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“มุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้ผลิตฝาและให้บริการครบวงจร ท่ีมีความสามารถในเชิงการแข่งขันสูง 
ด้วยนวัตกรรมและคุณภาพท่ีล ้าหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาด
อาเซียนและตลาดเป้าหมาย” 
 

พันธกิจ 
 

1. เป็นบริษัทท่ีมีต้นทุนท่ีแข่งขันได้ 
2. ผลิตฝาท่ีมีคุณภาพสูง ด้วยนวัตกรรมที่ล ้าหน้า พร้อมให้บริการครบวงจร 
3. มุ่งเน้นเข้าสู่ตลาดเป้าหมายท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีอย่างต่อเนื่อง 
4. รุกตลาดใหม่นอกเหนือจากตลาดเครื่องดื่มและอาหาร 
5. สร้างพนักงานให้มีระเบียบวินัย มีความรู้เป็นเลิศในการผลิตและบริการ ด้วยจิตส้านึก

ด้านคุณภาพและความต้องการของลูกค้า 
6. เป็นบริษัทท่ีพนักงานมีความสุขและความปลอดภัยในการท้างาน 
7. ยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการก้ากับดูแลกิจการท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
 

ลูกค้า

ต้องมาก่อน

คุณภาพเป็น
อันดับหน่ึง

เพ่ิมคุณค่า
ให้กับพนักงาน

มีความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม
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สารจากคณะกรรมการ 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์ฝาปิดผนึกที่ได้คุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ มีการให้บริการทั้งก่อนการขายและหลังการขาย อีกทั้ง
ร่วมกันพัฒนาสินค้าและคุณภาพกับคู่ค้ามาโดยตลอด บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล
และให้ความส าคัญต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งใน
การสร้างสรรค์สังคมไทยที่ดี 

ในปี 2562 ผลการด าเนินงานด้านยอดขายยังคงเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง จากการมุ่งมั่นในการพัฒนา
สินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นระบบที่ดี
ยิ่งขึ้น ถึงแม้ภาพรวมเศรษฐกิจในปีนี้ มีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพียงประมาณ 2.5 ร้อยละ ซึ่ง
ต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้มาก แต่บริษัทฯ มียอดขายและผลประกอบการดีกว่าปีท่ีแล้วค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนวัตถุดบิ
ที่ลดลง และมีการขยายก าลังผลิตส่งผลให้มีส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้น และบริษัทฯ ก็ยังมุ่งมั่นในการท่ีจะหาทางลดต้นทุนการ
ผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีและมั่นคง โดยปรับเปล่ียนเครื่องจักรและการเพิ่มประสิทธิภาพของ
เครื่องจักรให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศมีการเปล่ียนแปลงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น 
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความแตกต่างให้กับตัวสินค้า ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีโครงการพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ ให้สามารถรองรับเครื่องดื่มที่
หลากหลายมากขึ้น 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญต่อผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งต่อพนักงานของบริษัทและคู่ค้า รวมถึง
ชุมชนและส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติและควบคุมค่าต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรม
ควบคุมมลพิษ มีการบ าบัดและขจัดอย่างถูกวิธีตามข้อก าหนดด้านกฎหมายส่ิงแวดล้อมมิให้กระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม 
ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ลูกค้า  และพันธมิตรทางธุรกิจหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาและขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเท
แรงกายและแรงใจในการน าพาให้บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเข้มแข็ง พร้อมรับกับการ
พัฒนา เปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้เสียที่ให้ความเชื่อถือและให้
ความไว้วางใจต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา 
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ข้อมูลทางการเงนิที่สา้คัญ  
 งบการเงิน 

วิธีส่วนได้เสีย 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2560 2562 2561 2560 
ผลการด้าเนินงาน (ล้านบาท)        
รายได้รวม   - - 2,822 3,351 3,191 2,816 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบี้ย 
   ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 

 
 

- - 472 592 580 463 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  - - (6) - - - 
ก าไรสุทธ ิ  - - 250 349 330 240 
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)        
สินทรพัย์รวม   - - - 4,367 4,159 3,684 
หนี้สินรวม  - - - 726 787 596 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  - - - 3,641 3,372 3,088 
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)        
อัตราก าไรสุทธ ิ  - - 8.85 10.41 10.35 8.54 
อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (ROA)  - - - 8.19 8.42 6.61 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (ROE)  - - - 9.95 10.22 7.91 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท/หุน้)  - - 4.80 6.71 6.35 4.62 
ก าไรต่อหุ้นปรบัลด (บาท/หุ้น)  - - 4.73 6.61 6.25 4.55 
มูลค่าตามบัญชี (บาท/หุ้น)  - - - 70.02 63.88 58.48 
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คณะกรรมการบริษัท 
 สัญชาติ ไทย 

 ต้าแหน่ง กรรมการอิสระ : แต่งตั้งวันท่ี 24 มิ.ย. 2551  

 ประธานกรรมการ : แต่งตั้งวันท่ี 15 ธ.ค. 2559 

 ประธานกรรมการบริหาร : แต่งตั้งวันท่ี 19 ก.พ. 2561 

 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี-   

 คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม  

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ประสบการณ์ท้างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

นายเทพ วงษ์วานิช ปัจจุบัน - กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร/ 
อายุ 73 ปี   บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการอิสระ - ประธาน/ บริษัท ทีพีซีวีนา พลาสติก แอนด์เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
 ประธานกรรมการ - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่/ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)  
 ประธานกรรมการบริหาร  - SCG Country Executive Director/ ประเทศเวียดนาม  

- กรรมการ/ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด 
    2557-2562  - Board of Commissioner/ PT. Indonesia Caps and Closures 
    2539-2561  - กรรมการ/ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
********************************************************************************************************************************************************* 

 สัญชาติ ไทย 
 ต้าแหน่ง กรรมการ : แต่งตั้งวันท่ี 24 มิ.ย. 2558  
 รองประธานกรรมการ : แต่งตั้งวันท่ี 15 ธ.ค. 2559 
 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) 0.0415 
 คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45 

คุณพรวุฒิ  สารสิน  ประสบการณ์ท้างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
อายุ 60 ปี ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ/ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
 รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ/ บริษัท ไทยน้ าทิพย์ จ ากัด 
 กรรมการผู้มีอ้านาจ - ประธานกรรมการ/ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ ากัด (มหาชน) 
 ลงนามผูกพันบริษทั - กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
  บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน) 

- กรรมการ/ บริษัท โฮม โปรดักส์ 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 อีซซูุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ/ บริษัท ไทยเอเชีย แปซฟิิค บริวเวอรี่ จ ากดั 
- กรรมการ/ บริษัท ไทยบริดจสโตน จ ากัด 
- กรรมการ/ บริษัท ไทย-เอ็มซี จ ากดั 
- กรรมการ/ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ เซลส์ จ ากัด 
- กรรมการ/ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ ลิสซิ่ง จ ากัด 

 2542-2556 - รองประธานกรรมการ/ บริษัท ไทยน้ าทิพย์ จ ากัด 
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 สัญชาติ  ไทย 
 ต้าแหน่ง  กรรมการอิสระ : แต่งตั้งวันท่ี 12 ต.ค. 2542  
  ประธานกรรมการตรวจสอบ : แต่งตั้งวันท่ี 8 ธ.ค. 2554 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA. NO.2336) 
 - Certified Internal Audit กิตติมศักดิ์ จาก Institute of    

นางพิไล  เปี่ยมพงศ์สานต์      Internal Auditors (CIA.NO.30861) 
อายุ 83 ปี - Director Certification Program (DCP 9/2001) 
 กรรมการอิสระ   ประสบการณ์ท้างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบัน  - กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

 บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
- ประธาน/  
บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด   

- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ/  
บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) 

********************************************************************************************************************************************************* 

 สัญชาติ  ญี่ปุ่น 
 ต้าแหน่ง  กรรมการ : แต่งตั้งวันท่ี  4 พ.ย. 2558   
 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
 คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 

 ประสบการณ์ท้างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ปัจจุบัน  - กรรมการ/ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 

นายฮิซาชิ นากาจิมา    - President and Representative Board Director/ 
อายุ 63 ป ี บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากดั 
 กรรมการ   2556 - ส.ค. 2558 - Board Director and Executive Operating Officer,   
 กรรมการผู้มีอ้านาจ Head of Technical Development Headquarters/ 
ลงนามผูกพันบริษทั บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากดั  

2553 - 2556 - Operating Officer และผู้จดัการโรงงาน Ishioka/ 
 บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากดั 
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    สัญชาติ  ญี่ปุ่น 
    ต้าแหน่ง  กรรมการ : แต่งตั้งวันท่ี  8 ส.ค. 2560  

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น 

    ประสบการณ์ท้างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ปัจจุบัน - กรรมการ/ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 

นายอิจิโอะ โอซึกะ  - President/ บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด   
อายุ 60 ปี   เม.ย. 2559  - Director and Senior Executive Officer/ บริษัท โตโย ไซกัน จ ากัด 
 กรรมการ มิ.ย. 2559 - President/ บริษัท โตโย ไซกัน จ ากดั 

2558  - Executive Officer/ บริษัท โตโย ไซกัน จ ากัด 
2557  - Operating Officer/ บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด 

    2556  - Operating Officer/ บริษัท โตโย ไซกัน จ ากัด 
********************************************************************************************************************************************************* 

    สัญชาติ  ไทย 
    ต้าแหน่ง  กรรมการอิสระ : แต่งตั้งวันท่ี 29 มิ.ย. 2552 

กรรมการตรวจสอบ : แต่งตั้งวันท่ี 20 ก.พ. 2553  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 
แต่งตั้งวันท่ี 19 ก.พ. 2561 

    สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
    คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

 - พณ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล   - M.Sc. (Textile Technology), University of Leeds, U.K. 
อาย ุ71 ปี     - Director Accreditation Program (DAP 39/2005)   
 กรรมการอิสระ     - Director Certification Program (DCP 83/2007) 
 กรรมการตรวจสอบ     - Board Nomination & Compensation Program (BNCP 5/2018) 
 ประธานกรรมการสรรหา ประสบการณ์ท้างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง    
และพิจารณาค่าตอบแทน ปัจจุบัน  - กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 
 และพิจารณาค่าตอบแทน/ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
 - ประธานกรรมการ/ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) 

       - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/  
บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/  
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/  
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

- กรรมการ/ บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จ ากัด 
- กรรมการ/ บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จ ากัด 
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     สัญชาต ิ ไทย 
    ต้าแหน่ง  กรรมการอิสระ : แต่งตั้งวันท่ี  8 ธ.ค. 2554  

  กรรมการตรวจสอบ : แต่งตั้งวันท่ี 8 ธ.ค. 2554  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 
แต่งตั้งวันท่ี 19 ก.พ. 2561  

    สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
    คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- M.A. (Economics), Northwestern University, USA. 
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์    - Financial Statements for Directors (FSD 2/2008)   
อายุ 60 ปี     - Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)  
 กรรมการอิสระ   ประสบการณ์ท้างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง      
 กรรมการตรวจสอบ  ปัจจุบัน  - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ    
 กรรมการสรรหาและ        พิจารณาค่าตอบแทน/ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
 พิจารณาค่าตอบแทน    - กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  

        บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ 
บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

2559 - 2561 - ปลัดกระทรวง/ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
2555 - 2560 - กรรมการ/ บริษัท ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 

    2552 - 2559 - กรรมการ/ บริษัท ไทยศรีประกนัภัย จ ากัด (มหาชน) 
    2556 - 2558 - กรรมการ/ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
    2554 - 2558 - รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง 
********************************************************************************************************************************************************* 

สัญชาติ  ไทย 
ต้าแหน่ง  กรรมการอิสระ : แต่งตั้งวันท่ี 26 เม.ย. 2553  

กรรมการบริหาร : แต่งตั้งวันท่ี 19 ก.พ. 2561 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 
แต่งตั้งวันท่ี 19 ก.พ. 2561  

 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ)-ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท และปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์  
ศ.ดร.สุวิมล  กีรติพิบูล      สาขาเทคโนโลยีการหมัก มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น 
อายุ 65 ปี     - Director Accreditation Program (DAP 97/2012)   
 กรรมการอิสระ   ประสบการณ์ท้างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง     
 กรรมการบริหาร  ปัจจุบัน  - กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ  
 กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน/ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
พิจาณาค่าตอบแทน - อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- กรรมการอิสระ/ บริษัท เพรซเิดนท์ เบเกอรี่ จ ากัด (มหาชน)  
2540 - 2554 - ผู้แทนไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร/ สภาอุตสาหกรรม   
 แห่งประเทศไทยในการประชุม Codex Committee on Food 

Hygiene ของโครงการมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ ซึง่จดัท า
โดยองคก์ารสหประชาชาติ FAO/WHO 
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 สัญชาติ  ไทย 
 ต้าแหน่ง  กรรมการ : แต่งตั้งวันท่ี 20 ก.พ. 2553 
 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) 0.0120 
 คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- Director Certification Program (DCP 78/2006)(English Program) 

นายฐิติวุฒ์ิ  บุลสุข  ประสบการณ์ท้างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
อายุ 51 ปี ปัจจุบัน  - กรรมการ/ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ     - กรรมการ/ บริษัท เสริมสุข จ ากดั (มหาชน)     
      - กรรมการ/ บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ากัด 

- กรรมการ/ บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
- กรรมการ/ บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จ ากัด 
- กรรมการ/ บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จ ากดั 
- กรรมการ/ บริษัท Great Brands Limited.  
- กรรมการ/ บริษัท เครื่องดืม่แรงเยอร์ (2008) จ ากัด 
- กรรมการ/ บริษัท ไทยดริ้งค์ จ ากดั 

2554 - ก.ย. 2558 - กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) 
********************************************************************************************************************************************************* 

สัญชาติ  ญี่ปุ่น 
ต้าแหน่ง  กรรมการ : แต่งตั้งวันท่ี 28 เม.ย. 2559 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเมจิ  ประเทศญี่ปุ่น  
 ประสบการณ์ท้างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 ปัจจุบัน  -  กรรมการ/ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
นายโยชิกิ  มิยาตานิ     -  ผู้จัดการใหญ่/ บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จ ากัด 
อายุ 61 ป ี     - กรรมการ/ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริง่ จ ากัด 
 กรรมการ     - กรรมการ/ บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จ ากัด 

      - กรรมการ/ บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ/ บริษัท โกลบอล อีโค-แคน สต็อค (ประเทศไทย) จ ากดั 
- Operating Officer/ บริษัท โตโย ไซกัน จ ากัด 

2559 - พ.ค. 2562 - ผู้จัดการใหญ่/ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริง่ จ ากัด 
2556  - Operating Officer/ บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
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 สัญชาติ  ญี่ปุ่น 
 ต้าแหน่ง  กรรมการ : แต่งตั้งวันท่ี 22 เม.ย. 2562 

กรรมการบริหาร : แต่งตั้งวันท่ี 22 เม.ย. 2562 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 

 คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย 
Iwate ประเทศญี่ปุ่น 

นายฮิโระชิ  ทาคาฮาชิ   ประสบการณ์ท้างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
อายุ 60 ปี   ปัจจุบัน  - กรรมการ และกรรมการบริหาร/ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการ     - Executive Operating Officer/ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด  
 กรรมการบริหาร    - กรรมการ/ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริง่ จ ากัด 
 กรรมการผู้มีอ้านาจ  2561  - Operating officer, Quality Assurance & Engineering Dept/  
ลงนามผูกพันบริษัท        บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด     
    2559  - Operating officer, Quality Assurance Dept/   
          บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด 

     2558  - Operating officer, Production Engineering Dept/   
           บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด 

********************************************************************************************************************************************************* 

สัญชาติ  ญี่ปุ่น 
ต้าแหน่ง  กรรมการ : แต่งตั้งวันท่ี  7 พ.ย. 2560 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 
แต่งตั้งวันท่ี 19 ก.พ. 2561 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปริญญาตรี คณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยคันไซ  ประเทศญี่ปุ่น 
นายฮิสะโตชิ  อิสุโบะ  ประสบการณ์ท้างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
อายุ 57 ปี   ปัจจุบัน  - กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  
 กรรมการ         บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการสรรหาและ    - Operating Officer Corporate Planning/  
พิจารณาค่าตอบแทน        บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด 
    เม.ย. 2561 - Operating Officer Global Business Planning/  

        บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด 
    เม.ย. 2559 - General Manager Operational Headquarter/  

  บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด 
มิ.ย. 2558 - Head of Procurement Center/      
    บริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด 

    เม.ย. 2555 - General Manager – procurement/ 
        บริษัท โตโย ไซกัน ไกซา จ ากัด 
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 สัญชาติ  ญี่ปุ่น 
 ต้าแหน่ง  กรรมการ : แต่งตั้งวันท่ี  19 ก.พ. 2561 

กรรมการบริหาร : แต่งตั้งวันท่ี  19 ก.พ. 2561 
 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
 คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย Chubu ประเทศญี่ปุ่น
ประสบการณ์ท้างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

นายอะคิฮิโกะ  คาโต้  ปัจจุบัน  - กรรมการ และกรรมการบริหาร/ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
อายุ 54 ป ี     - Manager of Production Promotion Dep./  
 กรรมการ       บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด 
 กรรมการบริหาร  เม.ย. - พ.ค. 2560 - Manager of Corporate Planning Sec, Operational HQ/  
 กรรมการผู้มีอ้านาจ        บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด 
ลงนามผูกพันบริษัท  ก.ย. 2557 - President/ Riguan Closure(Changshu) Co.,Ltd. (RCC) 

     เม.ย. 2557 - Manager of Quality Control Dep. Of Okayama factory./   
          บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด 

********************************************************************************************************************************************************* 

สัญชาต ิ ไทย 
ต้าแหน่ง  กรรมการ : แต่งตั้งวันท่ี 25 เม.ย. 2561 

กรรมการบริหาร : แตง่ตั้งวันท่ี 19 ก.พ. 2561 
สัดส่วนการถือหุน้บริษทั* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัตกิารอบรม 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
  University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นายพนัเทพ  สุภาไชยกิจ    - ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล  
อายุ 65 ป ี     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย   
 กรรมการ     - Director Accreditation Program (DAP 102/2013)  
 กรรมการบริหาร    - Director Certification Program (DCP 230/2016)  
 กรรมการผู้มีอ้านาจ    - Board Nomination & Compensation Program (BNCP 7/2019) 
ลงนามผูกพันบริษทั  ประสบการณ์ท้างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง     
 ปัจจุบัน  - กรรมการ และกรรมการบริหาร/ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 

