts receivable - unrelated parties  
Aged on the basis of due dates   
Not yet due 238,169 255,222 
Past due  
Up to 3 months 55,286 59,059 
3 - 6 months 256 10 
6 - 12 months 15 - 
Total trade accounts receivable - unrelated parties 293,726 314,291 
Other receivables - related parties  
Advances 93 2,743 
Accrued income 7,766 8,406 
Total other receivables - related parties 7,859 11,149 
Other receivables - unrelated parties  
Advances 1,945 887 
Receivable from scrap sales 694 1,048 
Others 1,384 1,381 
Total other receivables - unrelated parties 4,023 3,316 
Total trade and other receivables 406,307 437,060 
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9. Inventories 

                                                                                                                                                                        (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which equity method is applied/  
Separate financial statements 

 2015 2014 
 

 
Cost 

Reduce cost 
to net 

realisable 
value

 
Inventories-

net
 

Cost

Reduce cost 
to net 

realisable 
value 

 
Inventories-

net
Finished goods 143,866 (22,002) 121,864 141,509 (17,094) 124,415
Work in process 97,549 (4,926) 92,623 151,063 (6,771) 144,292
Raw materials 167,120 (5,932) 161,188 155,553 (4,866) 150,687
Goods in transit 11,673 - 11,673 20,370 - 20,370
Spare parts 54,962 - 54,962 49,358 - 49,358
Total 475,170 (32,860) 442,310 517,853 (28,731) 489,122 

 During the current year, the Company reduced cost of inventories by Baht 16 million (2014: Baht 28 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 12 million (2014: Baht 22 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 amount based  
on equity method Cost 

   (%) 2015 2014 2015 2014 
PT Indonesia Caps 

and Closures 
 

Produce and 
distribute 
packaging 
caps for 
beverages

Republic of 
Indonesia 

25 43,315 49,017 46,342 46,342 
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10.2     Share of comprehensive income and dividend received 

 The Company has recognised its share of profit (loss) 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
  

Share of profit (loss) from 
investment in associate

 
Share of other comprehensive  
income from investment in  

associate during the year

 
 

Dividend received         
Associates’ name during the year during the year 

 2015 2014 2015 2014 2015 2014
PT Indonesia Caps and 

Closures  (2,328) 1,603 - - - - 

10.3 Summarised material financial information of associate 

 Financial information of the associated company is summarised below. 

                                                                                                                                                      (Unit: Million Baht) 

 31 December 

 2015 2014 
Summarised information about financial position  
Total assets 359 207
Total liabilities (186) (11)

Net assets 173 196 

                                                                                                                                                         (Unit: Million Baht) 

 For the year ended  
31 December 

 2015 2014 
Summarised information about comprehensive income  
Revenue - -
Profit (loss) (9) 6
Other comprehensive income - -
Total comprehensive income (9) 6 
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11. Long-term investments 

                                                                                                                                                    (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which  
 equity method is applied / 

Company Separate financial statements 
 Shareholding   
 percentage (%) 2015 2014
Heritage Stoneware Co., Ltd. 10.00 10,000 10,000
Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd. 1.61 9,494 9,494
Petpak Co., Ltd. 10.00 35,000 35,000
Muang-Ake Golf Co., Ltd. 0.08 180 180
City Sports and Recreation Co., Ltd. 0.03 273 273
Muang-Ake Vista Golf Course Co., Ltd. 0.06 350 350
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 

 

12. Investment properties 

                                                                                                                                                 (Unit: Thousand Baht) 

 
Financial statements in which equity method is applied / 

Separate financial statements 

 2015

 
 Allocated land 

and construction  
 Land for rent thereon Vacant land Total 

Net book value at beginning of year 172,000 158,400 143,600 474,000
Net book value at and of year 172,000 158,400 143,600 474,000 

  
Rental income for the year 1,273 - - 1,273 

Expense - - - - 

 In December 2015, the Company hired an independent appraiser, American Appraisal (Thailand) Co., Ltd. to appraise 
the fair value of investment properties by using the same approaches as those of last year. Since the appraised values 
of such assets were not different  from the value previously appraised, the Company therefore did not adjust their fair 
values. 
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                                                                                                                                                (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 

Net book value at beginning of year 143,498 159,800 121,934 425,232
Net gain from a fair value adjustment 28,502 (1,400) 21,666 48,768
Net book value at and of year 172,000 158,400 143,600 474,000
  
Rental income for the year 1,273 - - 1,273
Expense - - - -

 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 values of assets based on prior mentioned approaches were 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 year 2014. 