 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ 
    พิจารณาคา่ตอบแทน/ บริษัท ทบีีเอสพี จ ากดั (มหาชน)  

    1 ม.ค. 2558 - Senior Advisor SCG Paper 
    1 พ.ค. 2557 - Managing Director-Phoenix Pulp and Paper/ Thai paper/  

  Thai Union Paper, SCG Paper 
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 สัญชาต ิ ไทย 
ต้าแหน่ง  เลขานุการบริษัท : แต่งตัง้วันท่ี 1 พ.ค. 2561 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ : แต่งตั้งวันท่ี 1 พ.ค. 2561 
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร : แต่งตั้งวันท่ี 1 พ.ค. 2561 

 สัดส่วนการถือหุน้บริษทั* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
 คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัตกิารอบรม 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบริหารจัดการธุรกจิระหวา่งประเทศ) 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

นางสาวราตรี  จันท้า    - Company Secretary Program (CSP) 74/2016   
อายุ 37 ป ี     - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 33/2016 
 เลขานุการบริษทั    - Effective Minutes Taking (EMT) 39/2017  
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ   - Fundamentals Practice for Corporate Secretaries 1/2016 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร   - Advances for Corporate Secretaries 1/2016   

ประสบการณ์ท้างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
ปัจจุบัน  - ผู้จัดการส านักเลขานุการบริษัท เลขานุการบรษิัท เลขานกุาร 
    คณะกรรมการบรษิัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร/  
    บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

    2559 - เม.ย. 2561- เลขานกุารบริษัท/ บริษัท ทีบีเอสพี จ ากัด (มหาชน)  

********************************************************************************************************************************************************* 

หมายเหตุ :  1.  กรรมการบรษิัทฯ ทั้ง 14 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน 
    2.* นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย  
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ผู้บริหาร 

สัญชาต ิ ไทย  
ต้าแหน่ง  ผู้จัดการใหญ่ : แต่งตัง้วันท่ี 1 ต.ค. 2560 
สัดส่วนการถือหุน้บริษทั* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัตกิารอบรม 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด University of Chicago 
        ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล  
นายพนัเทพ  สุภาไชยกิจ        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อายุ 65 ป ี     - Director Accreditation Program (DAP 102/2013) 
 ผู้จัดการใหญ ่     - Director Certification Program (DCP 230/2016) 
      - Board Nomination & Compensation Program (BNCP 7/2019)
    ประสบการณ์ท้างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปัจจุบัน  - ผู้จัดการใหญ่/ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ 

    พิจารณาคา่ตอบแทน/ บริษัท ทบีีเอสพี จ ากดั (มหาชน)  
1 ม.ค. 2558 - Senior Advisor SCG Paper 
1 พ.ค. 2557 - Managing Director-Phoenix Pulp and Paper/ Thai paper/  
    Thai Union Paper, SCG Paper 

********************************************************************************************************************************************************* 

    สัญชาติ  ญี่ปุ่น 
ต้าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสเทคนิค : แต่งตั้งวันท่ี 22 เม.ย. 2562 

    สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
    คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยกุต์ มหาวิทยาลัย 
Iwate ประเทศญี่ปุ่น  

    ประสบการณ์ท้างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
    ปัจจุบัน  - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสเทคนิค/ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
นายฮิโระชิ  ทาคาฮาชิ    - Executive Operating Officer/ บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด 
อายุ 60 ปี     - กรรมการ/ บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  2561  - Operating officer, Quality Assurance & Engineering Dept/ 
อาวุโสเทคนิค       บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด 
    2559  - Operating officer, Quality Assurance Dept/  
    บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด 

2558  - Operating officer, Production Engineering Dept/   
    บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด 
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สัญชาติ  ญี่ปุ่น 
ต้าแหน่ง  ผู้อ านวยการเทคนิค : แต่งตั้งวันท่ี  1 ก.พ. 2561 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย Chubu ประเทศญี่ปุ่น 
 ประสบการณ์ท้างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
 ปัจจุบัน  - ผู้อ านวยการเทคนิค/ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 

นายอะคิฮโิกะ  คาโต ้     - Manager of Production Promotion Dep./  
อายุ 54 ป ี       บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด   
 ผู้อ้านวยการเทคนคิ  เม.ย. - พ.ค. 2560 - Manager of Corporate Planning Sec, Operational HQ/  

          บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด    
    ก.ย. 2557 - President/ Riguan Closure(Changshu) Co.,Ltd. (RCC) 

เม.ย. 2557 - Manager of Quality Control Dep. Of Okayama factory./   
    บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด 

********************************************************************************************************************************************************* 

สัญชาต ิ  ไทย 
ต้าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงงาน : แต่งตัง้วันที่ 1 มิ.ย. 2555 
สัดส่วนการถือหุน้บริษทั* (ร้อยละ) 0.0019 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัตกิารอบรม 

- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (การจัดการองค์กร) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ์  

ประสบการณ์ท้างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
นายรุจน์  ตัณฑเศรษฐี ปัจจุบัน  - ผู้อ านวยการโรงงาน/ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
อายุ 55 ป ี 2548 - 2555  - ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1/ บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
 ผู้อ้านวยการโรงงาน      
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    สัญชาต ิ ไทย 

    ต้าแหน่ง  ผู้อ านวยการประกันคุณภาพ : แต่งตั้งวันท่ี 1 ก.ค. 2561  
    สัดส่วนการถือหุน้บริษทั* (ร้อยละ) -ไม่ม-ี 
    คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัตกิารอบรม 

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

    ประสบการณ์ท้างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
นายปรีชา  สุทธิเวชคุณ  ปัจจุบัน  - ผู้อ านวยการประกันคุณภาพ/ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
อายุ 53 ป ี   2559 - มิ.ย. 2561 - ผู้ช่วยผู้อ านวยการประกันคุณภาพ/  

 ผู้อ้านวยการประกันคณุภาพ     บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
2557 - 2558 - ผู้จัดการฝ่ายผลิตฝาพลาสติก/  

        บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
********************************************************************************************************************************************************* 

    สัญชาต ิ ไทย 

    ต้าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการบัญชีและการเงิน : แต่งตั้งวันท่ี 1 พ.ค. 2561 

    สัดส่วนการถือหุน้บริษทั* (ร้อยละ) -ไม่ม-ี 
    คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัตกิารอบรม 

- ปริญญาโท  บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    ประสบการณ์ท้างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
    ปัจจุบัน  - ผู้ช่วยผู้อ านวยการบัญชีและการเงิน/  
นายพีรเศรษฐ์  โสภคณิสฐ์        บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
อายุ 39 ป ี   2559 - มี.ค. 2561 - ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงินและบัญชี/  

 ผู้ช่วยผู้อ้านวยการบัญช ี     บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จ ากดั 

และการเงิน   2558 - 2559 - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ 
           บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)      
    2553 - 2558 - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ/ 

   บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จ ากัด (มหาชน) 
********************************************************************************************************************************************************* 

หมายเหตุ : 1. ผู้บริหารทั้ง 6 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหวา่งกัน 
2. * นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรพัย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

จ้านวนหุ้น สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ  
ปี 2562 

จ้านวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 61 บริษัทฯ ปี 2562 เพิ่มขึ น (ลดลง) 
ทางตรง ทาง 

อ้อม* 
รวม ทางตรง ทาง 

อ้อม* 
รวม ทาง

ตรง 
ทาง 
อ้อม* 

รวม 

  1. นายเทพ วงษ์วานิช - - - - - - - - - - 
  2. นายพรวุฒ ิ สารสิน 21,926 - 21,926 21,926 - 21,926 - - - 0.0415 
3. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต ์ - - - - - - - - - - 
4. นายฮซิาช ิ นากาจิมา - - - - - - - - - - 
  5. นายอิจิโอะ โอซึกะ - - - - - - - - - - 
6. นายสาธติ ชาญเชาวน์กุล - - - - - - - - - - 
  7. นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร ์ - - - - - - - - - - 
8. ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล - - - - - - - - - - 
9. นายฐติิวุฒิ ์ บุลสุข 6,320 - 6,320 6,320 - 6,320 - - - 0.0120 
10. นายโยชิกิ   มิยาตาน ิ - - - - - - - - - - 
11. นายฮิโระชิ   ทาคาฮาช ิ - - - - - - - - - - 
12. นายฮิสะโตชิ            อิสุโบะ - - - - - - - - - - 
13. นายอะคิฮิโกะ   คาโต้     - - - - - - - - - - 
14. นายพันเทพ    สุภาไชยกิจ - - - - - - - - - - 
15. นายรจุน ์ ตัณฑเศรษฐ ี 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 - - - 0.0019 
16. นายปรีชา สุทธิเวชคุณ - - - - - - - - - - 
17. นายพีรเศรษฐ์   โสภคณิสฐ ์ - - - - - - - - - - 
18. นางสาวราตร ี จันท า - - - - - - - - - - 

รวม 29,246 - 29,246 29,246 - 29,246 - - - 0.0554 

หมายเหตุ : * การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงหุ้นที่มีบุคคลอื่นใดถือหลักทรัพย์ไว้แทนกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุม 
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โครงสร้างองค์กร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ      
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้จัดการใหญ ่
พันเทพ สุภาไชยกิจ 

 

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
อาวุโสเทคนิค 
ฮิโระชิ  ทาคาฮาช ิ

 

ผู้อ้านวยการโรงงาน 
รุจน์  ตัณฑเศรษฐ ี

 

ผู้ช่วยผู้อ้านวยการบัญชีและ
การเงิน 

พีรเศรษฐ์ โสภคณิสฐ ์
 

ผู้อ้านวยการเทคนิค 
อะคิฮิโกะ คาโต ้

ผู้อ้านวยการขาย 
พันเทพ สุภาไชยกิจ 

 

ผู้อ ำนวยกำรประกันคุณภำพ 
ปรีชา สุทธิเวชคุณ 

 

ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต 
วสุ  อุปถัมภานนท ์

 

ผู้จัดการฝ่ายงานพมิพ ์
วิหาร  เรืองเพ็ชร ์

 

ผู้จัดการฝ่ายผลิตฝาพลาสติก 
บัญชา  ไตรยปญัจวิทย ์

 

ผู้จัดการฝ่ายผลิตฝาโลหะ 
วันเฉลิม ทยานศิลป ์

 

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโครงการ 
พันศักดิ์  เคารพาพงศ ์

 

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมท่ัวไป 
ชรินทร์  วาณชิวทัญญ ู

 
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื อ 
สรินยา  เลิศบณัฑิตกุล 

 

ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิค 
และความพึงพอใจของลกูค้า 

ปรีชา  สุทธิเวชคุณ 
 

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพฝาโลหะ 
เบญจวรรณ  ชาญณรงค ์

 

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพฝาพลาสติก 
กานดาวดี หงษท์อง 

 

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา 
เคนจิ  ซาซาก ิ

 

ผู้จัดการส้านักเลขานุการบริษัท 
ราตรี  จันท า 

 

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนนโยบาย 
อภิชาต  สถิรกุล 

 

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 
นภาพร  เตมีศรีสุข 

 

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ 
อาคม  สงวนหมู่ 

 

ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ 
นิตยา  สิริจริยาพร 

 

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจตา่งประเทศ 
ธนัยนนัท์ ระวีวงศ์วสุ 

 

ผู้จัดการส้านักตรวจสอบภายใน 
วรรณพา  สมประสิทธิ ์
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส้าคัญอื่น  
 

ชื่อบริษทั บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) (CSC) 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายฝาส าหรับปิดภาชนะประเภทขวด อาทิ ฝาจีบ ฝาอลูมิเนียมเกลียวกันปลอม 

ฝาแม็กซี่  ฝาพลาสติก และฝาคอมโพสิต  
 

เลขทะเบียนบริษทั ทะเบียนเลขที่ 0107537000416 (เดิมเลขที่ บมจ. 288) 
ทุนจดทะเบียน 528,000,000 บาท  
ทุนช้าระแล้ว 528,000,000  บาท 
มูลค่าต่อหุน้ 10 บาท 
โดยแยกออกเปน็ หุ้นสามัญ   52,000,742  หุ้น 
 หุ้นบุริมสิทธิ        799,258  หุ้น 
 

ที่ตั งส้านกังานและโรงงาน    เลขที่ 5  ซอยรังสิต-นครนายก 46  ต าบลประชาธิปัตย์  อ าเภอธญับุรี   
 จังหวดัปทุมธานี  12130 
โทรศัพท ์ 0-2533-0450-9  
โทรสาร    0-2974-1118 
เว็บไซต ์ www.crownseal.co.th 
 

เลขานุการบริษทั นางสาวราตรี  จันท า 
 โทร : 0-2533-0450-9 ต่อ 638 
 อีเมล : ratree@crownseal.co.th 
 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9991 
 

ผู้สอบบัญชี นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล และ/หรือ นางสาว
สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เปล่ียนจากบริษัท 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 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย          บริษัท กฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จ ากัด  
 444 อาคารโอลิมเปียไทย ทาวเวอร์ ชั้น 4 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 โทรศัพท ์: 0-2541-4214-6  โทรสาร : 0-2541-4200 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
 

       บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย ฝาจีบ ฝาเกลียวกันปลอม ฝาแม็กซี่ ฝาพลาสติก และ
ฝาคอมโพสิต ส าหรับปิดผนึกขวดบรรจุเครื่องดื่มหลากหลายประเภท เช่น น้ าอัดลม นมถั่วเหลือง เบียร์ โซดา เครื่องดื่มบ ารุง
ก าลัง  น้ าผลไม้  สุรา ชา น้ าดื่ม ซุปไก่สกัด รังนก และเวชภัณฑ์ รวมถึงจ าหน่ายเครื่องผนึกฝาจุกจีบแบบคันโยกและเครื่องผนึก
ฝาแม็กซี่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้บริการรับจ้างพิมพ์แผ่นโลหะและแผ่นอลูมิเนียมตราต่าง ๆ   
 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2511 ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส 
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด ประเทศญี่ปุ่น และด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง รวมทั้ง
ก าลังการผลิตที่มีเพียงพอ  บริษัทฯ ได้จ าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ปัจจุบันมียอดขาย
มากกว่า 3,300 ล้านบาทต่อปี  โดยมีผู้ถือหุ้นหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเครื่องดื่ม ได้แก่ บริษัท นิปปอน    
โคลสเชอร์ส จ ากัด  บริษัท โตโย ไซกัน จ ากัด  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด  บริษัท ไทยน้ าทิพย์ จ ากัด  บริษัท เสริมสุข จ ากดั 
(มหาชน) และบริษัท กรีนสปอต จ ากัด  
 

ตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์ฝาปิดผนึก  บริษัทฯ ได้พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันยาวนานกับ
ลูกค้า ด้วยการยึดมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีชั้นน าจาก
กลุ่มบริษัท โตโย ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด  บริษัทฯ ยังคงทุ่มเทและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้น าในธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์ในอนาคต  
 

2.  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส้าคัญ 
 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) (Crown Seal Public Company Limited) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท
จ ากดั เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2511 โดยมีทุนจดทะเบียนเริม่แรก 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 10,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ จัดตัง้ขึ้นโดยการร่วมทุนของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มภายในประเทศกับบริษัท เบอร์ล่ี          
ยุคเกอร ์จ ากัด และบริษัท โตโย ไซกัน ไกชา จ ากัด ซึง่เป็นผู้ใหค้วามชว่ยเหลือด้านวิชาการและเทคนิคในการผลิตฝาจกุจีบ ฝา
อลูมิเนียมเกลียวกันปลอม และฝาแม็กซี่  
 

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม  2520 
 

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ทะเบียนเลขที่บมจ.288 ปัจจุบันเปล่ียนเป็นทะเบียนเลขท่ี 0107537000416 
  

ปี 2556 
 บริษัท โตโย ไซกัน ไกชา จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษทั ได้เปล่ียนโครงสร้างและชื่อบรษิัทเป็น บริษัท โตโย        
ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด และได้โอนหุ้นของบริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 5,280,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
10 ของหุ้นทัง้หมดให้กับบรษิัท โตโย ไซกัน จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และถือหุ้นโดยบริษัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด
ทั้งหมด ตัง้แตว่ันท่ี 1 เมษายน 2556  
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 บริษัท เจแปน คราวน์คอร์ค จ ากัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จ านวน 19,843,338 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 37.58 ของ
หุ้นทั้งหมด ได้เปล่ียนชื่อบริษัทเป็นบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด ตั้งแต่วันท่ี 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 ของทุนจดทะเบียน 
 

ปี 2557 
 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด และ Davlyn Steel Corporation (Hong Kong) Co.,Ltd. 
ตั้งบริษัท PT. Indonesia Caps and Closures ผลิตฝาและจ าหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย ทุนจดทะเบียน 5,750,000 
ดอลล่าร์สหรัฐ โดยบริษัทฯ ถือหุ้น จ านวน 14,375 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 

 

 ปี 2558 
 ไม่มีการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญในปี 2558 

 

 ปี 2559 
 บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 

 บริษัทฯ ได้ตัดจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เฮอริเทจ สโตนแวร์ จ ากัด จ านวน 10 ล้านบาท ซึ่งได้มีการตั้งส ารองลดลง
ของมูลค่าเต็มจ านวนไว้แล้วตั้งแต่ปี 2541 บริษัทดังกล่าวได้ล้มละลาย และศาลล้มละลายกลางได้มีค าส่ังให้คดี
ส้ินสุดแล้วในปี 2559 

 

ปี 2560 
 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นใน บริษัท เพชรแพค จ ากัด ทั้งหมดจ านวน 140,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 303 บาท ให้กับบริษัท 
บางกอก กล๊าส จ ากัด (มหาชน)  
 

 บริษัทฯ สละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท Indonesia Caps and Closures จ ากัด (ICC) จ านวน 15,375 
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของ ICC ให้กับบริษัทนิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด 
จ านวน 9,225 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 15 และให้กับบริษัท Davlyn Steel Corporation (Hong Kong) Co., Ltd. 
จ านวน 6,150 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่สละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุน หลังการเพิ่มทุนของ ICC 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน ICC เท่ากับ 14,375 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.08 ของทุนจดทะเบียนของ ICC 

 

 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในงาน “Thailand’s 8th National Conference 
on Collective Action Against Corruption” เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 

 

ปี 2561 
 ไม่มีการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญในปี 2561 
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ปี 2562 
 บริษัทขายหุ้นของบริษัท Indonesia Caps and Closures จ ากัด (ICC) จ านวน 14,375 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.08 

ให้กับบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด (NCC) จ านวน 8,625 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.25 และให้กับบริษัท Davlyn 
Steel Corporation (Hong Kong) Co., Ltd. (UCC) จ านวน 5,750 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.83 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
ในราคาหุ้นละ 1,837.36 บาท/หุ้น 

 

3.  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2562 ประชุมเม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติการขายหุ้น
ของบริษัท Indonesia Caps and Closures จ ากัด (ICC) ทั้งหมด จึงท าให้สัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 0  

 

4.  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 

บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ และเทคโนโลยีในการผลิตจาก บริษัท โตโย ไซกัน จ ากัด และบริษัท นิปปอน 
โคลสเชอร์ส จ ากัด ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ ช าระค่าสิทธิการผลิตเป็นจ านวนร้อยละของยอดขายสุทธิของแต่ละผลิตภัณฑ์   
และค่าใช้จ่ายอื่นส าหรับความช่วยเหลือในการส่งช่างเทคนิคมาช่วยปรับปรุงการผลิตเป็นครั้งคราวตามความจ าเป็น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อบริษทั ประเภทธุรกิจ ชนดิ 
ของหุ้น 

ทุนจด
ทะเบียน 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น (%) 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง     
PT. Indonesia Caps and Closures* ผลิตภาชนะพลาสติก สามัญ 11.90 ล้าน  

ดอลล่าร์สหรัฐ 
0.00 

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จ้ากดั   ผลิตฝากระป๋อง กระป๋อง 
2 ชิ้น และกระป๋อง 3 ชิ้น 

สามัญ 1,800 ล้านบาท   1.60 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
  

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
 

ฝาจีบ (CROWN CAP) ใช้ปิดผนึกขวดแก้ว ท ามาจากแผ่นเหล็กเคลือบอัดขึ้นรูป  ภายในบุด้วยวัสดุผนึกป้องกันการ
รั่วซึม เมื่อปิดแน่นจะสามารถเก็บรักษาคุณภาพเครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์ภายในขวดได้ดี  เหมาะสมที่จะใช้ผนึกขวดบรรจุ
น้ าอัดลม เบียร์ โซดา ชา นมถั่วเหลือง น้ าผลไม้ 

 

ฝาเกลียวกันปลอม (PILFER-PROOF CAP) ใช้ปิดผนึกขวดแก้ว ท าจากแผ่นอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปเป็นลักษณะถ้วย
ทรงกระบอก มีรอยปรุโดยรอบระหว่างตัวฝากับขอบฝา ภายในบุด้วยวัสดุป้องกันการรั่วซึม  ไม่เป็นสนิม ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่มี
การบรรจุก๊าช บรรจุร้อนที่มีการฆ่าเชื่อที่อุณภูมิสูง ฝาเกลียวกันปลอมสะดวกต่อการเปิดใช้งาน เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์
หลากหลายประเภทเช่น น้ าอัดลม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ สุรา ยา นมถั่วเหลือง  

 

ฝาพลาสติก (PLASTIC CAP) ใช้ปิดผนึกขวดแก้วและขวดพลาสติก ลักษณะของฝา มีร่องกันล่ืนโดยรอบ และมีรอยปรุ
ระหว่างตัวฝากับขอบฝาสะดวกต่อการใช้งาน เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น น้ าอัดลม ชาเขียว กาแฟ 
น้ าผลไม้ น้ าดื่ม นมถั่วเหลือง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และอื่น ๆ 

 

ฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน์ (MAXI CROWN) ใช้ปิดผนึกขวดแก้วท าจากแผ่นเหล็กอัดขึ้นรูปและบากร่อง ภายในบุด้วย
วัสดุป้องกันการร่ัวซึม สะดวกต่อการเปิดใช้งาน เหมาะสมที่จะใช้ปิดผนึกผลิตภัณฑ์ไม่แช่เย็น เช่น สุรา 
 

ฝาวงแหวนแม็กซี่แค้ป (MAXI CAP) ใช้ปิดผนึกขวดแก้วท าจากแผ่นอลูมิเนียมทั้งชิ้นอัดขึ้นรูปและบากร่อง ภายในบุ
ด้วยวัสดุผนึกป้องกันการรั่วซึม ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่มีการบรรจุก๊าซ บรรจุร้อนที่มีการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูง เหมาะส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่แช่เย็น โดยฝาไม่เป็นสนิม เช่น น้ าดื่ม เบียร์ สุรา น้ าผลไม้  
 

 ฝาวงแหวนแม็กซี่พีจี  (MAXI-PG) ใช้ปิดผนึกขวดแก้วท าจากแผ่นอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปและบากร่อง ภายในบุด้วยวัสดุ
ป้องกันการรั่วซึม ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่มีการบรรจุก๊าซ และผ่านขบวนการพลาสเจอไรซ์ วงแหวนที่ใช้ดึงเป็นพลาสติก สะดวก
ต่อการเปิดใช้งาน เหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์ที่แช่เย็นโดยฝาไม่เป็นสนิม เช่น น้ าดื่ม เบียร์ สุรา น้ าผลไม้ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
 

 ฝาคอมโพสิต (COMPOSITE CAP) เป็นฝาที่ท าจากพลาสติกหลอมขึ้นรูป น ามาประกอบกับแผ่นโลหะที่มีวัสดุผนึก
โดยรอบ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของผลิตภัณฑ์ ลักษณะของฝาจะมีร่องกันล่ืนโดยรอบและมีรอยปรุ ระหว่างตัวฝากับขอบฝา 
สะดวกต่อการเปิดใช้งาน เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์ เช่น ซุปไก่สกัด รังนก น้ าผลไม้สกัดเข้มข้น เครื่องดื่มบ ารุงสุขภาพ  
 

เคร่ืองปิดผนึกฝาจุกจีบ ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสามารถผนึกฝาได้แน่นสนิทกับปากขวดแก้ว  จึงป้องกันการ
รั่วไหลของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในได้เป็นอย่างดี  ใช้ง่ายมีน้ าหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวก 

 

เคร่ืองปิดผนึกฝาแม็กซี่   เป็นเครื่องปิดผนึกฝาหัวเดียวระบบนิวเมติกกึ่งอัตโนมัติ  สามารถผนึกได้ทั้งฝาแม็กซี่

แค้ป  ฝาแม็กซี่คราวน์และฝาแม็กซี่พีจี  โดยผนึกกับขวดแก้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ

ภายในให้คงคุณภาพอยู่ได้นาน 
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งานบริการพิมพ์แผ่นโลหะ บริษัทฯ ให้บริการเคลือบและพิมพ์สีลวดลายตา่ง ๆ ลงบนแผ่นโลหะและแผ่นอลูมิเนียม 
เพื่อให้ลูกคา้น าไปขึ้นรูปเป็นสินคา้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการในการออกแบบลวดลายงานพิมพ์ด้วยระบบการจัดท าที่ทันสมัย
ท าให้งานพิมพม์ีคุณภาพ 

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา         

รายได้ 2562   2561   2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้สุทธ ิ       

1. ผลิตและขายฝาภาชนะ 2,948.02 87.97 2,686.40 84.18 2,486.05 88.29 
2. รับจ้างและขายแผ่นพิมพ ์ 188.95 5.64 154.18 4.83 179.87 6.39 
3. รายได้อื่น*   213.94 6.39 350.71 10.99 149.89 5.32 
ยอดรวมรายไดต้ามงบการเงนิ 3,350.91 100.00 3,191.29 100.00 2,815.81 100.00 

 

หมายเหตุ  :   *แสดงตามงบการเงินที่รวมรายได้อ่ืน ๆ เช่น รายได้จากการขายเศษวัสดุ รายได้คา่บริหาร และอ่ืน ๆ   

 

การตลาดและการแข่งขัน 

กลยุทธก์ารตลาดของบริษทัฯ ในปี 2562 มดีังนี :- 

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ ภายใต้การรับรองระบบคุณภาพต่าง ๆ ในระดับสากล โดยมีการพัฒนาและ

รักษาระบบคุณภาพในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของระบบรับรองคุณภาพเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ มีความปลอดภัย และเหมาะสมในการน าไปใช้งาน 
ได้แก่:- 

- ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 
- ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2015 
- ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร FSSC 22000 (Food Safety System) 
- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (BS OHSAS 18001:2007, มอก.18001-2554)    
- ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (Good Manufacturing Practice - GMP) 
- ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and 
  Critical Control Point - HACCP) 

 

ส าหรับปี 2563  บริษัทฯ มีแผนด าเนินการเพื่อขอการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 
45001:2018 ซึ่งเป็นการปรับเปล่ียนมาจากมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของ
อาหารปรับเปล่ียนจาก FSSC 22000 Version 4.1 และ FSSC 22000 Version 5 

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายเรื่องลดข้อร้องเรียนจากลูกคา้ โดยยังคงด าเนินการต่อเนื่องในเรื่อง Small Group Activity 
ที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับ Action Plan หลักของบริษัทฯ  การอนุรักษ์พลังงาน  พร้อมกับการท า 6S ( 5S + Safety)  และ 
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Kaizen เป็นพื้นฐาน  เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักรู้และมส่ีวนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง  สร้างความเชื่อมัน่ตอ่
ลูกค้า  ในการน าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปใช้งาน  เพื่อให้สินค้าที่มีคุณภาพของลูกค้าส่งต่อถึงผู้บริโภคต่อไป  

 

2. ด้านราคา  
บริษัทฯ มีนโยบายด้านราคาสินค้าอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล ค านึงถึงปัจจัยต้นทุนการผลิตที่มีการเปล่ียนแปลง 

โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักจ าพวกแผ่นเหล็ก แผ่นอลูมิเนียม และเม็ดพลาสติก ซึ่งหากมีการเคล่ือนไหวด้านราคาจากผู้ผลิต    
บริษัทฯ พร้อมในการทบทวนราคาจ าหน่ายให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสม  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดและการแข่งขัน ที่
ส าคัญเป็นการรักษาลูกค้าที่มีอุปการะคุณอันดีของบริษัทฯ  นอกจากนี้บริษัทฯ มีระบบการประเมินและวิเคราะห์เพื่อการ
บริหารและวิเคราะห์ต้นทุน ส าหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปและกลุ่มที่ใช้ระบบการประมูลราคาซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งลูกค้า
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

3. ด้านบริการ  
บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความส าคัญในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า  ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอขาย การขอข้อมูลการ

ใช้งานโดยละเอียด  เพื่อน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้ถูกต้อง เหมาะสมในการน าไปใช้งาน และตรงตามก าหนดเวลา บริษัทฯ 
มีทีมงานขายและทีมบริการเทคนิค ที่จะให้บริการก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลังการขาย ด้วยการบริการที่รวดเร็ว 
ถูกต้อง และสม่ าเสมอ เพื่อให้เป็นท่ีพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อลูกค้า  โดยมีทีมขายที่เข้าพบลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ  พร้อมทีมบริการ
เทคนิคที่มีความรู้ความช านาญในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบสภาพการปิดบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ 
บริษัทฯ มีทีมวิทยากรที่มีความช านาญ พร้อมที่จะอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับบุคลากรของลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการบริการให้ลูกค้าอย่างครบวงจร (Total Solution) 

 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตและจ าหน่ายฝาเกลียวอลูมิเนียม 28IR ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์บรรจุร้อนที่อุณหภูมิสูง 121-124 

องศา (Retort) และเพิ่มเครื่องจักรในกลุ่มฝาเกลียว 28shl  ฝาเกลียว 28std เพื่อขยายก าลังการผลิต และเพิ่มยอดขายในกลุ่ม
ฝาเกลียวให้สูงขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนในสายการผลิตฝาจีบไลน์ใหม่ที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย มีอัตราการผลิต
สูง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อันมีข้อจ ากัดจากสายการผลิตเดิม รวมถึงการบริหาร
จัดการเพื่อน าระบบตรวจสอบ ระบบการล าเลียง มาใช้งานแทนการใช้แรงงานคน 

 

บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ฝาพลาสติกส าหรับปิดผนึกเครื่องดื่มบรรจุก๊าซชนิด Light Weight ซึ่งเป็นฝาที่มีน้ าหนักเบา
และช่วยลดปริมาณการใช้วัตถุดิบลง โดยจะมีการผลิตและจ าหน่ายได้เต็มที่ในปี 2563  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ลงทุน mold ฝา
พลาสติกส าหรับน้ าดื่มเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้นตามการเติบโตของตลาดน้ าดื่ม และขยายฐาน
ไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งตลาดน้ าดื่มยังคงมีความเติบโตต่อเนื่องทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ 

 

ในปี 2562  บริษัทฯ ยังคงมีแผนท่ีจะศึกษาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตลาดกลุ่มใหม่ ๆ ท้ังทางด้านอาหาร  นม  ยา  
healthcare สินค้าอุปโภคอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 

ยอดขายของกลุ่มลกูค้ารายใหญ่และสัดส่วนการจ้าหน่าย 

ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา มีการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกคิดเป็นร้อยละเทียบกับยอดขายรวมของบริษัทฯ ดังนี้ 
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            หน่วย : ล้านบาท 

ปี ยอดขายรวม ยอดขายเฉพาะลูกค้า 10 รายแรก คิดเปน็ร้อยละ  

2560 2,666 1,948 73.1 

2561 2,841 2,013 70.8 

2562 3,137 2,245 71.6 
 

ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ใน 10 รายแรก มจี านวน 3 ราย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คอื  
   

1)   บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด และบริษัทในเครือ      
2) บริษัท กรีนสปอต จ ากดั 
3) บริษัท เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัทฯ ไม่มีการขายให้กับลูกค้ารายใดเกินร้อยละ 30 ของรายไดร้วมในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา  
 

สัดส่วนการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศและต่างประเทศ  
                           หน่วย : ล้านบาท 

ปี ยอดจ้าหน่ายในประเทศ ยอดจ้าหน่ายต่างประเทศ ยอดจ้าหน่ายรวม 

2560 
(%) 

2,196 
82.37 

470 
17.63 

2,666 
100 

2561 
(%) 

2,335 
82.19 

506 
17.81 

2,841 
100 

2562 
(%) 

2,633 
83.92 

504 
16.08 

3,137 
100 

 

ลูกค้าตลาดต่างประเทศที่ส าคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย  ลาว  พม่า เวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  ไต้หวัน  ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย และกัมพูชา เป็นต้น  ในปี 2562 ภาวะการแข่งขันที่สูงเป็นอุปสรรคต่อยอดการส่งออกของบริษัทฯ  แต่บริษัทฯ  ยังคง
รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้เป็นส่วนใหญ่  ยกเว้นลูกค้าบางรายในประเทศพม่า  และประเทศลาว ที่ยังคงต้องแข่งขันกับคู่แข่ง
ที่มาจากประเทศจีน และอินเดีย 

 

ในปี 2562 ยอดขายต่างประเทศ มีปริมาณขายเพิ่มขึ้น 12% แต่ในส่วนของมูลค่ายอดขายนั้นใกล้เคียงกับปี 2561 จาก

ผลกระทบของค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 5-6% และการแข่งขันที่สูงขึ้นจากคู่แข่งในต่างประเทศ 
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ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 

1. แนวโน้มธุรกิจในประเทศ 
 

ภาพรวมตลาดเครื่องดื่มในปี 2562 มีการขยายตัวในอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2561 โดยในช่วงต้นปี            
ที่มีการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม  ผู้บริโภคและภาคธุรกิจต่าง ๆ มีความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายจึงส่งผลให้ สภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว
ในระยะส้ัน ๆ ประกอบกับสภาพอากาศแปรปรวน ฝนแล้ง อากาศร้อน ท าให้เครื่องดื่มประเภทน้ าอัดลม น้ าดื่ม เครื่องดื่ม     
เกลือแร่ และชาเขียว มีการเติบโตเพิ่มขึ้นมาก รวมถึงภาครัฐได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยให้มีการบริโภคเพิ่มขึ้น  ส่งผลให้ตลาดเครื่องดื่มเริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปี
แรก เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  ในช่วงครึ่งปีหลัง  มีปัจจัยลบที่ท าให้ตลาดเครื่องดื่มชะลอการเติบโต เนื่องจากการ
บังคับใช้ภาษีความหวาน ระยะที่ 2 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา ท าให้เครื่องดื่มบางชนิดมีการปรับราคาขายสูงขึ้น และ
มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐยังไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามที่คาดหมายไว้ 

 

ส าหรับปี 2563 หลายภาคส่วนคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะชะลอตัวและเติบโตในอัตราที่ต่ ากว่าปี 2562 
อันมีปัจจัยจากการจ ากัดการเพาะปลูกจากปัญหาภัยแล้ง งบประมาณภาครัฐที่ยังไม่สามารถจัดสรรได้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และ
ที่ส าคัญยิ่งคือการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) ท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่มกราคม โดยมีการแพร่ระบายไปในหลาย
ประเทศ ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่งออกได้รับผลกระทบทันที   ส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในช่วงครึ่งปีแรก 
ปัจจัยส าคัญคือ อาจมีแรงหนุนจากสภาพอากาศที่จะร้อนขึ้นต่อเนื่อง  รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดของผู้ผลิต
เครื่องดื่ม รวมถึงผู้ผลิตเครื่องดื่มได้มีการปรับตัวต่อมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ มาได้
ระยะหนึ่งแล้ว โดยผู้บริโภคเริ่มมีการรับรู้และยอมรับได้  ซึ่งหากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid 19) ยังคงเกิดขึ้น
ยาวนาน จะท าให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทั้งปี 2563 จะได้รับผลกระทบและมีการเติบโตแบบถดถอย 
 

2. ขนาดตลาดและอตัราการเตบิโต 
 

ในปี 2562 ภาพรวมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ฝาโลหะปิดผนึกขวดแก้ว มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 เมื่อ
เทียบกับปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะเครื่องดื่มประเภทน้ าอัดลม เครื่องดื่มชูก าลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ สุรา และนมถั่วเหลือง ที่มีการ
เติบโตอยา่งมากช่วงครึ่งปแีรก โดยในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงรกัษาความเป็นผู้น าของตลาดบรรจุภัณฑ์ฝาโลหะ ด้วยกลยุทธ์
ภาพลักษณ์สินค้าทีม่ีคุณภาพ ความหลากหลายของชนิดฝา ที่สามารถตอบสนองลูกคา้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ท าให้
บริษัทฯ สามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดในลูกค้ารายหลัก และขยายเพิ่มในกลุ่มลูกคา้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง 
 