 

13. Property, plant and equipment 
                                                                                                                                               (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which equity method is applied/ 
Separate financial statements

 2015
 Revaluation 
 basis Cost basis
  Furniture,   
  fixtures, office   
  Buildings and Machinery equipment   
  building and and motor Asset  under  
 Land improvements equipment vehicles installation Total
Cost/Revalued amount   
1 January 2015 99,000 443,912 2,161,785 82,046 148,270 2,935,013
Additions - - 21,402 2,022 254,223 277,647
Disposals - (747) (43,898) (1,472) - (46,117)
Transfers in (out) - 6,934 285,671 8,660 (301,265) -
31 December 2015 99,000 450,099 2,424,960 91,256 101,228 3,166,543
 
Accumulated depreciation

  

1 January 2015 - 275,916 1,534,096 56,468 - 1,866,480
Depreciation for the year - 16,443 128,649 9,152 - 154,244
Depreciation on disposals - (844) (37,532) (1,470) - (39,846) 

31 December 2015 - 291,515 1,625,213 64,150 - 1,980,878 

Net book value   
31 December 2015 99,000 158,584 799,747 27,106 101,228 1,185,665 

Depreciation for the year 2015 
(Baht 150 million included in manufacturing cost, and the balance in administrative expenses)  154,244 
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                                                                                                                                                                                 (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 

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 year 2014. 

Had the land been carried on historical cost basis, its book value as of 31 December 2015 and 2014 would have 
amounted to Baht 66 million. 
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As at 31 December 2015, 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 1,251million 
(2014: Baht 1,037 million). 

The Company shares the ownership of some building and machinery with Bangkok Can Manufacturing Co., Ltd. and 
records the building and machinery in proportion to its ownership. The carrying amount of its portion as at 31 
December 2015 was Baht 15 million (2014: Baht 18 million). 

 

14.     Intangible assets 

                                                                                                                                             (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which 
equity method is applied /                              

Separate financial statements 
 

 2015 

 
 

Computer 
software Licenses Total 

Cost - at beginning of year 44,966 1,260 46,226
Acquisition 38 - 38
Cost - at end of year 45,004 1,260 46,264
Accumulated amortisation - at beginning  of year 40,067 630 40,697
Amortisation for the year 2,349 315 2,664
Accumulated amortisation - at end of year 42,416 945 43,361
Intangible assets - net 2,588 315 2,903 

                                                                                                                                                (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which equity method is applied/    
 Separate financial statements 

 2014 

 
 

Computer 
software Licenses Total 

Cost - at beginning of year 40,483 1,889 42,372
Acquisition 4,483 - 4,483
Cost - at end of year 44,966 1,889 46,855
Accumulated amortisation - at beginning of year 37,955 945 38,900
Amortisation for the year 2,111 315 2,426
Accumulated amortisation - at end of year 40,066 1,260 41,326
Intangible assets - net 4,900 629 5,529 
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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 2015 totaled Baht 175 
million and Baht 900 million, respectively (2014: 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 financial statements 

 2015 2014 
Trade accounts payables - unrelated parties 282,551 295,775
Other payables - related parties 
 Accrued royalty fee  10,868 12,521
 Others 11,865 11,214
Total other payables - related parties 22,733 23,735
Other payables - unrelated parties 
 Other payables 35,730 37,321
 Accrued expenses 33,418 37,282 

Total other payables - unrelated parties 69,148 74,603 

Total trade and other payables  374,432 394,113 

 

17. Provision for long-term employee benefits  

                                                                                                                                                                      (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which  
equity method is applied /  

 Separate financial statements 

 2015 2014 

Post-employment benefits (Defined contribution plans) 48,224 44,708
Post-employment benefits (Defined benefit plans) 76,797 75,304
Other long-term employee benefits 17,014 18,171 

Total 142,035 138,183 

  

Provision for post-employment benefits (Defined benefit plans),which represents compensation payable the 
employees after they are retired from the Company, was as follows. 
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                                                                                                                                            (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which  
equity method is applied /  

 Separate financial statements 
 2015 2014 
Provision for long-term employee benefits at beginning of year 75,304 71,862
Included in the income statement:  
 Current service cost  3,797 3,669
 Interest cost  2,527 2,448
Benefits paid during the year (4,831) (2,675)
Provision for long-term employee benefits at end of year 76,797 75,304 

 Line items in the  income statement which post-employment benefits (Defined benefit plans)are recognised are as 
following: 

                                                                                                                                                (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which  
equity method is applied /  

 Separate financial statements 
 2015 2014 
Cost of sales 4,619 4,451
Selling and administrative expenses 1,705 1,666
Total 6,324 6,117 

The Company expects to pay Baht 4 million of post-employment benefits (Defined benefit plans)during the next year 
(2014: Baht 4 million). 

As at 31 December 2015, the weighted average duration of the liabilities for post-employment benefits (Defined 
benefit plans) is 6 years (2014: 6 years). 

            Significant actuarial assumptions are summarised below. 

 Financial statements in which  
equity method is applied /  

 Separate financial statements 
 2015 2014 
 (% per annum) (% per annum)

Discount rate 3.50 3.50 
Salary increase rate  5.00 5.00 

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the post-employment 
benefits (Defined benefit plans) as at 31 December 2015 are summarised below:  

  
               

Increase 

 
 

Effect to obligation

 
              

Decrease

 
 

Effect to obligation
 (%) (Thousand Baht) (%) (Thousand Baht) 
Discount rate 0.5 (2,761) 0.5 2,954 
Salary increase rate 1.0 8,536 1.0 (7,657) 
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18.   Preferred 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 2015 and 2014, 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. 

 

21. Other income 
                                                                                                                                               (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which  
equity method is applied /  

 Separate financial statements 

 2015 2014 
Income from sales of scrap metal and spareparts 102,598 103,578
Administrative income 11,453 9,077
Interest income 10,264 13,060
Gain on change in the value of investment properties - 48,768
Others 35,528 28,996
Total 159,843 203,479 
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22. Expenses by nature 

 Significant expenses by nature are as follows. 

                                                                                                                                             (Unit: Thousand Baht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Income tax / deferred tax liabilities 

 Income tax expense for the years ended 31 December 2015 and 2014 is made up as follows: 
                                                                                                                                                (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which  
equity method is applied /  

 Separate financial statements 

 2015 2014 

Current income tax: 
Current income tax charge 84,493 70,715
Adjust in respect of income tax of previous year 212 1,924
Deferred tax:  
Relating to origination and reversal of temporary differences  (1,160) 9,599
Income tax expense reported in the income statement  83,545 82,238 

 

 

 

 

 Financial statements in which  
equity method is applied /  

 Separate financial statements 

 2015 2014 
Salary, wages and other employee benefits 438,580 424,953
Depreciation and amortisation 163,093 133,090
Allowance for diminution in value of inventories and write off of 

inventoriesand spare parts 
 

15,687
 

27,886
Royalty fee 22,311 22,436
Freight-out expense 33,220 34,270
Repair and maintenance expenses 108,810 102,780
Raw materials and consumables used 1,517,470 1,595,192
Changes in inventories of finished goods and work in process 51,157 (8,097)

 
 

18.   Preferred 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 2015 and 2014, 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. 

 

21. Other income 
                                                                                                                                               (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which  
equity method is applied /  

 Separate financial statements 

 2015 2014 
Income from sales of scrap metal and spareparts 102,598 103,578
Administrative income 11,453 9,077
Interest income 10,264 13,060
Gain on change in the value of investment properties - 48,768
Others 35,528 28,996
Total 159,843 203,479 
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The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended 31 
December 2015 and 2014 are as follows: 

                                                                                                                                                                     (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which  
equity method is applied /  

 Separate financial statements 

 2015 2014 
Deferred tax liability relating to gain on revaluation  
 of land - 2,920
 - 2,920 

 

Tax reconciliation between accounting profit and income tax expense is shown below. 

                                                                                                                                 (Unit: Thousand Baht) 

 Financial statements in which  
 equity method is applied Separate financial statements

 2015 2014 2015 2014
Accounting profit before tax 407,073 410,244 409,401 408,641 

Applicable tax rate 12.5% and 20% 12.5% and20% 20% 20%
Accounting profit before tax 

multiplied by applicable tax rate 
 

81,880 82,049
 

81,880 
 

81,728
Adjust in respect of income tax of 

previous year 
 

213
 

1,924
 

213 
 

1,924
Effects of:  

Non-deductible expenses 6,909 7,924 6,909 7,924
Additional expense deductions 

allowed (4,296) (18,832) (4,296) (18,832)
Others (1,161) 9,173 (1,161) 9,494

Total 1,452 (1,735) 1,452 (1,414)
Income tax expense reported in             

the income statement 83,545 82,238 83,545 82,238 
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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 financial statements 
 2015 2014 
Allowance for diminution in value of inventories 6,572 5,746
Provision for long-term employee benefits 18,768 18,744
Rental receivable in advance 2,878 3,077
Others 1,772 1,673
Total deferred tax assets 29,990 29,240
Depreciation and amortization 28,472 28,882
Gain on change in the value of investment properties 25,692 25,692
Revaluation surplus on land 6,559 6,559
Total deferred tax liabilities 60,723 61,133
Deferred tax liabilities, net 30,733 31,893 