ตลาดบรรจุภัณฑ์ฝาพลาสติกในปี 2562 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ปัจจัย
สนับสนุนยังคงมาจากการเติบโตของการส่งออกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า 
เวียดนาม) และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของไทย ได้แก่ เครื่องดื่มชูก าลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ กาแฟ/ชาพร้อมดื่ม เป็นต้น และ
การเติบโตของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น น้ าดื่มบรรจุขวด PET เครื่องดื่มสมุนไพร เครื่องดื่มออร์แกนิค และเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล 
เป็นต้น นอกจากนี้ตลาดเครื่องดื่มชาเขียวได้กลับมาเติบโตเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมา จากการเติบโตของชาเขียว     
พรีเมี่ยมที่ตอบรับกระแสรักสุขภาพกับเครื่องดื่มหวานน้อยลง ทั้งยังช่วยขยายฐานไปยังผู้บริโภคระดับไฮเอนด์ที่มีอ านาจในการ
จับจ่าย และเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 

 

ตลาดรวมทุกบรรจุภัณฑ์ มกีารเตบิโตเฉล่ียประมาณ 2%  ซึง่ต่ ากวา่ปี 2561 เล็กน้อย 
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3. ความยากง่ายของผู้ที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งขันรายใหม่  
 

ในปี 2562 มีผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จากประเทศแถบยุโรป ประเทศอินเดีย และประเทศจีน เข้ามาเสนอขายบรรจุภัณฑ์ให้กับ
ผู้ผลิตเครื่องดื่มภายในประเทศมากรายขึ้น รวมไปถึงประเทศลูกค้าของบริษัทฯ ในแถบอาเซียน แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จ
มากนัก เนื่องจากข้อจ ากัดในด้านการส่งมอบสินค้า การจัดเก็บสต็อกสินค้า และการบริการหลังการขาย แต่อย่างไรก็ตามการ
เข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ ๆ เป็นส่ิงที่บริษัทฯ ให้ความส าคัญและติดตามอย่างใกล้ชิด 

 

ผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีมีบริษัทแม่ในต่างประเทศ ยังคงใช้วิธีประกวดราคา โดยรวมปริมาณความต้องการของตลาดใน
ประเทศต่าง ๆ  มาเป็นฐานในการเสนอราคา และมีก าหนดอายุสัญญาในการขายชัดเจน รูปแบบการค้าในอนาคตจะเป็นการ
มุ่งเน้นหาพันธมิตรทางการค้าที่มีศักยภาพเพื่อสร้าง supply chain ที่แข็งแกร่ง  อยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือที่ดีต่อกัน 
ดังนั้น การท่ีบริษัทฯ มีสัมพันธภาพท่ีดีกับลูกค้า เสนอราคาที่เป็นธรรม และตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว  จะท าให้ผู้
แข่งขันรายใหม่ ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ได้ยาก 

 

บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจาก บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด (ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท โตโย     
ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด ผู้น าด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศญี่ปุ่น) มาอย่างต่อเนื่อง มีการส่งผู้ช านาญการเข้ามาศึกษา
ดูงานและให้ข้อแนะน าในการปรับปรุงอยู่เสมอ เสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ โดยการส่ง
พนักงานของบริษัทฯ ไปเรียนรู้งานท่ีประเทศญี่ปุ่น เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการท างาน  สร้างเสริมให้มีความรู้ความสามารถ  
เพื่อให้ก้าวทันไปกับเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคต 

 

สิทธหิรือขอ้จ้ากดัในการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัทฯ ได้รับสิทธิเกี่ยวกับกรรมวธิีตลอดจนเทคนิคการผลิตฝาจีบ ฝาเกลียวกันปลอม ฝาวงแหวนแม็กซี่ ฝาพลาสติก และ
ฝาคอมโพสิต จากบริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด ประเทศญีปุ่่น โดยปัจจุบันบริษัทฯ ช าระคา่สิทธิการผลิตเป็นจ านวนร้อย
ละของยอดขายสุทธิเฉพาะฝาวงแหวนแม็กซี่ ฝาพลาสตกิ และฝาคอมโพสิต เท่านั้น 

 

ก้าลังการผลิตและปริมาณการผลิต 
 

ผลิตภัณฑ ์

ปี 2562 ปี  2561 ปี  2560 
ก าลังการ
ผลิตรวม 
(ล้านชิ้น) 

อัตราการใช ้
ก าลังการผลิต 

(%) 

ก าลังการ
ผลิตรวม 
(ล้านชิ้น) 

อัตราการใช ้
ก าลังการผลิต 

(%) 

ก าลังการ
ผลิตรวม 
(ล้านชิ้น) 

อัตราการใช ้
ก าลังการผลิต 

(%) 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝา 20,500 56 18,200 57 17,550 58 

 
วัตถุดบิ และผู้จ้าหน่ายวัตถุดบิ  
 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ หากว่าวัตถุดิบนั้น มีคุณภาพมาตรฐานและราคา
ต้นทุนรวมไม่สูงกว่าที่น าเข้าจากต่างประเทศ บริษัทฯ จะพิจารณาส่ังซื้อจากภายในประเทศก่อน โดยถือนโยบายการจัดซื้อ
วัตถุดิบว่า บริษัทฯ จะจัดหาผู้ขายมากกว่า 1 ราย เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ราคาเหมาะสม 
และมีการส่งมอบตรงตามเวลา  
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การคัดเลือกผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบในการผลิต เป็นอันดับแรก โดยก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน และเข้าตรวจสอบผู้จ าหน่ายวัตถุดิบของบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าวัตถุดิบที่ใช้จะไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า ในแต่ละปีบริษัทฯ จะแสวงหาผู้จ าหน่ายวัตถุดิบรายใหม่ ๆ อย่างเป็นระบบ
โดยการแยกกลุ่มของผู้จ าหน่ายตามชนิดของวัตถุดิบ ด าเนินการทดสอบโดยฝ่ายประกันคุณภาพ และใช้มาตรฐานในการ
ประเมินตามระบบมาตรฐานสากล เช่น ISO, GMP, HACCP, OHSAS และ FSSC 22000 เพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิตของบริษัทฯ 

 

ผลิตภัณฑ ์ วัตถุดบิหลกัที่ใช ้ % การสั่งซื อในประเทศ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาโลหะ แผ่นเหล็ก / แผ่นอลูมิเนียม แผ่นเหล็ก 85 / แผ่นอลูมิเนียม 80 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาพลาสติก Polypropylene 95 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้พึ่งพาการซื้อวตัถุดิบจากผู้จ าหน่ายรายใดเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อวตัถุดิบทั้งหมด 

 
ขั นตอนและเทคโนโลยีการผลิต มีดังนี  

 
 

ฝาโลหะ                           ฝาพลาสตกิ                        แผ่นพิมพ ์

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

แผ่นเหล็ก/ อลูมิเนียม 

ตัดตามมาตรฐานก้าหนด 

เคลือบป้องกันสนิม 

พิมพ์ตราเครื่องหมาย 

พลาสติกเม็ด 

ปั๊มขึ นรูปฝา 

นับและบรรจุ 

บุพลาสติกด้านในฝา 

บุพลาสติกด้านในฝา 

พิมพ์ตราเครื่องหมาย 

นับและบรรจุ 

ขึ นรูปฝา 

แผ่นเหล็ก/ อลูมิเนียม 

 

เคลือบป้องกันสนิม 

 

พิมพ์ตราเครื่องหมาย 
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ปัจจัยความเสี่ยง 
 

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจมีเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้น ส่งผลกระทบในด้านลบต่อการบรรลุเป้าหมายของ
บริษัทฯ  โดยมีโอกาสเกิดขึ้นได้จากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก คณะกรรมการบริหารความเส่ียงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับผู้ช่วยผู้อ านวยการขึ้นไปเป็นกรรมการ โดยมีผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และผู้จัดการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็นกรรมการ
และเลขานุการ ยังคงท าหน้าที่ก ากับดูแลและสนับสนุนให้มีการด าเนินการบริหารความเส่ียง รวมถึงก าหนดการประชุมเพื่อ
พิจารณารายงานการปฏิบัติงานลดความเส่ียงของหน่วยงานต่าง ๆ ติดตามสถานะและความคืบหน้าของการจัดการความเส่ียง
ปี 2562 เป็นรายเดือนรวมถึงจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยไตรมาสละ  1 ครั้งเพื่อสรุปความเส่ียงของ
บริษัทฯ พร้อมแผนลดและแก้ไขความเส่ียงนั้น ๆ รวมทั้งพิจารณาแนวโน้มหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินธุรกิจอันมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีส านักตรวจสอบ
ภายในร่วมเป็นผู้สอบทานประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง ในปี 2562 บริษัทฯ มีการส่ือสารกับหัวหน้าหน่วยงาน
และพนักงานให้ทราบถึงการจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ ผ่านการประชุมหัวหน้าหน่วยงานและพนักงานเป็นระยะเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานลดความเส่ียงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียดของความเส่ียงและมาตรการในการจัดการดังนี้ 

 

1.  ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปี 2562 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจต่ ากว่า 3 ร้อยละ และการส่งออกของประเทศติดลบ 
ประชากรมีการระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นอันมาจากผลของก าลังซื้อที่มีจ ากัดและหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง 
อัตราการบริโภคที่จ ากัดท าให้มีความเส่ียงที่การขายสินค้าของบริษัทฯ จะไม่ได้ตามเป้าหมายและปัจจุบันการแข่งขันทาง
การค้ามีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งจากคู่แข่งในประเทศและคู่แข่งที่มาจากต่างประเทศ ผู้ผลิตเครื่องดื่มที่มีการจ าหน่ายใน
หลายประเทศยังคงใช้วิธีการประมูลราคาวัตถดุิบจากบริษัทแม่และส่งไปโรงงานผลิตในท่ีต่าง ๆ ซึ่งมีปริมาณการใช้วัตถุดิบเปน็
จ านวนมาก จึงท าให้การแข่งขันด้านราคามีมากยิ่งขึ้น รวมถึงคู่แข่งบางรายมีการเสนอบรรจุภัณฑ์ฝาปิดในรูปแบบที่แตกต่าง
ออกไปซึ่งบริษัทฯ ยังไม่สามารถพัฒนาได้ ในปี 2562 บริษัทจึงมีความเส่ียงจากประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 

การเปลี่ยนแปลงการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า 

ปี 2562 ลูกค้ามีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ฝาปิดผนึกที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าของลูกค้าโดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมสุรา ดังนั้นเพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการท าโครงการศึกษาสินค้าใหม่รวมถึงการหาคู่ค้าเพื่อท าการ
ซื้อมาขายไปส าหรับสินค้าใหม่  ๆ  ในกรณีที่ปริมาณความต้องการยังไม่สูงก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนผลิตเอง บริษัทฯ มีการ
ติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวของผู้ผลิตเครื่องดื่มทั้งในและต่างประเทศ และมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
ปรับปรุงสินค้าเดิมของบริษัทให้มีรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
เรื่องสิ่งแวดล้อม การด าเนินการดังกล่าวจะท าอยา่งตอ่เนื่อง ซึ่งจะช่วยลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงการใช้ผลิตภัณฑ์ของ
ลูกค้าได้ 

 

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการผลิต 

การมีต้นทุนการผลิตที่สูงเป็นความเส่ียงของบริษัทฯ ดังนั้นการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการผลิตที่ท าให้สามารถช่วยลด
ต้นทุนการผลิตได้ มีกระบวนการผลิตที่ส้ันลงและได้ผลผลิตที่มากขึ้นเป็นส่ิงส าคัญที่บริษัทฯ ให้ความสนใจ บริษัทฯ ต้อง
พยายามบริหารต้นทุนให้สามารถที่จะแข่งขันได้เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว โดยในปี 2562 บริษัทเริ่มเดินสายการผลิตฝาจาก
เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น ท าให้การผลิตฝามีต้นทุนที่แข่งขันได้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ มีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
และควบคุมกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพยายามเร่งการทดสอบสินค้าของบริษัทฯ กับ
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ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อเริ่มการขาย ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าวช่วยลดความเส่ียงของบริษัทฯ ได้ 
แม้การทดสอบบางส่วนยังล่าช้าไปจากแผนงาน การด าเนินการเพื่อลดความเส่ียงดังกล่าวท าให้บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มสูงขึ้น
กว่าปี 2561 และมีผลก าไรเป็นท่ีน่าพอใจ แม้ว่าจะต่ ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย  

 

2.  ความเสี่ยงด้านการเงิน  
ปี 2562 ค่าเงินบาทที่แข็งค่าส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งในเรื่องการน าเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์จากต่างประเทศ 

และกระทบต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ มีรายได้และรายจ่ายในการซื้อวัตถุดิบที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ สามารถลดความเส่ียงได้ โดยจับคู่ให้รายจ่ายเป็นเงินสกุลเดียวกับรายได้และการท าสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า รวมถึงมีการติดตามเรื่องอัตราแลกเปล่ียนอย่างใกล้ชิด ท าให้บริษัทฯ สามารถลดความเส่ียงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ปี 2562 โดยรวมบริษัทฯ มีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ผันผวน 
ในขณะที่การส่งออกสินค้าแม้จะส่งออกได้ปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2561 แต่เมื่อคิดเป็นมูลค่าการส่งออกจะต่ ากว่าปี 2561 
เล็กน้อย 

 

ความเส่ียงด้านสินเชื่อที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาช าระหนี้ให้กับบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ บริษัทฯ มีการวิเคราะห์
อายุลูกหน้ีเพื่อการบริหารสินเชื่อและมีการรายงานสินเชื่อคงค้างทุกเดือน รวมถึงมีการเร่งรัดติดตามหนี้ทันทีที่พบว่ามีโอกาสที่
การช าระหนี้อาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไข จากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ในปี 2562 บริษัทฯ ลดความเส่ียงด้านสินเชื่อได้เป็น
อย่างมาก 

 

ส่วนของความเส่ียงของการใช้งบประมาณต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา ในปี 2562 เริ่มใช้ระบบรายงานท่ีพัฒนาขึ้น
เพื่อควบคุมและติดตามการใช้งบประมาณให้ดียิ่งขึ้น ท าให้การใช้งบประมาณปี 2562 ใกล้เคียงตามก าหนดเวลามากขึ้นกวา่ปี 
2561 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังต้องติดตามให้ดียิ่งขึ้นเพื่อลดความเส่ียงนี้ต่อไป  

 

3.  ความเสี่ยงจากการด้าเนินงาน 
       เป็นความเส่ียงที่เกิดขึ้นในกระบวนการด าเนินงานของโรงงาน รวมถึงความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน
ภายในของระบบงานต่าง ๆ ในปี 2562 บริษัทฯ มีความเส่ียงที่เกิดจากการด าเนินงานดังนี้  
 

การควบคุมคุณภาพสินค้า 

การผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน โดยมีการตรวจสอบตั้งแต่การรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต 
การบรรจุและการส่งมอบสินค้า อย่างไรก็ตามยังพบว่าบริษัทฯ มีความเส่ียงจากการถูกร้องเรียนเรื่องคุณภาพจากลูกคา้ ซึ่งในปี 
2562 มีมาตรการเพื่อลดความเส่ียงนี้ด้วยการจัดท าข้อก าหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าแต่ละราย 
การติดตั้งอุปกรณ์ และปรับปรุงระบบตรวจสอบคุณภาพฝาด้วยกล้องคุณภาพสูงในสายการผลิตให้มีความแม่นย ามากขึ้น 
จัดการฝึกอบรมการใช้งานให้กับพนักงานในสายการผลิต ฝึกอบรมความรู้ในการผลิตสินค้าและแนวคิดในการปรับปรุง
คุณภาพโดยผ่านกิจกรรม SGA (Small Group Activity) นอกจากนี้ในส่วนของการทดสอบสินค้าของบริษัทฯ กับสายการผลิต
ของลูกค้าได้มีการก าหนดขนาดการทดลองร่วมกัน เพื่อให้ผลสรุปจากการทดลองยืนยันได้เช่นเดียวกันกับเมื่อมีการน าสินค้า
ของบริษัทฯ ไปใช้ในกระบวนการผลิตจริง จากการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ปี 2562 จ านวนครั้งของการร้องเรียนเรื่อง
คุณภาพจากลูกค้าลดลงจากปี 2561 แต่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้นบริษัทฯ ยังคงมีแผนการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อลดความเส่ียงนี้ลงอีกโดยมีเป้าหมายสูงสุดที่จะไม่ให้มีการร้องเรียนในเรื่องคุณภาพสินค้าจากลูกค้า  

 

การควบคุมแผนการผลิต 

การจัดแผนการผลิตของบริษัทฯ จะมีผลต่อการเตรียมวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตเช่น ค่าใช้จ่ายใน
การท างานล่วงเวลา ปริมาณวัตถุดิบและปริมาณสินค้าส าเร็จรูปในคลัง รวมถึงการก าหนดส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามความ

30 



 

 

ต้องการของลูกค้า ดังนั้นเพื่อลดความเส่ียงให้แผนการผลิตมีความสอดคล้องกับก าหนดการส่งมอบสินค้า บริษัทฯ จึงเริ่มใช้
ระบบ Software “Production to plan” ที่สามารถช่วยให้แผนการผลิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการควบคุมค่าใช้จ่าย
ทั้งในเรื่องการจัดการวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการผลิต จัดแผนการท างานล่วงเวลา ฝ่ายผลิตสามารถจัดเตรียม
ส่วนสนับสนุนต่าง ๆ ได้ล่วงหน้า ซึ่งในปี 2562 ระบบดังกล่าวช่วยให้การผลิตและการท างานล่วงเวลามีแผนงานที่ชัดเจน 
สามารถวัดประสิทธิภาพได้ดีขึ้น แม้ว่าผลการท างานบางส่วนยังไม่ได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ แต่ช่วยลดความเส่ียงการควบคุม
แผนการผลิตได้ 

 

การควบคุมสินค้าคงคลัง 

การผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีทั้งการผลิตสินค้าให้มีระดับสินค้าคงคลังตามที่ก าหนดเพื่อให้มั่นใจว่ามีสินค้าเพียงพอท่ีจะส่ง
ให้ลูกค้าได้ทันที การผลิตสินค้าอีกรูปแบบคือการผลิตตามปริมาณการส่ังซื้อเท่านั้น อย่างไรก็ตามพบว่าบริษัทฯ ยังมีสินค้าคง
คลังเกิน 1 ปี จึงอาจมีความเส่ียงที่สินค้าเกินความตอ้งการของลูกค้า รวมถึงความล้าสมัยกรณีที่ลูกค้ามีการเปล่ียนรูปแบบของ
ตราสินค้าในปี 2562 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเส่ียงในการสูญเสียดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีมาตรการให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ
หน่วยงานดูแลปริมาณสินค้าคงคลังของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเฉพาะที่มีอายุเกิน 1 ปี มีรายงานระดับสินค้าคง
คลังการด าเนินการเร่งการขายสินค้าที่คงค้างมาเป็นเวลานาน รวมถึงการตัดจ าหน่ายและท าลายสินค้าที่มีความชัดเจนแล้วว่า
ไม่สามารถจ าหน่ายได้ และติดตามไม่ให้เกิดสินค้าคงคลังเกิน 1 ปี เพิ่มขึ้น จากด าเนินการดังกล่าวช่วยลดความเส่ียงได้แต่ยัง
ต้องควบคุมให้ต่อเนื่อง  

 

ความพึงพอใจของลูกค้า 

บริษัทฯ มีการส ารวจและวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ ในเรื่องคุณภาพสินค้า การจัดส่ง และการให้บริการ ซึ่ง
บริษัทฯ มีการส ารวจทุกปี ด้วยการส่งแบบสอบถามให้ลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้ความเห็น โดยในปี 2562 พบว่าเปอร์เซนต์ความ
พึงพอใจโดยรวมดีกว่าปี 2561 ความพึงพอใจในเรื่องคุณภาพ การจัดส่ง และการให้บริการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
อย่างไรก็ตามความพึงพอใจเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้นบริษัทฯ ได้ก าหนดแผนงานปรับปรุงในปี 
2563 และจะมีการติดตามวัดผลของแผนงานเป็นระยะในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์  และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กับลูกค้า อย่างไรก็ตามความพึงพอใจด้านคุณภาพจากลูกค้าแม้จะได้ตามเป้าหมายแต่ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพ
ยังคงมีอยู่ ซึ่งบริษัทฯ ยังมีแผนปรับปรุงเรื่องการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า   

 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
บริษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ โดยบริษัทฯ มีจรรยาบรรณธุรกิจเป็นหลักในการ

ปฏิบัติงาน มีข้อบังคับที่ชัดเจนว่าส่ิงใดที่ไม่ควรปฏิบัติ การเคารพในสิทธิของผู้ค้าและลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งช่วยลดความเส่ียง
ในเรื่องนี้ได้ บริษัทฯ มีการอบรมจรรยาบรรณธุรกิจให้พนักงานทราบ และคงการบังคับใช้มาตรการตามล าดับชั้นให้พนักงานได้
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจโดยเคร่งครัด ในปี 2562 มีเหตุการณ์ที่พนักงานบางคนปฏิบัติผิดไปจากจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเป็น
กรณีสืบเนื่องจากปี 2561 โดยภาพรวมการปฏิบัติที่ผิดไปจากจรรยาบรรณน้อยลงกว่าปี 2561 มาก น่าจะมาจากมาตรการท่ี
บริษัทด าเนินการสามารถลดความเส่ียงได้เป็นอย่างดี 

 

5. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
ในการผลิตสินค้า  บริษัทฯ มีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต การขนถ่ายวัตถุดิบและสินค้าอยู่ตลอดเวลา 

ดังนั้น ความปลอดภัยในการท างานจึงเป็นส่ิงส าคัญต่อทั้งพนักงานและบริษัทฯ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการท างานอาจ
น ามาซึ่งความสูญเสียต่อร่างกายของพนักงานและทรัพย์สินของบริษัทฯ  เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเส่ียงในการสูญเสีย
ดังกล่าว ในปี 2562 บริษัทก าหนดให้มีการบ่งชี้อันตรายและประเมินความเส่ียงในกระบวนการผลิต มีการท า Job Safety 
Analysis  การรายงาน Near Miss และการท า Site Survey ทุกเดือนโดยผู้บริหารเพื่อส ารวจพื้นที่โดยรอบของบริษัทฯ ที่อาจมี
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ความเส่ียงต่อความปลอดภัยในการท างานเพื่อจะได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งรณรงค์ให้
พนักงานมีจิตส านึกเรื่องความปลอดภัยโดยการมีกิจกรรม Safety Day ให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน อีกทั้งให้
มีการตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่เสมอ บริษัทฯ มีการรณรงค์เรื่องการ
สวมหมวกกันน๊อคให้กับพนักงานท่ีขับรถมอเตอร์ไซค์ จากผลการด าเนินการดังกล่าวในปี 2562 ท าให้ความรุนแรงของการเกิด
อุบัติเหตุและจ านวนวันท่ีต้องหยุดงานเนื่องจากอุบัติเหตุลดลงจากปี 2561 เป็นอย่างมากแม้ว่าจ านวนครั้งของการเกิดอุบัตเิหตุ
เพิ่มขึ้นและในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติและรณรงค์ให้พนักงานมีจิตส านึกเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องต่อไป 
ส่วนในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย บริษัทฯ มีแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนจัดให้มีการซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยและ
อพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปี   

 

ในส่วนของเหตุการณ์ตั้งแผ่นล้มปลายปี 2561 ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนงานในการด าเนินการเพื่อติดตั้งระบบการป้องกัน
การล้มของตั้งแผ่นและยังคงด าเนินการต่อเนื่องมาในปี 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการท าประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพย์สิน
และธุรกิจหยุดชะงักด้วย  

 

6. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง 
 บริษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่นเหตุการณ์น้ าท่วม ซึ่งบริษัทฯ มี แผนรองรับเหตุการณ์

ดังกล่าวแล้วในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีความเส่ียงจากเหตุการณ์อันเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

7. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลทั้งของบริษัทฯ และลูกค้าเป็นอย่างมาก บริษัทฯ มีระบบป้องกันการ

รั่วไหลของข้อมูลส าคัญออกสู่ภายนอกรวมถึงมีการป้องกันการเข้าถึงระบบสารสนเทศของบริษัทฯ จากภายนอก รวมถึงมีการ
ก าหนดแหล่งเก็บข้อมูลส ารองไว้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องกรณีแหล่งเก็บข้อมูลหลักเสียหายและ
บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายสารสนเทศเพื่อควบคุมการใช้งานในปี 2562 และระงับการใช้สื่อบันทึกข้อมูลพกพาต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลในระบบสารสนเทศ ซึ่งปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีความเส่ียงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา และ
บริษัทฯ ได้ศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจะด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 

8. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต 
วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิต ได้แก่ แผ่นเหล็ก แผ่นอลูมิเนียม และเม็ดพลาสติก จะมีการเปล่ียนแปลงของราคาตาม

ภาวะราคาในตลาดโลกที่ขึ้นอยู่กับตามความต้องการของตลาดในขณะนั้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้  เพื่อ
ลดความเส่ียงด้านราคาและการขาดแคลนวัตถุดิบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงมีการติดตามความเคล่ือนไหวของราคา
วัตถุดิบอย่างใกล้ชิดทั้งตลาดต่างประเทศและในประเทศ  รวมถึงการประสานงานกับผู้ผลิตวัตถุดิบให้ผลิตและส่งวัตถุดิบตาม
ก าหนดเวลา  ตลอดจนการจัดการประมาณการขายสินค้าของบริษัทฯ ล่วงหน้าให้แม่นย ามากขึ้นเพื่อท าการส่ังซื้อวัตถุดิบได้
ทันความต้องการ การบริหารสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ให้เกิดภาวะเส่ียงต่อการจัดส่งล่าช้า และการสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีกับคู่ค้าทุกราย รวมถึงบริษัทฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติตามแผนงานในการก าหนดและพัฒนาผู้ผลิตรายที่ 2 และ
รายที่ 3 ส าหรับวัตถุดิบหลักตามที่ก าหนดของบริษัทฯ และหาวัตถุดิบที่สามารถใช้ทดแทนได้ในราคาที่ต่ าลง ท าให้บริษัทฯ 
สามารถลดความเส่ียงจากวัตถุดิบขาดแคลนได้ 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

 1.  หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
   จ้านวนทุนจดทะเบียนและทนุช้าระแล้ว 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 528,000,000 บาท เรียกช าระแล้ว 528,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจ านวน 52,000,742 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 799,258  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 

บริษัทฯ ได้จ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ราคา
จ าหน่ายหุ้นละ 76 บาท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550  ต่อมามีการแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามัญในปี 2552 จ านวน 12 หุ้น และ ในปี 2561 จ านวน 730 หุ้น โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับหุ้น
สามัญทุกประการ  นอกเหนือจากบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิ ที่ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

 

1. หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญ ในอัตราเดยีวกับหุ้นสามัญ และมีสิทธิได้รับเงนิปันผลเพิ่มเติม
อีกหุ้นละ 1.50 บาท ท้ังนี้ หุ้นบุริมสิทธิเป็นชนิดไม่สะสมเงินปันผล 

2. หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
3. หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ในอัตราหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยไม่มีข้อจ ากัด

ในการโอนหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ในวันท าการสุดท้ายของทุก ๆ  
เดือน หากตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทฯ ให้เลื่อนเป็นวันถัดไป  

 

2.  ผู้ถือหุ้น  
     รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบยีนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มดีังต่อไปนี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้น** สัญชาติ 
จ้านวนหุ้น  

ประเภท
ธุรกิจ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ รวม คิดเป็นร้อยละ 

1.   บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด1 ญี่ปุ่น 19,071,292 772,046 19,843,338 37.582 บรรจุภัณฑ ์

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

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

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

5.   บริษัท เสริมสุข จ ากดั (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.   บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  ไทย 883,800 - 883,800 1.674 ส่งเสริมการลงทุน 

 (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก       

8.  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด7 (มหาชน) ไทย 882,828 - 882,828 1.672 ประกันภัย 

9.   บริษัท ซี.เอส.แคปปติอล จ ากัด8 ไทย 735,000 - 735,000 1.392 ลงทุนในบริษทัอ่ืน 

10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ไทย 649,900 46 649,946 1.231 ส่งเสริมการลงทุน 
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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%) นายณัยณพ ภิรมย์ภักดี (12.63%)      
นายสันติ ภิรมย์ภักดี (12.27%)   

4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไทยน้ าทิพย์ จ ากัด คือ บริษัท โคคา-โคล่า เอ็กซปอร์ต จ ากัด (40.8%) บริษัท เรือขุด แร่จุติ จ ากัด 
(10.2%) 

5. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) คือ บริษัท โซ วอเตอร์ จ ากัด (64.66%) บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ 
จ ากัด (21.13%)  

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

 

**    ไม่นับรวมบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการ
ลงทุนของผู้ลงทุนโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือ
ครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน 

 

3.   ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder’s agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วม
ลงนามด้วย 

 

- ไม่มี - 
 

4.   การออกหลักทรัพย์อื่น 
 

 - ไม่มี - 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิประจ าปี  หลังหักเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่
กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญ ในอัตราเดียวกับหุ้นสามัญ และมี
สิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ ก าไรสุทธิ กระแส
เงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงข้อจ ากัดทางกฎหมายและความจ าเป็นอื่น ๆ โดยการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของ
บริษัทฯ เป็นดังนี้ 

 

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น ไม่เกินร้อยละ 70 ของก าไรสุทธิ
ประจ าป ี

 

* อัตราเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 รอการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการด้าเนินงาน 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562* 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 325.86 381.01 240.47 330.19 348.98 

เงินปันผลหุ้นสามัญ (บาท) 1.75 2.50 1.50 1.50 3.90 

เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (บาท) 3.25 4.00 3.00 3.00 5.40 

อัตราการจ่ายเงนิปนัผลต่อก้าไรสุทธิ (%) 28.72 34.96 33.44 24.35 59.35 
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โครงสร้างการจัดการ 
   

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย   
 

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
คณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี ้
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ   
1.2 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
1.3 คณะกรรมการบริหาร 
1.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. คณะผู้บริหาร 
 

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ 
 

 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมด ต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทฯ จะต้อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรษิัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 14 ท่านมีนางสาวราตรี จันท า ผู้จัดการ
ส านักเลขานกุารบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี ้

 

1. นายฮิโรฟูมิ มิกิ ประธานกิตติมศักดิ์ 
2. นายพงส ์ สารสิน ประธานกิตติมศักดิ์ 
3. นายเทพ วงษ์วานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
4. นายพรวุฒิ สารสิน รองประธานกรรมการ 
5. นางพิไล   เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายฮิซาชิ นากาจิมา กรรมการ 
7. นายอิจิโอะ โอซึกะ กรรมการ 
8. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ       

  พิจารณาค่าตอบแทน 
9. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

  ค่าตอบแทน 
10. ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      
11. นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข กรรมการ 
12. นายโยชิกิ   มิยาตานิ กรรมการ 
13. นายฮิโระชิ   ทาคาฮาชิ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
14. นายฮิสะโตชิ อิสุโบะ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
15. นายอะคิฮิโกะ คาโต้ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
16. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จัดการใหญ่ 
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กรรมการซึ่งมีอ้านาจลงลายมือชื่อแทนบริษทัฯ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ มีดังนี้ นายพรวฒุิ สารสิน นายฮิโระชิ ทาคาฮาชิ นายฮซิาชิ นากาจิมา นาย        
อะคิฮิโกะ คาโต้ และนายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบรษิัทฯ 

 

ขอบเขตอ้านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. ก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2. ก าหนดหรือพิจารณาอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ 

ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. แต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อให้ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือมอบอ านาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนั้นได้ 

4. พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญต่อการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้นตามความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ 

5. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 
เมื่อมีการพิจารณาการท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่สามารถมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและ/หรืออนุมัติรายการดังกล่าว   

6. ก าหนดหรือพิจารณาเห็นชอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
7. ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ 
8. ด าเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
9. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

 

การด้ารงต้าแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ 

กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหาร 

1.* นายเทพ วงษ์วานิช - - ประธาน 
2. นายพรวฒุ ิ สารสิน - - - 
3. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต ์ ประธาน - - 
4. นายสาธติ ชาญเชาวน์กุล กรรมการ ประธาน - 
5. นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร ์ กรรมการ กรรมการ - 
6. ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล - กรรมการ กรรมการ 
7. นายฐติิวุฒิ ์ บุลสุข - - - 
8. นายฮซิาช ิ นากาจิมา - - - 
9. นายอิจิโอะ  โอซึกะ - - - 
10. นายโยชกิ ิ มิยาตาน ิ - - - 
11. นายฮิสะโตช ิ อิสุโบะ - กรรมการ - 
12. นายฮิโระชิ   ทาคาฮาช ิ - - กรรมการ 
13. นายอะคฮิิโกะ คาโต ้ - - กรรมการ 

  14.** นายพันเทพ สุภาไชยกิจ - - กรรมการ 

หมายเหตุ: * ประธานกรรมการ   ** ผู้จัดการใหญ ่     กรรมการอิสระ 
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การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจ้าปี 2562 
       (1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) 

ชื่อ - สกุล 

คณะกรรมการบริษัท 
(จ้านวน 14 ท่าน) 
จ้านวนการประชุม 
ทั งปี 5 ครั ง*** 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(จ้านวน 3 ท่าน) 
จ้านวนการประชุม  
ทั งปี 4 ครั ง** 

 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
(จ้านวน 4 ท่าน) 
จ้านวนการประชุม 

ทั งปี 2 ครั ง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

(จ้านวน 5 ท่าน) 
จ้านวนการประชุม 

ทั งปี 10 ครั ง 

ประชุมผู้ถือหุ้น 
ปี 2562 

(จ้านวน 14 ท่าน) 
จ้านวนการประชุม

ทั งปี 1 ครั ง 

1. นายเทพ                      วงษ์วานิช 5/5 - - 10/10 1/1 
2. นายพรวฒุ ิ สารสิน 4/5 - - - 1/1 
3. นางพิไล   เปี่ยมพงศ์สานต*์* 4/5 4/4 - - 1/1 
 4. นายฮซิาช ิ นากาจิมา 1/5 - - - 1/1 
 5. นายอิจิโอะ โอซึกะ 1/5 - - - 1/1 
6. นายสาธติ                    ชาญเชาวน์กุล** 4/5 4/4 2/2 - 1/1 
7. นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร*์* 5/5 4/4 2/2 - 1/1 
8. ศ.ดร. สุวิมล กีรติพิบูล 5/5 - 2/2 9/10 1/1 
 9. นายฐติิวุฒิ์                   บุลสุข 5/5 - - - 1/1 
10. นายโยชกิ ิ มิยาตาน ิ 4/5 - - - 1/1 
11.นายฮิสะโตช ิ อิสุโบะ 5/5 - 2/2 - 1/1 
12. นายอะคฮิิโกะ 
13. นายฮิโระชิ   

คาโต ้
ทาคาฮาชิ* 

5/5 
4/4 

- 
- 

- 
- 

9/10 
7/8 

1/1 
1/1 

14. นายทาคายกู ิ ซาโซ* 1/1 - - 2/2 - 
15. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ 5/5 - - 10/10 1/1 

 

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งนายฮิโระชิ ทาคาฮาชิ เข้าด ารงต าแหน่ง
 กรรมการบริษัท แทนนายทาคายูกิ ซาโซ ซึ่งลาออก 

 ** คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560-2563 
*** การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ /การประชุมทั้งหมดเป็นการแสดงจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2562 

 หรือนับจากวันที่กรรมการได้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างปีแล้วแต่กรณีเทียบกับจ านวนครั้งที่บริษัทฯ จัด
 ประชุมในปี 2562 

 

ทั้งนี้ จ านวนและต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ณ ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเหมาะสมและยุติธรรมตามสัดส่วนของ
การลงทุนของกลุ่มผู้ถือหุ้นในแต่ละกลุ่ม และกรรมการส่วนใหญ่มิใช่ผู้บริหาร เพื่อเป็นการรักษาสมดุลอ านาจและสร้างความ
น่าเชื่อถือในการบริหารงาน 

 

กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีดังนี  

 บริษัท นปิปอน โคลสเชอร์ส จ้ากัด  
 1.  นายฮิซาช ิ นากาจิมา 

2.  นายฮิโระช ิ ทาคาฮาช ิ
3.  นายฮิสะโตชิ  อิสุโบะ  
4.  นายอะคิฮิโกะ   คาโต ้

38 



 

 

บริษัท โตโยไซกนั จ้ากดั 
1.  นายอิจิโอะ โอซึกะ 
2. นายโยชกิ ิ มิยาตาน ิ

 