 

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  
  

Profit for 
Weighted average 

number of 
 

Earnings 
 the year ordinary shares per share

 2015 2014 2015 2014 2015 2014
 (Thousand (Thousand (Thousand (Thousand (Baht) (Baht)
 Baht) Baht) shares) shares)  
Basic earnings per share  
Profit for the year 323,528 328,006 52,000 52,000 6.22 6.31 
Effect of dilutive potential ordinary shares   
Convertible preferred shares - - 800 800  
Diluted earnings per share   
Profit of ordinary shareholders assuming 

the conversion to ordinary shares 
  

323,528 328,006 52,800 52,800 6.13 6.21 
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Separate financial statements        
 For the year ended 31 December  
  

Profit for 
Weighted average 

number of 
 

Earnings 
 the year ordinary shares per share

 2015 2014 2015 2014 2015 2014
 (Thousand (Thousand (Thousand (Thousand (Baht) (Baht)
 Baht) Baht) shares) shares)  
Basic earnings per share  
Profit for the year 325,856 326,403 52,000 52,000 6.27 6.28 

Effect of dilutive potential ordinary shares   
Convertible preferred shares - - 800 800  
Diluted earnings per share   
Profit of ordinary shareholders assuming 

the conversion to ordinary shares 
  

325,856 326,403 52,800 52,800 6.17 6.18 

 

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. manufacture and sale of caps  

 2. hire of printing sheets for can  

 3. investment properties 

 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 on a basis consistent with that used to measure operating profit or loss 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 Company mainly operated in Thailand, with sales derived from both local and foreign markets as reflected in 
above table. All of non-current assets, except for investment in associated company are located in Thailand. 

 For the year 2015,the Company has revenue from three major customers in amount of Baht 1,032 million, arising from 
sales of caps segment (2014: Baht 1,043 million derived from three 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. The contributions for the year 2015 amounting to approximately Baht 18 million (2014: 
Baht 17 million) were recognised as expense. 

 

27. Dividends paid 

 
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 

Final dividends for 2014 Annual General Meeting of 
shareholders on 27 April 
2015 

 
 

93,600

 
 

3.25 

 
 

1.75
Total dividends declared in 2015 93,600 3.25 1.75 

 A Baht 1,050 of the dividend, which was declared in each years, was for shareholders who have no right to receive 
dividend, and a Baht 93,598,932 has actually been paid. 
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28. Commitments 

 As at 31 December 2015 and 2014, the Company has the following outstanding commitments. 

a) The Company has commitments, which mature within one year, to local and overseas suppliers under 
purchase orders for raw materials, spare parts and service hiring, and capital expenditures, as follows. 

                                                                                                                                                                            (Unit: Million) 

 31 December 2015
 

Foreign 
 

Purchase orders 
Purchase orders 
for spare parts

Purchase orders 
for capital

 

Currency for raw materials and service hiring expenditures Total 
Baht 157 20 35 212
US dollar 1 - - 1
Japanese yen - 9 - 9

                                                                                                                                                          (Unit: Million) 

 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

b) The Company has bank guarantees of Baht 10 million (2014: Baht 8 million)issued by a bank on behalf of the 
Company. Letters of guarantees are to guarantee electricity usage of Baht 9.5 million and the purchase-sell 
agreements with a state agency of Baht 0.5 million.  

 

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, current investments, trade and other 
receivables, trade and other payables. 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. 
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b) Interest rate risk 

The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its deposits at financial institutions.  However, 
since most of the financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are close 
to the market rate, the interest rate risk is expected to be minimal. 

Significant financial assets and liabilities classified by type of interest rate are summarised in the table below, 
with those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified based on the maturity 
date, or the repricing date if this occurs before the maturity date. 

                                                                                                                                          (Million Baht) 

 Financial statements in which equity method is applied / 
 Separate financial statements        
 31 December 2015
 Fixed 

interestrates 
maturity within

1 year
Non-interest 

bearing

  
 

Floating 
interest rates

  

 Total 
 

Interest rate
 (% per annum)
Financial assets  
Cash and cash equivalents  454 35 10 499 0.04 - 1.50
Current investments 210 - - 210 1.85 - 2.03
Trade and other 

receivables - - 406 406  
 664 35 416 1,115  
Financial liabilities   
Trade and other payables - - 374 374  
 - - 374 374  

                                                                                                                                                                (Million Baht) 

 Financial statements in which equity method is applied / 
 Separate financial statements        
 31 December 2014
 

Fixed 
interestrates 

maturity within
1 year

  

 Floating
Non-interest 

bearing

 
 
 

 
interest 

rates Total 
 

Interestrate
 (% 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  
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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 are summarised below. 

31 December 2015

Foreign currency Financial assets
Financial 
liabilities Average exchange rate 

(Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit)
US dollar - 1 35.95 
Japanese yen - 39 0.30 

31 December 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 

Forward exchange contracts outstanding are summarised below. 

 31 December 2015

Foreign currency Sold amount Contractual exchange rate Contractual maturity date
 (Million) (Baht per 1 foreign currency unit)  

US dollar 0.83 35.42 - 36.13 3 February 2016 -    
17 September  2016 

 31 December 2014

Foreign currency Sold amount Contractual exchange rate Contractual maturity date
 (Million) (Baht per 1 foreign currency unit)  

US dollar 2 31.89-33.11 8 January 2015 -       
6 July 2015 

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. 
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30. Fair value hierarchy 

 As at 31 December 2015, the Company had the assets and liabilities that were measured at fair value using different 
levels of inputs as follows: 

                                                                                                                                                         (Unit: Million Baht) 

 
Financial statements in which equity method is applied / 

Separate financial statements 

 Level 1 Level 2 Level 3 Total
Assets measured at fair value   
Investment properties - 468 6 474
Land - 99 - 99
Liabilities for which fair value are disclosed  
Foreign currency forward contracts  - 30 - 30

 

31.    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 2015, the Company's 
debt-to-equity ratio was 0.23:1 (2014: 0.27:1). 

 

32. Event after the reporting period 

On 22 February 2016, 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 2016 to adopt a resolution to pay a dividend of Baht1.75 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 2015 profit. Such dividend will be paid and recorded after it is approved by the Annual 
General Meeting of the Company’s shareholders. 

 

33. Approval of financial statements 

 These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 22 February 2016. 
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ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

1.  ฝาจีบ (Crown Cap)
ฝาจีบ เป็นฝาผนึกขวดท่ีท�ามาจากแผ่นเหล็กเคลือบอัดขึ้นรูป ภายในบุด้วยวัสดุผนึกป้องกันการรั่วซึม เม่ือปิดแน่นจะสามารถเก็บ

รักษาคุณภาพเครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์ภายในขวดได้ดี เหมาะสมที่จะใช้ปิดผนึก ขวดบรรจุน�้าอัดลม เบียร์ โซดา นมถั่วเหลือง น�้าผลไม้
 
2.  ฝาเกลียวกันปลอม  (Pilfer – Proof Cap)

ฝาเกลียวกันปลอม ใช้ปิดผนึกขวดเกลียว พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันการปลอมปนสินค้า ท�าจากแผ่นอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปเป็นลักษณะ 
ถ้วยทรงกระบอก มีรอยปรุโดยรอบระหว่างตัวฝากับขอบฝา  ภายในบุด้วยวัสดุผนึกป้องกันการรั่วซึม  ไม่เป็นสนิม  ฝาเกลียวกันปลอม
เปิดง่าย ใช้ปิดซ�้าได้อีกเมื่อบริโภคไม่หมดในคราวเดียว โดยยังรักษาคุณภาพเดิมอยู่ แต่เห็นได้ชัดว่าได้ผ่านการเปิดมาแล้ว เหมาะสม
ที่จะใช้ปิดผนึกขวดบรรจุ  น�้าอัดลม  เครื่องดื่มบ�ารุงสุขภาพ  สุรา  ยา

3.  ฝาวงแหวนแม็กซ่ีคราวน์  (Maxi Crown)
ฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน์ เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ท�าจากแผ่นเหล็กอัดขึ้นรูปและบากร่อง ภายในบุด้วยวัสดุป้องกันการรั่วซึม พัฒนาขึ้น

เพื่อให้ดึงวงแหวนเปิดได้ง่าย ป้องกันการน�ากลับมาใช้ใหม่ และการปลอมปนสินค้าได้สมบูรณ์แบบ เหมาะสมที่จะใช้ปิดผนึกผลิตภัณฑ์ไม่
แช่เย็นต่างๆ