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านคือ นางพิไล 

เปี่ยมพงศ์สานต์ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล และนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ โดยมีผู้จัดการส านักตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ตามที่ได้มีการก าหนดไว้
ล่วงหน้า  

 

ขอบเขตอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วย กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบดังนี ้:- 
1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน  
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และการตรวจสอบภายใน  ( Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพิจารณา แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้
มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. พิจารณาความเป็นอิสระของส านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิก
จ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส านักตรวจสอบภายใน ร่วมกับผู้จัดการใหญ่ 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ที่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของส านักตรวจสอบภายในก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน  และสอบทานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของส านักตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานสากล  รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณและอัตราก าลังพลของส านักตรวจสอบภายใน  

6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

7. พิจารณาสอบทานจรรยาบรรณและความมีประสิทธิผลของระบบการติดตามการปฏิบัติตามและการบังคับใช้ 
8. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานก ากับดูแลต่าง ๆ 

อย่างมีประสิทธิผล เริ่มตั้งแต่การส่งเสริม และการสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเส่ียง และ
การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน 

9. สอบทานให้บริษัทมีการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจริต ตลอดจนการด าเนินการให้พนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของรายการในงบการเงินหรือเรื่องอื่น ๆ ได้อย่าง
มั่นใจว่ามีกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ และมีการติดตามอย่างเหมาะสม 

10. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง เพื่อหารือและขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ   
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11. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

12. ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความ
เส่ียงที่ส าคัญของบริษัท รวมถึงการก ากับดูแลระดับความเส่ียงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ  ก าหนด และ
พิจารณาถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

13. จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท   
14. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เป็นประจ าทุกไตรมาส  
15. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ 

เพื่อพิจารณาอนุมัติเปล่ียนแปลง 
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการบริษัทฯ  จะมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

การรายงานการกระท้าที่มีขอ้สงสัย และมีนัยส้าคัญ 
 

นอกเหนือจากหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่รายงาน  ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามี
รายการหรือการกระท าที่มีข้อสงสัยซึ่งมีนัยส าคัญ ดังนี้ 

 

1.  ด าเนินการตรวจสอบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
บริษัทได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้
ตรวจพบรายงานให้ทราบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับ
แต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี 

2.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรดังนี้:- 

 

1. รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
2. การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุมภายใน 
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 

หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง
รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในขณะท่ีความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกเป็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ท้ังคณะ 
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1.2  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4 
ท่าน คือ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล และนายฮิสะโตชิ อิสุโบะ โดยมีผู้จัดการ
ฝ่ายบุคคลปฏิบัติหน้าที่เลขานุการท่ีประชุมซึ่งในปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวม 2 
ครั้ง ตามที่ได้มีการก าหนดไว้ล่วงหน้า  

 

ขอบเขตอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วยกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังนี ้:- 

1. ก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ดังนี้  
1.1   นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้จัดการใหญ่ 
1.2   นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยและผู้จัดการใหญ่ 
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาดังนี ้

2.1 กรรมการ 
2.2  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง  ๆ ที่ได้รับมอบอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก

คณะกรรมการบริษัท 
2.3  ผู้จัดการใหญ่ 

3. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการและผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 

5. ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ และท าการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณา
เสนอปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัท 

6. ติดตามการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานของผู้จดัการใหญ่ เสนอคณะกรรมการบริษัทพจิารณาอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย      
ปีละ 1 ครั้ง 

8. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอ านาจเรียก ส่ังการให้

ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่ังเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง

จ าเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนอาจขอค าปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น  ๆ  หากเห็นว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสมโดย   

บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
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1.3  คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 ท่านคือ นายเทพ           

วงษ์วานิช ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล นายฮิโระชิ ทาคาฮาชิ นายอะคิฮิโกะ คาโต้ และนายพันเทพ สุภาไชยกิจ โดยมีเลขานุการ

บริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการท่ีประชุมซึ่งในปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 10 ครั้ง ตามที่ได้มีการก าหนด

ไว้ล่วงหน้า  

ขอบเขตอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าด้วย กฎบัตรคณะกรรมการบริหารดังนี้ :- 
1.  กลั่นกรอง 

1.1 นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการและการด าเนินธุรกิจ 
1.2 แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ 
1.3 โครงการลงทุน  

2.  อ านาจอนุมัติ 
2.1   การสรรหา/ คัดเลือกผู้บริหารระดับผู้อ านวยการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนก าหนด 
2.2   ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับรองลงมาจากผู้จัดการใหญ่ (ผู้อ านวยการ) 

และท าการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจ าปี 
2.3  โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อโครงการ โดยยอดรวมกันไม่เกิน 90 ล้านบาทต่อปี 
2.4  เพิ่มวงเงินโครงการลงทุน (ก่อนการด าเนินการ) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ มากกว่า 5 ล้านบาท 

แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท หรือไม่เกิน 10% ของงบประมาณเดิมแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า  
2.5  เพิ่มวงเงินโครงการลงทุน (ระหว่างด าเนินการ) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เกิน 10 ล้านบาท 

หรือไม่เกิน 20% ของงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว 
2.6  สินทรัพย์ถาวรที่จ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่ได้ระบุในงบประมาณ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง รวมกันทั้งปีไม่เกิน 

20 ล้านบาท  
3. ติดตามและก ากับการด าเนินงาน 

3.1   แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการท่ีอยู่ในแผนธุรกิจประจ าปี ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
3.2   ผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ  

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 
4.1   โครงการลงทุน และการแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อ านวยการโดยคณะกรรมการบริหาร 

5. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
 

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจเรียกส่ังการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า
หน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ าเป็นนอกจากนั้น
ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการบริหารอาจขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษา
อิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
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1.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อ านวยการขึ้นไปเป็น
กรรมการ มีผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ และผู้จัดการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อให้การ
บริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนเพื่อเตรียมการรองรับเหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อันอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

1. ก าหนด และทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง วัตถุประสงค์ และกรอบการด าเนินงานบริหารความเส่ียง       
โดยครอบคลุมความเส่ียงที่ส าคัญ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  

2. ก ากับดูแลและสนับสนุนให้ด าเนินการบริหารความเส่ียงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจรวมถึง
สภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 

3. ก าหนดการประชุมเพื่อกล่ันกรองรายงานการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเส่ียง ติดตามสถานะความเส่ียงและ
ความคืบหน้าในการบริหารความเส่ียง 

4. ให้ข้อเสนอแนะในส่ิงที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ติดตาม และประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความ
เส่ียง และประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียง 

5. พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองค์กร และข้อคิดเห็นในความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการ
ก าหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan/ Action Plan) และการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียง
เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

6. รายงานผลการบริหารความเส่ียงขององค์กร สรุปสถานะความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ส าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคญัให้รายงานตอ่
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ว 

 

2. ผู้บริหาร 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีผู้บริหารจ านวน 6 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี ้  
 

        ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง 

1. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ ่

2. นายฮิโระช ิ ทาคาฮาช ิ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวุโสเทคนิค 

3.  นายรุจน์              ตัณฑเศรษฐ ี ผู้อ านวยการโรงงาน 

4.   นายอะคฮิิโกะ   คาโต ้ ผู้อ านวยการเทคนิค 

5. นายปรีชา   สุทธิเวชคุณ ผู้อ านวยการประกันคณุภาพ 

6.   นายพีรเศรษฐ์   โสภคณิสฐ ์ ผู้ช่วยผูอ้ านวยการบัญชีและการเงิน 
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หน้าที่ของคณะผู้บริหาร 
 

1. บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ อนุมัติ  ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด 
3. จัดท าแผนงาน และงบประมาณประจ าปี เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งควบคุมให้มีการ

ด าเนินการและใช้งบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัดรายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานของ   
บริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 

ทั้งนี้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังก่อนยื่น
รายงานการเปิดเผยข้อมูลแบบ 56-1 
 

3. เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานส านักเลขานุการบริษัท ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการ
ท าหน้าที่ให้ข้อมูล ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบและใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ  รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาว
ราตรี จันท า ผู้จัดการส านักเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ฯ และเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ มดีังนี  
 

1. ประสานงานในการก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดทั้งปี  และการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี   
พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้า  

2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการ 

3. จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น  ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม รวมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกต้องตามกฎหมาย 

4. เข้าร่วมประชุมและจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น  โดยบันทึกสาระส าคัญใน
การประชุม  ตลอดจนค าถามและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 

5. ติดตามให้มีการด าเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะ ๆ  

6. ให้ข้อมูลหรือค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  รวมทั้ง
ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในการก ากับดูแลกิจการ 

7. จัดท าแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1  และรายงานประจ าปี  ที่มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมส่งให้หน่วยงาน
ดังกล่าวและผู้ถือหุ้น (ส่งเฉพาะรายงานประจ าปี)  
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8. จัดท าประวัติและทะเบียนกรรมการให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ  
9. จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีได้รับรายงาน  
10. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้  ให้ครบถ้วน เป็นระบบ และตรวจสอบได้ง่าย 

- หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  และการประชุมผู้ถือหุ้น  พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุม    

- รายงานประจ าปี   
- ทะเบียนกรรมการ   
- รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  

11. ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์  ตลอดจนประสานงานหรือจัดให้มีประชุมร่วมกันเป็นครั้ง
คราว 

12. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ รวม 14 ท่าน เป็นเงินจ านวน 4,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ ารายเดือนค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และค่าตอบแทน
ประจ ารายเดือนคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายการ ต้าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ยประชุม 

(บาท/คน/ครั ง) 
คณะกรรมการบริษัท 
 

ประธาน 30,000 30,000 
กรรมการ 20,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ประธาน - 25,000 
กรรมการ - 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

ประธาน - 25,000 
กรรมการ - 20,000 

คณะกรรมการบริหาร 
 

ประธาน 25,000 - 
กรรมการ 20,000 - 

 

หมายเหต ุ: - ค่าเบีย้ประชมุใหจ่้ายเฉพาะกรรมการไทยทีไ่ม่ใช่ผูบ้ริหารประจ าของบริษัท   
 - ค่าตอบแทนรายเดือนใหจ่้ายเฉพาะกรรมการไทย 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ้าปี 2562 รายบุคคล 
   

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท จ านวน 2,040,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท
จ านวน 690,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริหาร จ านวน 540,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อยจ านวน 390,000 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 3,660,000 บาท 

    หน่วย: บาท 

กรรมการ 

คณะ 
กรรมการบริษัท 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ค่าตอบแทนรวม
รายบุคคล 

ค่าตอบแทน
รายเดือน* 

เบี ย
ประชุม* 

เบี ย
ประชุม 

เบี ย 
ประชุม 

ค่าตอบแทน
รายเดือน* 

รวม 

1. นายเทพ                      วงษ์วานิช 360,000 150,000 - - 300,000 810,000 

2. นายพรวุฒิ สารสิน 240,000 80,000 - - - 320,000 

3. นางพิไล   เปี่ยมพงศ์สานต์ 240,000 80,000 100,000 - - 420,000 

 4. นายฮิซาชิ นากาจิมา ไม่รับ ไม่รับ - - - - 

 5. นายอิจิโอะ โอซึกะ ไม่รับ ไม่รับ - - - - 

6. นายสาธิต                    ชาญเชาวน์กุล 240,000 80,000 80,000 50,000 - 450,000 

 7. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ 240,000 100,000 80,000 40,000 - 460,000 

8. ศ.ดร. สุวิมล กีรติพิบูล 240,000 100,000 - 40,000 240,000 620,000 

 9. นายฐิติวุฒิ์                   บุลสุข 240,000 100,000 - - - 340,000 

10. นายโยชิกิ มิยาตานิ ไม่รับ ไม่รับ - - - - 

11. นายฮิโระชิ ทาคาฮาชิ - - - - - - 

12. นายฮิสะโตชิ อิสุโบะ ไม่รับ ไม่รับ - ไม่รับ - - 

13. นายอะคิฮิโกะ คาโต้ - - - - - - 

14. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ 240,000 - - - - 240,000 
 

หมายเหตุ: * กรรมการที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนรายเดือน    
คณะกรรมการบริหาร 

 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทฯ  
 

ในปี 2562 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้บริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการใหญ่ลงมา และผู้ซึ่งด ารง
ต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกรายจ านวน 6 ท่านเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 22,534,560.10 บาท มี
รายละเอียด ดังนี้ 
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ค่าตอบแทน 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
จ้านวน 
ผู้บริหาร  
(คน) 

จ้านวนเงนิ  
(บาท) 

จ้านวน 
ผู้บริหาร  
(คน) 

จ้านวนเงนิ  
(บาท) 

จ้านวน 
ผู้บริหาร  
(คน) 

จ้านวนเงนิ 
(บาท) 

เงินเดือน เงินรางวัล
ประจ าป ีและเงิน
ชดเชยเกษยีณอาย ุ

6 21,941,472 6 17,920,450 7 17,794,970 

เงินสมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ 

3 593,088 3 544,940 3 489,149 

รวม  22,534,560  18,465,390  18,284,119 
 

 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ถือว่าเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นพนักงานประจ ามีหน้าที่ความรับผิดชอบตามต าแหน่งหน้าที่
และสายงาน 

 

ค่าตอบแทนอื่น 
 

-ไม่มี - 
 

บุคลากร 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีพนักงานรวมทัง้ส้ิน 932 คน 
 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 464,010,403.25 บาท ซึ่งประกอบด้วย
เงินเดือน เงินรางวัลประจ าปี เงินรางวัลการมาท างาน เงินค่าท างานล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นและจ่ายเงินสบทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ จ านวน 20,713,795.84 บาท 
 

กองทุนส้ารองเลี ยงชีพของบริษัทฯ 
 

บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ.2526) เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงานบริษัทฯ  ซึ่งจะท าให้พนักงานมีเงินออมเพื่อใช้ในยามเกษียณอายุ หรือ
เมื่อออกจากงาน และต่อมาได้น าเงินกองทุนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ.2526) เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  ส าหรับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพ พนักงานสามารถเลือก
จ่ายได้ในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 หรือ 7.5 หรือ10 หรือ 12.5 หรือ 15 ของค่าจ้าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงานแต่ละคน  
รวมทั้งสามารถเลือกนโยบายในการลงทุนได้ตามความเหมาะสมส่วนบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ตามอายุงานของ
พนักงานในอัตราร้อยละของค่าจ้าง ดังนี้ 

 

 อายุงาน  (ปี)                      อัตราเงนิสมทบของบริษัทฯ (ร้อยละของค่าจ้าง) 
 น้อยกวา่ 7 ปี 5 
 ตั้งแต่ 7 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี 7.5 
 ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 10 
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 ส าหรับกรณีพนักงานท่ีเป็นสมาชกิกองทุนก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2546  บริษัทฯ จา่ยเงินสมทบอตัราพิเศษใหเ้มื่ออายงุาน
ครบ 7 ปีเต็มและ 10 ปีเตม็ 
 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กองทนุส ารองเล้ียงชีพของบริษัทฯ มจี านวนเงินรวมทั้งส้ิน 406,376,579.06 บาท ประกอบดว้ย 
ดังนี ้

1. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พนักงาน บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มีสมาชิกจ านวน 410 คน (รวม
ผู้บริหาร) จ านวนเงินกองทุนฯ 174,850,646.87 บาท 

2. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัท 
ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) มีสมาชิกจ านวน 48 คน (รวมผู้บริหาร) จ านวนเงินกองทุนฯ 16,645,997.28 บาท  

3. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 บริษัท ฝาจีบ จ ากัด 
(มหาชน) มีสมาชิกจ านวน 404 คน (รวมผู้บริหาร) จ านวนเงินกองทุนฯ 214,879,934.91 บาท 

 

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส้าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  
 

-  ไม่มี 
 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร  
  

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด  เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้ เพราะความส าเร็จขององค์กรขึ้นอยู่
กับศักยภาพของบุคลากรเป็นส าคัญ องค์กรใดหากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม  ย่อม
สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  และน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืนบริษัทฯ  
จึงปรารถนาและให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่
ตลอดเวลา 

 

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยจัด
ให้มีแผนการฝึกอบรม/สัมมนาภายในประจ าปี  และส่งคนเข้าอบรม/สัมมนาภายนอกบริษัทฯ เฉพาะด้าน และ/หรือ มีผู้ที่ต้อง
เข้าอบรม/สัมมนาจ านวนน้อย และไม่สามารถจัดอบรมเป็นการภายในได้ อีกทั้งจัดให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (แบบออนไลน์) 
ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมพื้นฐาน อาทิ ทักษะในการปฏิบัติเฉพาะงาน และความรู้ทั่วไปที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรม/สัมมนารวม 198 หลักสูตร มีพนักงานเข้าร่วมสัมมนาจ านวน 2,716 คน ใช้งบประมาณการ
ฝึกอบรมและพัฒนารวมทั้งส้ิน 2,923,521 บาท แบ่งเป็น 

 

  จัดสัมมนาภายใน      91 หลักสูตร   มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา   2,402 คน 
  จัดสัมมนาภายนอก           106 หลักสูตร   มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา      192 คน 
  การเรียนรู้ด้วยตนเอง             1 หลักสูตร   มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา      122 คน 

 

โดยในปี  2562 มีการจัดอบรมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี ้
 

1. ทักษะการจัดการ การบริหาร และการบริหารงานบุคคล จ านวน 9 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 629
คน อาทิ จิตวิทยาการส่ือสารด้วยหัวใจ Power of Mindset and Team Synergy หัวหน้างานเชิงรุกเพื่อผลงานที่ดีเลิศ            
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การส่ือสารขององค์กรยุคใหม่ เทคนิคการจัดท าใบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) บนพื้นฐานของ Competency      
KPIs การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและการสอนงาน  (Individual Development Plan and Coaching) แนวคิด
บัญชีบริหารส าหรับผู้น าองค์กร ศิลปะการเจรจาต่อรองเพื่อผลลัพธ์ที่ WIN WIN การวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอย่างเกษม 
เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงาน การให้ค าปรึกษาของหัวหน้างาน และการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของหัวหน้างาน การดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของ
บริษัทฯ 

 

2. ความรู้และทักษะในการท้างาน จ านวน 13 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 316 คน อาทิ หลักสูตร 
สัญญาณบอกเหตุการทุจริตคอร์รัปชั่นเกี่ยวกับการจัดซื้อและการขาย ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานฝาจีบ ความรู้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและการควบคุมคุณภาพ ความรู้เกี่ยวกับแผ่นเหล็ก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฝาแม็กซี่ และจรรยาบรรณ
บริษัทและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น เพื่อให้พนักงานมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
และการส่ือสารที่ดี มีการท างานเป็นทีมและปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และ
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 