4.  ฝาวงแหวนแม็กซ่ีแค้ป  (Maxi Cap)
ฝาวงแหวนแม็กซี่แค้ป  เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ท�ามาจากแผ่นอลูมิเนียมทั้งชิ้นอัดขึ้นรูปและบากร่อง  ภายในบุด้วยวัสดุผนึกป้องกันการ

ร่ัวซมึ  นอกจากคณุสมบตัท่ัิวไปทีเ่หมอืนกับฝาวงแหวนแมก็ซีค่ราวน์แล้ว  ยงัมคีณุสมบตัเิหมาะส�าหรบัผลติภัณฑ์ทีต้่องเกบ็ไว้ในทีม่คีวามชืน้
สูง หรือเปียกชื้นเป็นเวลายาวนานได้โดยฝาไม่เป็นสนิม เช่น น�้าดื่ม เบียร์ สุรา น�้าผลไม้

5.  ฝาแหวนแม็กซ่ีพี (Maxi-P)
ฝาวงแหวนแม็กซี่พี เป็นฝาขวดที่ท�ามาจากแผ่นอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปและบากร่อง ภายในบุด้วยวัสดุป้องกันการรั่วซึม คุณสมบัติโดย

ทัว่ไปเหมือนกับฝาวงแหวนแมก็ซีแ่ค้ป ยกเว้นวงแหวนทีใ่ช้ดงึเปิดจะเปลีย่นจากอลมูเินยีมเป็นพลาสตกิสามารถป้องกันการปลอมปนสนิค้า  
และเหมาะส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องเก็บไว้ในที่มีความชื้นสูงโดยฝาไม่เป็นสนิม เช่น น�้าดื่ม เบียร์ สุรา น�้าผลไม้

6.  ฝาพลาสติก (Plastic Cap)
เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ผลิตโดยใช้พลาสติกเรซิน  ขึ้นรูปเป็นฝา มีรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันหลายประเภท ลกัษณะ

โดยท่ัวไปของฝา มร่ีองกนัลืน่โดยรอบ และมรีอยปรรุะหว่างตัวฝากบัขอบฝาเพือ่ เป็นสญัลกัษณ์หากฝาถกูเปิดหลงัจากการบรรจ ุฝาพลาสตกิ
ถูกออกแบบให้เปิดได้ง่าย ใช้ปิดซ�้าได้อีกเมื่อบริโภคไม่หมดในคราวเดียว ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฝาพลาสติกหลายชนิดเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 

7.  ฝาคอมโพสิต (COMPOSITE CAP) 
เป็นฝาปิดผนึกประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ ตัวฝาที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติกเรซิน  และแผ่นโลหะด้านบน  สามารถใช้งานกับกระบวนการ

บรรจุที่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง เหมาะส�าหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มซุปไก่สกัด, รังนก หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการวางภาพลักษณ์ทางการ
ตลาดระดับสูงได้เป็นอย่างดี 

8.  เครื่องผนึกฝาจุกจีบแบบคันโยก (Hand – Crowner)
เครื่องผนึกฝาจุกจีบแบบคันโยก ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสามารถผนึกฝาได้แน่นสนิทกับปากขวด จึงป้องกันการรั่วไหลของ

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในได้เป็นอย่างดี ใช้ง่าย มีน�้าหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวก

9.  เครื่องผนึกฝาแม็กซ่ี  (Maxi Crimping Machine)
เครื่องผนึกฝาแม็กซี่  เป็นเครื่องผนึกฝาหัวเดียวระบบนิวเมติกกึ่งอัตโนมัติ สามารถผนึกได้ทั้งฝาแม็กซ่ีแค้ป ฝาแม็กซ่ีคราวน์และ

ฝาแม็กซี่พี โดยผนึกกับขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ที่บรรจุภายในให้คงคุณภาพอยู่ได้นาน
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Our Products

1.  Crown cap
is a bottle closure made from pressed steel sheet (tin free steel, tin plated steel) lined with liner to prevent 

leakage. Once closed, Crown cap preserves the original content quality with an excellent sealing performance. Crown 
cap is used for carbonated drink, beer, soda, and soymilk and fruit juice.

2.  Pilfer - Proof (PP Cap)
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 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

7.  Composite cap
is a closure comprised of two parts, the shell formed by plastic resin and metal top panel. Composite cap is 

designed for product with Retort Sterilization process and suitable for Chicken Essence, Bird’s Nest or other premium 
grade products.
 
8.  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.

9.  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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