 

3. ความรู้ด้านเทคนคิ และวิชาชีพเฉพาะ จ านวน 24 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 341 คน อาทิเกี่ยวกบั
ระบบการท างานของเครื่องจักร เช่น Software Studio 50000 Function Preventive Maintenance : SAP for PM ความรู้
เกี่ยวกับใบก ากับภาษี Money Boost Up เก่งงาน-ฉลาดเงิน การใช้โปรแกรม Visual Inspection Device (VID) Pneumatic 
System Transmission System Hydraulic System Bolt & Nut Connection Electrical System Lubrication System 
Program PLC Knowledge การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย เป็นต้นเพื่อให้พนักงานมีความรู้ใน
ด้านเทคนิคตลอดจนมีความรู้ในการใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 

4. เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการท้างานระบบการจัดการคุณภาพ จ านวน 3 หลักสูตรมีพนักงานเข้า
อบรมสัมมนา 282 คนอาทิ การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ ความรู้เกี่ยวกับ Defect, Hold and CCF  ข้อก าหนด FSSC 
22000 version 4.1 เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมในการท างานที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่ง
พนักงานสามารถท างานได้อย่างสะดวกและมีความสุขมีการปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็น
การเพิ่มพูนความรู้ให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

 

5. พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการท้างาน จ านวน 42 หลักสูตร มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 
834 คน อาทิ บทบาทหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับปั้นจั่น ทบทวนการ
ท างานกับปั้นจั่น การสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน อาหารคือยา การดับเพลิงขั้นต้น การสร้าง
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยระดับพนักงาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่อง 
AED การทบทวนความรู้ส าหรับ Fireman ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานส าหรับลูกจ้างทั่วไป 
การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ 6S เพื่อความปลอดภัย การสร้างจิตส านึกรักษ์พลังงาน ความปลอดภัยในการท างาน
กับสารเคมี โครงการส่งเสริมและตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน การขับรถพยาบาลอย่างปลอดภัย ความ
ปลอดภัยในการท างานกับไฟฟ้า ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเรื่องออฟฟิศซินโดรม ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคม โครงการสร้างจิตส านึกในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน หลักการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน

49 



 

 

องค์กร และความปลอดภัยในการใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
ในการท างานของพนักงานเป็นหลัก 

 

6. โครงการเรียนรู้ภาษาองักฤษดว้ยตนเองแบบออนไลน์ จ านวน 1 หลักสูตร มีพนักงานเข้าเรียน 122 คน เพื่อ
พัฒนาทักษะทางดา้นภาษาอังกฤษในการส่ือสารในชวีิตประจ าวนัและในการท างาน ให้พนักงานมีความรู้ ความเขา้ใจเกีย่วกับ
วัฒนธรรมทางภาษา เพิม่ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและแสวงหาความรู้โดยใชเ้ทคโนโลยีและการจัดการท่ีเหมาะสม 

 

นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังส่งพนักงานไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้
เริ่มส่งพนักงานไปฝึกงานเป็นระยะเวลายาว 2 ปี ที่บริษัท นิปปอนโคลสเชอรส์ จ ากัด ประเทศญี่ปุ่น  เพื่อจัดให้มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์และดูงานกับองค์กรที่ประสบความส าเร็จในอุตสาหกรรมการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการต่าง  ๆ เพื่อให้ทราบ
ความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ ต่อไป 

 

บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางในการส่ือสารกับพนักงานโดยตรง โดยจัดประชุมฝ่ายบริหารพบพนักงานขึ้น อย่างน้อยปีละ 

2 ครั้ง เพื่อชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบผลการด าเนินงานรวมทั้งแนวทางในการบริหารงานของบริษัทฯ  ตลอดจนเป็นการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาและเสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทฯ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้พนักงานได้มีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกตอ้งและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยเน้นย้ าแนวทางในการปฏิบัตติาม

จรรยาบรรณของบริษัทฯ ทั้ง 8 ข้อรวมทั้งช่องทางในการร้องเรียนและการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน กรณีพบเห็นการ

ประพฤติผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
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การก้ากับดูแลกิจการที่ดี  
 

นโยบายการก้ากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางปฏิบัติ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยเล็งเห็นว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่มีส่วนได้เสียและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อันน าไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน ซึ่งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์    
  

ในปี 2555 คณะกรรมการโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ได้พัฒนาหลักเกณฑ์การส ารวจของ
โครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การส ารวจของ ASEAN CG Scorecard และแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล  บริษัทฯ จึงได้
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยก าหนดไว้ในหลักการปรับปรุงใหม่นี้ เพื่อยกระดับการก ากับดูแลกิจการให้เทียบเท่าสากล 
  

ในปี 2560 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
(Corporate Governance Code : CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทน าไปปรับใช้ในการก ากับดูแลให้
กิจการมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว น่าเชื่อถือส าหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการ
อย่างยั่งยืน โดยเนื้อหาส่วนใหญ่น ามาจากหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพียงแต่ปรับล าดับวิธีการน าเสนอให้เป็นไปตามบริบทการท าหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการน าหลักปฏิบัติ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ก .ล.ต. ปี 2560 โดยมีแนวปฏิบัติในเรื่องการก ากับดูแลกิจการของ  
บริษัทฯ ดังนี ้

 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและไม่

ละเมิดริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเหมาะสม เพียงพอ และทันเวลา ตลอดจน
การได้เข้าร่วมประชุมออกเสียงและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการก าหนดนโยบายในการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากที่
กฎหมายก าหนดไว้ด้วย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษทัฯ www.crownseal.co.th ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ 
 

1.1 สิทธิขั นพื นฐานของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด โดยเชื่อว่า ส่ิงที่จะท าให้ผู้ถือหุ้นไวว้างใจ 

และมั่นใจลงทุนกับบริษัทฯ คือการมีนโยบายหรือการด าเนินการที่เป็นการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับอย่าง
เป็นธรรม และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  

  

 บริษัทฯ ได้ด าเนินการท่ีเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้ 
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 สิทธิในการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ 
 สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ 
 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น 
 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปล่ียนแปลงในนโยบายที่ส าคัญ

ของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การแก้ไข
ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  การลดทุนและ/หรือการเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติรายการพิเศษ 

 สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ 
 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น  
 สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  
 ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีก าไรและไม่มียอดขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งก าไรจาก

บริษัทฯ ในรูปของเงินปันผล  
 

1.2  การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานที่บริษัทฯ มีให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเป็นการ
ส่งเสริมในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

 

 การก้าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี  ปีละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่

วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระ
เป็นกรณีพิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในปี 2562 บริษัทฯ ก าหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ใน
วันท่ี 19 เมษายน 2562 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสุโขทัย เลขท่ี 13/3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 

 

ทั้งนี้ การเลือกสถานที่ส าหรับจัดประชุม ได้ค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญและได้
จัดเตรียมห้องประชุมที่มีขนาดเหมาะสม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ   
 

 การส่งหนังสือนัดประชุม 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการได้รับข้อมูลและมีเวลาศกึษา

ก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมใน
แต่ละวาระ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดความเป็นมาของเรื่องนั้น ๆ อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในแต่ละวาระมีการระบุอย่าง
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี  โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละ
วาระประกอบด้วย ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการ
ประชุม  และได้น ารายละเอียดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องส าคัญอย่างเพียงพอ 
โดยประกาศผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์
รายวันเพื่อแจ้งก าหนด วัน เวลา สถานท่ีประชุม และวาระการประชุมติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน  
พร้อมจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีข้อสงสัย 
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 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคล

อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลของ
กรรมการอิสระทั้ง 5 ท่านในหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยกรอก
เอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได้ ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่
บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม หรือผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น   
 

 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน 
ในวันประชุมฯ บริษัทฯ จัดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และจัดอากร

แสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  รวมทั้งได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และจัดเตรียมใบ
ลงคะแนน  เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น   

 

 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ท่ีจะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่

ติดภารกิจส าคัญ รวมทั้งคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีที่มีข้อซักถาม ในการประชุม ประธานที่
ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ  โดยมีการจดบันทึกประเด็นที่
สอบถามและข้อคิดเห็นท่ีส าคัญไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2562 มีคณะกรรมการ
บริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 14 ท่าน จากจ านวนทั้งหมด 14 ท่าน ผู้บริหารทุกท่าน ตัวแทนจากส านักกฎหมาย และผู้สอบบัญชีจาก
ภายนอก เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น 
 

1.3 การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
นอกเหนือจากการประชุมสามัญประจ าปี หากผู้ถือหุ้นมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งส่งผล

กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงชื่อท าหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เรียก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ โดยระบุเหตุผลในการเรียกประชุมอย่างชัดเจน  ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1  เดือนนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  

 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น
ในการลงทุนกับบริษัทฯ   

 

บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
 

2.1  บริษัทฯ ก าหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมฯ เป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยก าหนดให้หนึ่งหุ้นมีสิทธิ
เท่ากับหนึ่งเสียง  

 

2.2  บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ โดยการเผยแพร่ข่าวสารไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และทันเวลา  ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัด เลือกด ารงต าแหน่ง
กรรมการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
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สามารถสอบถามและเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ได้ โดยโทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส านักเลขานุการบริษัทได้
ตลอดเวลาท าการ 

2.3  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ประธานฯ จะด าเนินการประชุมตามล าดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่ม
วาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า    

2.4  การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลซึ่งได้รับ
คะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น   

2.5  บริษัทฯ ได้จัดท าบัตรลงคะแนนเสียง ส าหรับให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้น
ต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 

2.6  บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้คณะ กรรมการและ
ผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจง้
ให้เจ้าหน้าที่ส านักเลขานุการบริษัททราบทันที เพื่อจะได้รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท าการนับจากวันท่ีซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้
กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายใน น าข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง และมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ  
 

3. การค้านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษัทฯ มีการดูแลและค านึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการ
ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แต่ละกลุ่มพึงได้รับอย่างละเอียดถี่ถ้วน  และดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิ
ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ถือว่าเป็นภาวะหน้าที่ในการก าหนดมาตรการที่
เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย  
 

ผู้ถือหุ้น  : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนท่ีดีให้กับผู้ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจ และประโยชน์สูงสุด
ให้กับผู้ถือหุ้น  มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโต 
และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง  

 

ลูกค้า    :     บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่ลูกค้า
 ต้องการ ในระดับราคาที่เหมาะสม และบริการท่ีตรงเวลา มีการให้ค าปรึกษา ร่วมแก้ปัญหา รับข้อร้องเรียน และ
 จัดเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด 

 

คู่ค้า    : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเท่าเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบัติตามสัญญา
 และเงื่อนไขทางการค้า รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าในด้านข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็น ให้ความเสมอภาค 
 ความยุติธรรมแก่ผู้ขายทุกราย รวมทั้งมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของ
 บริษัทฯ  
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คู่แข่งทางการค้า  :   บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกา และเงื่อนไขทางการค้าภายใต้กรอบของกฎหมาย 
บริษัทฯ สนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด ไม่มีการใช้วิธีการท่ีจะได้ข้อมูล
ใด ๆ ของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย  ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยการกล่าวหาที่ปราศจากความจริง 

 

เจ้าหนี      :   บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และปฏิบัติหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหน้ีอย่าง
 เคร่งครัด  

 

พนักงาน :   บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ  
 โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
 ระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  มีการจัดสถานที่ท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีแผนการ
 ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนให้ค่าตอบแทนแก่
 พนักงานอย่างเหมาะสม 

 

สังคมและสิ่งแวดล้อม  : บริษัทฯ มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงได้ก าหนด
นโยบายในการดูแลจัดการด้านส่ิงแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด  
เพื่อป้องกันมิให้มลภาวะส่งผลกระทบต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน และชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยได้ร่วมกับ สถาบันธุรกิจเพื่อ
สังคม (CSRI) จัดกิจกรรม CSR DAY เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง CSR ให้กับพนักงานในองค์กรอีกด้วย 

 

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย : บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถติดต่อ 
เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระท าที่ไม่ถูกต้องผ่านช่องทาง e-mail จดหมาย หรือ
กล่องรับฟังความคิดเห็น และผ่านระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblower) บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th  

 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น : ปี 2560 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในงาน 
“Thailand’s 8th National Conference on Collective Action Against Corruption” เ มื่ อ วั น ที่  21 
พฤศจิกายน 2560   

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ  เช่น นโยบายก ากับ
ดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่ือสาร
ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นที่หลากหลาย อาทิ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานและพบ
ผู้บริหาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งคราว และผู้ถือหุ้นสามารถโทรศัพท์สอบถาม
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ข้อมูลมายังหน่วยงานที่ดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึง
สารสนเทศและเข้าใจการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น 

 

บริษัทฯ เห็นความส าคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึงและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี
ข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทฯ จึงก าหนดให้ส านักเลขานุการบริษัท โดยมีผู้จัดการส านักเลขานุการ
บริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและติดต่อส่ือสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด 

 

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่สาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  
 เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  www.set.or.th 
 เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  www.sec.or.th 
 เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th   
 กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานและพบผู้บริหาร  
 การส่ือสารโดยตรงผ่านทางอีเมล และโทรศัพท ์

 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัทฯ  ได้ที่ 
 

ผู้ติดต่อ :  ผู้จัดการส านักเลขานุการบริษัท 
ที่อยู ่ :  บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ต าบลประชาธิปัตย์  
อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12130 

โทรศัพท ์ :  0-2533-0450 ต่อ 638  
โทรสาร :  0-2974-1118 
E-mail    :  ratree@crownseal.co.th 
 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  
              

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายมิให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ น าข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน การ
ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือส่งข้อมูลดังกล่าวเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้มีหน้าที่น าข้อมูลไปใช้ ต้องระมัดระวังมิให้มีการ
น าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ 
 

การควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การด าเนินงาน การก ากับดูแล
การปฏิบัติงาน ให้เป็นตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการป้องกันรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ  มีการจัดตั้งส านักตรวจสอบภายในท าหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของ
การควบคุมภายใน โดยมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
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5.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการชุดย่อย 
 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ             
 

1.1  คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในสาขาต่าง  ๆ  และมีจ านวนที่เหมาะสมในการ

ก ากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ  รวมกันไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างน้อย 5 คน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 14 ท่าน ประกอบด้วย 
 

(1)  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จ านวน   3  ท่าน  
(2)  กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร จ านวน 11  ท่าน   

 

โดย ต าแหน่งประธานกรรมการ มิใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
                

ส าหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วใน
หมวดโครงสร้างการจัดการ  
 

1.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ  ประกอบด้วย 

 

1.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และอย่างน้อย 1 คนมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน มี

ผู้จัดการส านักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระท้ัง 3 ท่าน 
ทุกท่านมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  สามารถ
รับผิดชอบดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และน าเสนอข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ในการ
ก ากับดูแลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการจัดการ 
  

1.2.2  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ านวน 4 คน โดยกรรมการทุก

คนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ มีผู้จัดการฝ่ายบุคคลเป็นเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ท าหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ส าหรับรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
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ค่าตอบแทน  และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหมวด
โครงสร้างการจัดการ 

 

1.2.3  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

จ านวน 5 คน มีเลขานุการบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารท าหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการจัดการ 
  

1.2.4  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นคณะกรรมการย่อยของฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับผู้ช่วย
ผู้อ านวยการขึ้นไปเป็นกรรมการ  มีผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ และผู้จัดการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็นกรรมการและ
เลขานุการ ส าหรับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการจัดการ 
 

2.   การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยก าหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี  เพื่อให้
กรรมการทุกท่านทราบและสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง และในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน สามารถจัดให้มีการ
เรียกประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละครั้ง มีการก าหนดวาระการประชุม
ที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน  เพียงพอ และจัดส่งให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม 
รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อน าเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม 

 

ในการประชุมฯ  กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ  โดยกรรมการต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้อื
หุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่มีการตัดสินใจหรือพิจารณาในเรื่องที่กรรมการบางท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างมีนัยส าคัญ กรรมการท่านนั้นต้องออกจากการประชุมในวาระนั้น ๆ จนกว่าจะขึ้นวาระถัดไป  เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะท าหน้าที่จดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุมภายใน 14 วัน และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
ร่างรายงานการประชุมก่อนจะด าเนินการรับรองในท่ีประชุมครั้งต่อไป ประธานกรรมการบริษัทฯ หรือประธานในที่ประชุม และ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องลงนามรับรองเอกสารทุกครั้ง โดยจัดเก็บบันทึกการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมไว้พร้อมส าหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
 

ในปี 2562  มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จ านวน  5 ครั้ง  ส าหรับจ านวนครั้งในการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ
แต่ละท่าน ตามที่ได้แสดงถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการจัดการ 
 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการแต่ละท่าน
ได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวม และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ทั้ง นี้ 
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เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ  ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การท างานของคณะกรรมการบริษัทฯ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ในปี 2562 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ 
และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลให้กับกรรมการทุกท่าน โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระ
ในการท าแบบประเมินดังกล่าว และเมื่อท าแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
รวบรวมและสรุปผล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ  
 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั งคณะ 
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน 

แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 

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

 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล 
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล โดยมีเกณฑ์การประเมิน 

แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ 
2. การท าหน้าที่ในฐานะกรรมการ 
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 
4. การพัฒนาตนเองในฐานะกรรมการ 

 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ทุกส้ินปี โดยมีเกณฑ์การประเมิน 

แบ่งเป็น  2 ส่วน 
 

ส่วนท่ี 1: ประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานขององค์กร 
ส่วนท่ี 2: ประเมินผลด้านต่าง ๆ แบ่งเป็น 10 ด้าน ได้แก่ 

1. ความเป็นผู้น า 
2. การก าหนดกลยุทธ์ 
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก 
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 
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8. การสืบทอดต าแหน่ง 
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

10. คุณลักษณะส่วนตัว 
 

4. ค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าที่ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส ารวจค่าตอบแทนบริษัทจดทะเบียนกับสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นประจ าทุก 2 ปี เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้
อย่างเหมาะสม เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกปี  

 

ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด โดยพิจารณาจาก
หน้าที่ความรับผิดชอบ  ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  และมีการพิจารณา
เทียบเคียงผลตอบแทนของธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจผู้บริหารที่มีคุณภาพให้
ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัทฯ  

 

ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2562 ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหมวดโครงสร้างการจัดการ 
        

การสรรหาและแต่งตั งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 

(1)  กรรมการอิสระ 
    บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ
อิสระ ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ดังนี้ 

 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า หรือเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมี
นัย หรือผู้มีอ านาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
บริษัทฯ เว้นแต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี โดยมีมูลค่า ≤ 50 ล้านบาท / ≤  3% ของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธ ิแล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เว้นแต่พ้นจาก
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้น
แต่พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ≥ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้าง
หุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทท่ีประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ  

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 
 

(2)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 

 วิธีการคดัเลอืกกรรมการบริษัทฯ 
 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนหนึ่งประกอบด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท นิปปอน โคลสเชอร์ส จ ากัด  และบริษัท 
โตโย ไซกัน จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สรรหากรรมการชาวญี่ปุ่นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยเสนอผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ  ส าหรับกรรมการบริษัทฯ อีก
ส่วนหนึ่งได้มาจากการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่มซึ่งเป็นลูกค้าที่ท าธุรกิจปกติกับ
บริษัทฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านอื่น ๆ  โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
ในสาขาต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  
  

ทั้งนี้ ในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด
ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้ 
 

1.  เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
2. เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล 
3.  เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ 
4.  สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการติดตามการด าเนินงานของบริษัทฯ 
5.  เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ  ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
อาทิ  
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(1)   บรรลุนิติภาวะ 
(2)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3)   ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทุจริต 
(4)   ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อ

หน้าที ่
(5)   ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เห็นว่าไม่สมควรเป็น

กรรมการตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

 ในกรณีต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ว่างลงเพราะเหตุผลอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ มี
หน้าที่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด เข้าเป็นกรรมการ
บริษัทฯ แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนดังกล่าว จะอยู่ ใน
ต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลือของกรรมการท่ีตนแทน 

 

 สิทธขิองผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั งกรรมการ 
 

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน อีกทั้ง บริษัทฯ 
ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามและเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ได้ โดยโทรศัพท์สอบถามมายังเจ้าหน้าที่
ส านักเลขานุการบริษัทได้ตลอดเวลาท าการ 

 

ในปี 2562 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้เสนอแต่อย่างใด 
 

 การแต่งตั ง การถอดถอน หรือการพน้จากต้าแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระส้าคัญไดด้ังนี  
 

1. ในการเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ครบรอบออกตามวาระ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่คัดสรรบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจ ากัด เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปีและเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายที่จะเสนอชื่อบคุคล
อื่นเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ ส่วนอ านาจในการเลือกผู้ใดเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นอ านาจของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ 
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการใช้สิทธิน้ี   

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหน่ึงมีหนึ่งเสียง 
(3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดออกเสียงเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ 
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(4) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามล าดับลงมา แต่ไม่เกินจ านวนต าแหน่งที่เลือกตั้งคราวนั้น จะเป็น
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

(5) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากันส าหรับล าดับสุดท้าย ให้ประธานของที่ประชุม
ลงคะแนนเสียงชี้ขาด 

3. กรรมการย่อมพ้นจากต าแหน่งเมื่อถึงแก่กรรม ลาออกจากต าแหน่งก่อนถึงก าหนด (มีผลตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับ
จดหมายลาออกจากกรรมการ) ศาลมีค าส่ังให้ออก หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

4. หากต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการฯ ที่เหลืออยู่เลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ีเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนน้ี จะอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระทีย่งั
เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนด ารงต าแหน่งแทน 

 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
 

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมใน
ระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีการเปล่ียนแปลง
กรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศและพาเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ โดยมีการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารงานโดยรวม  การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาธุรกิจ  นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 
เพื่อเป็นการแนะน าให้กรรมการใหม่รู้จักและเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
 

            อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการใหม่  ตลอดจนรวบรวม
กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีกรรมการต้องรู้และปฏิบัติเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเข้าใจ 
 

นอกจากนี้เพื่อให้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บริษัทฯ บริษัทฯ จึงมิได้จ ากัดจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับการเลือกกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ หรือก าหนดการ
เกษียณอายุของแต่ละท่าน        
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การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต. ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
 

     หลักสูตร 
 

กรรมการ 

Director 
Accreditation 

Program  
(DAP) 

Director 
Certification  

Program  
(DCP) 

Role of the 
Chairman 
Program 
(RCP) 

Financial 
Statements 
for Directors 

(FSD) 

Board Nomination 
& Compensation 

Program  
(BNCP) 

1.   นายเทพ                      วงษ์วานิช - - - - - 
2. นายพรวฒุ ิ สารสิน DAP 45 - - - - 
3.   นางพิไล   เปี่ยมพงศ์สานต ์ - DCP 9/2001 - - - 
 4. นายฮซิาช ิ นากาจิมา - - -  - 
 5. นายอิจิโอะ โอซึกะ  - - -  - 
6.   นายสาธติ                    ชาญเชาวน์กุล DAP 39/2005 DCP 83/2007 - - BNCP 5/2018 

 7.  นายพงษ์ภาณุ                     เศวตรุนทร ์ - - RCP 21/2009 FSD 2/2008 - 
8. ศ.ดร. สุวิมล กีรติพิบูล DAP 97/2012 - - - - 
 9. นายฐติิวุฒิ์                   บุลสุข - DCP 78/2006 - - - 
10.  นายโยชกิ ิ มิยาตาน ิ - - - - - 
11. นายฮิโระช ิ ทาคาฮาช ิ - - - - - 
12. นายฮิสะโตช ิ อิสุโบะ  - - - - - 
13. นายอะคฮิิโกะ คาโต ้ - - - - - 
14. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ DAP 102/2013 DCP 230/2016 - - BNCP 7/2019 

  

หมายเหตุ:  ในปี 2562 นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ได้เข้าอบรมหลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 
7/2019 ท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

 

การก้ากับดูแลการด้าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ น าข้อมูลภายในอันเป็น

ความลับของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง รวมทั้งผู้ท่ีมีหน้าที่
น าข้อมูลไปใช้ต้องมิน าข้อมูลไปเปิดเผยกับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องระมัดระวังไม่ให้บุคคลใกล้ชิดน าข้อมูลไปเปิดเผยต่อ
ผู้อื่น  

ในการซื้อขายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เกี่ยวข้องของ
บุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้ง ภายใน 3 วัน นับแต่วันท่ีมีการ
ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และแจ้งให้บริษัทฯ 
ทราบโดยไม่ชักช้า รวมทั้งกรณีมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ท าขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี ทั้งนี้ 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ   ทั้งนี้ ผู้บริหารตระหนักถึงโทษที่มีการน าข้อมูล
ภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 
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การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร  
บริษัทฯ มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ  56-1) ตามรายละเอียดหัวข้อ 
“รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ในหัวข้อ รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของ  บริษัทฯ 

ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการด าเนินการตาม
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจน าไปสู่
การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารท าหน้าที่ด้วยความ
ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงาน ดังนี้ 

1. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรรมการและผู้บริหารจะต้อง
รายงานตามแบบรายงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด และน าส่งให้เลขานุการบริษัท 

2. ส าหรับกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ให้รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
โดยส่งไปท่ีเลขานุการบริษัท ภายใน 30 วัน นับแต่ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

3. กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องรายงานข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ณ ส้ินเดือน
ธันวาคมของทุกปี ไปท่ีเลขานุการบริษัท จนกว่าจะพ้นจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  

 

โดยในปี 2562 กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุม
คณะกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระส าคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้
เสียของกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวในจดหมายแจ้งมติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 

1.)   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)  
 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จา่ยใหแ้ก่ส านักงานสอบบัญชี ดังนี้  

- ในรอบปี 2560 ของบรษิัทฯ เป็นจ านวนเงิน 890,000  บาท  
- ในรอบปี 2561 ของบรษิัทฯ เป็นจ านวนเงิน             1,050,000  บาท   
- ในรอบปี 2562 ของบรษิัทฯ เป็นจ านวนเงิน             1,050,000  บาท   

 

2.)   ค่าบริการอืน่ (non audit fee)  
ค่าตอบแทนจากการให้บริการตรวจสอบและรับรองการท าลายสินค้าจดทะเบียนไม่ไดคุ้ณภาพ จา่ยให้แก่ส านัก

งานสอบบัญชี ดงันี้  

- ในรอบปี 2560 ของบรษิัทฯ เป็นจ านวนเงิน             60,000  บาท 
- ในรอบปี 2561 ของบรษิัทฯ เป็นจ านวนเงิน             60,000  บาท 
- ในรอบปี 2562 ของบรษิัทฯ เป็นจ านวนเงิน             80,000  บาท 

 
 

65 



 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดหลักในการท าธุรกิจตามกรอบจริยธรรม และนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ  โดย
มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่
ด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนต่อไป ซึ่งได้มีการด าเนินงานตามแนวทางรายงานความ
ยั่งยืน ครอบคลุมในหลักการ 8 ข้อ ดังนี้   

 

1.  การด้าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
 

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเท่าเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข
ทางการค้า รวมทั้งให้ความเสมอภาคและความยุติธรรมแก่คู่ค้าทุกราย เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

 

 การแข่งขันที่เป็นธรรม : มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้ากับ
ลูกค้า และผู้ขายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม โดยค านึงถึงจริยธรรมในการประกอบ
การค้า ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวงหรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้อง 

 การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน : ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน และเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา 
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อย่างเคร่งครัด 

 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า: ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมของลูกค้า ผู้ขาย รวมทั้งตรวจสอบให้มีตามกฎหมายการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของผู้รับจ้างซึ่งเป็นคู่ค้า
ของบริษัทฯ  

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เคยถูกด าเนินคดีจากการละเมิดกฎหมาย และข้อบังคับใด ๆ ตลอดระยะเวลาในการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญและมุ่งเน้นให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องกระท าอย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมา และต้องไม่มีการเรียกร้อง หรือรับทรัพย์สิน และผลประโยชน์ใด  ๆ  จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมทั้งบริษัทฯ ไม่
สนับสนุนการให้สินบนอย่างเด็ดขาด  

 

วันที่ 3 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Collective  Action Coalition: CAC) และเพื่อให้การด าเนินงานในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน  บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการโครงการ CAC คณะอนุกรรมการกล่ันกรองแนวปฏิบัติและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และ
คณะอนุกรรมการก าหนดแนวปฏิบัติและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ 
สามารถ Download ได้ที่ www.crownseal.co.th หน้านักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยให้ทุกหน่วยงานได้
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งก าหนดแนวปฏิบัติและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติภายในบริษัทฯ  

 

วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ 
(CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ที่ให้การรับรองว่าบริษัทฯ ผ่านกระบวนการ
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ประเมินตนเอง ว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กรครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่ CAC ก าหนด โดยนายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทน  บริษัทฯ เข้ารับมอบในงาน Thailand’s 8th 

National Conference on Collective Action Against Corruption เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจากการกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ซึ่งรวมถึงพนักงาน 
ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblower) นอกเหนือจากการแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรผ่านทาง e-mail จดหมาย หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น หากพบเห็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่
กฎหมายก าหนด การกระท าผิดในเรื่องการก ากับดูแลที่ดี การกระท าทุจริตคอร์รัปชั่น หรือพบเห็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณ 
และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ 

 

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียว่าการรายงาน หรือให้ข้อมูลหรือให้เบาะแสนั้นจะไม่ท าให้ผู้
ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงได้ก าหนดกลไกส าหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหาย
ให้กับผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่ถูกกระท าโดยไม่เป็นธรรม และให้ความส าคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การ
รวบรวมข้อเท็จจริงโดยท าเป็นความลับ การตั้งคณะท างานสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติ
การลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน 
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 ตลอดปี 2562 บริษัทฯ มีการส่ือสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับพนักงานทั่วทั้งองค์กร มีการจัดอบรม
ชี้แจงเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็น
แนวทางเดียวกัน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดของกฎหมายอย่างสม่ าเสมอ พนักงานผู้กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือกระท าผิดจากนโย
บายต่อต้านคอร์รัปชั่นรวมทั้งการท าผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ และ
ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ส านักงานตรวจสอบภายในจะมีการประเมิน ติดตามการก ากับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

อนึ่งในปี 2563 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการยื่นขอต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
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3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและปัจเจกชน โดยตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากนี้ สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้หรือ

การเปิดเผยไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   
บริษัทฯ ได้จัดประชุมพนักงานพบผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งนอกเหนือจากพนักงานทุกคนจะได้ทราบผลการด าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ แต่บริษัทฯ ยังได้รับทราบข้อคิดเห็นและความต้องการของพนักงาน เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 
 

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียน อันเนื่องมาจากการปฏิบัตทิี่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด 
 

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ โดยพนักงานทุก
คนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มีการจัด
สถานที่ท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนา
ธุรกิจ ตลอดจนให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความส าเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของ
บุคลากรเป็นส าคัญ องค์กรใดหากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ย่อมสามารถสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืน  

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความเข้าใจในสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นสหภาพแรงงาน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยกันดูแลเกี่ยวกับสภาพการจ้าง สวัสดิภาพในการท างานและสวัสดิการต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้สหภาพ
แรงงาน ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานยื่นข้อเรียกร้อง เพื่อขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับเปล่ียนการจัดสวัสดิการ และ
สภาพแวดล้อมในการท างานได้ตามที่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นพ้องร่วมกัน  
 

5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัย และรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 
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บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญและค านึงถึงสุขภาพความปลอดภัยของผู้บริโภค  จึงได้น าระบบความปลอดภัยบรรจุ
ภัณฑ์อาหาร (FSSC22000) เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ปี 2557 และมีการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562     
ผลการตรวจติดตามการรักษาระบบมาตรฐานดังกล่าวของบริษัทฯ ยังคงความสอดคล้องกับข้อก าหนด แสดงให้เห็นถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ไม่เฉพาะแต่พนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้บริโภคโดยทั่วไป 

 

6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการรักษาส่ิงแวดล้อมเป็นงานส่วนรวมที่ส าคัญ ดังนั้นบริษัทฯ ได้วางนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมควบคู่
ไปกับนโยบายของบริษัทฯ ในทุก ๆ ด้านพร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะสร้างที่ท างานท่ีปลอดภัยถูกสุขลักษณะและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ โดย
พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ 

 

การด้าเนินงานในปี 2562 
 

เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนโดยรอบบริษัทฯ 
ดังนี ้

1) ควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชน มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งอยู่เป็นประจ าทุก 2 เดือน โดยห้องปฏิบัติการเอกชนที่ได้รับการ
รับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2) ของเสียทุกชนิดของบริษัทฯ ได้ถูกคัดแยกและไปส่งก าจัดหรือบ าบัดโดยบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ การด าเนินงานทุกขั้นตอนได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการควบคุมและตรวจสอบ
การปฏิบัติให้สอดคล้องกับการอนุญาตโดยหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 

3) จัดอุปกรณ์ลดเสียงให้กับพนักงานเพื่อสวมเครื่องป้องกันเสียงขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งป้องกันและลดผลกระทบจาก
แหล่งก าเนิดเสียง โดยการท าฝาครอบลดเสียงจากเครื่องจักรสู่ภายนอก 

4) ตรวจวัดเสียง แสง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี และไอระเหยในบริเวณที่ท างานและสถานท่ีจัดเก็บ ตามประกาศกระทรวง
แรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมช่วยให้พนักงานอยู่ ใน
สภาพการท างานที่ปลอดภัย ปลอดมลพิษ ขณะเดียวกันได้จัดให้มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจ าปี ช่วยยืนยัน
ความเหมาะสมของมาตรการในการดูแลและป้องกันผลกระทบจากการท างาน 

5) ร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ ส่งเสริม การรักษาส่ิงแวดล้อมกับหน่วยงานราชการ เทศบาลนครรังสิตในทุก ๆ ปี 
 

สถติิการเกิดอุบัติเหตุ 2557 - 2562 
 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากกราฟในรอบ 5 ปี จะเห็นว่ามีแนวโน้มทีด่ขีึ้น จ านวนวันหยุดเพื่อพักรักษาตวัลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 
และในส่วนจ านวนครั้งอาจเพิ่มขึ้น แต่ถ้าวิเคราะห์จะพบว่า การเกิดอุบัติเหตุจะเป็นบาดเจ็บเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ถึงขึ้นสูญเสีย
อวัยวะ/ ทุพพลภาพ เหมือนในทุกปีที่ผ่านมา 
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7.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

บริษัทฯ จะด าเนินการทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคมโดยรวม 
ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมบริษัทฯ มีกิจกรรม
ร่วมกับชุมชนโดยรอบอย่างสม่ าเสมอ 

 

การด าเนินงานปี 2562 

 ร่วมกับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบนมราชกุมารี ในการรับบริจาคโลหิต 

 ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในการให้วงดนตรีคนตาบอดเข้าท าการแสดงดนตรี และจ าหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล 

 ร่วมกับเทศบาลนครรังสิตในการจัดกิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้เนื่องในวันส่ิงแวดล้อมโลก 

 ร่วมกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวร 

 ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ในการสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 

 ร่วมกับสหกรณ์ฯ ในการน าสินค้าอุปโภค บริโภคเข้ามาจ าหน่ายให้กับพนักงาน 
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8.  การวิจัยและพัฒนาจากการด้าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชั้นน าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัย 
คุณภาพสูง และมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้ โดยมุ่งเน้นให้มีการคิดค้น พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการใช้วัตถุดิบหรือพลังงานน้อยลง เพื่อให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีต้นทุนที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อม มิให้เกิด
มลภาวะในทุกกระบวนการผลิตและทุกปฏิบัติการ   

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในเว็บไซต์บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) www.crownseal.co.th  หน้าส่ิงแวดล้อมและ
สังคม หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม 
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การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

1. การควบคุมภายใน   
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ จึงให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ท าหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้
มั่นใจว่า 

 บริษัทฯ มีระบบข้อมูลและการรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและเชื่อถือได้  

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการท างานของบริษัทฯ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินธุรกิจ  

 ทรัพย์สินของบริษัทฯ มีอยู่จริงและการใช้ทรัพย์สินมีการควบคุม ดูแล เก็บรักษาเป็นอย่างดี  

 การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

 การปฏิบัติงานได้ด าเนินการตามแผนงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ 
 

โดยมีส านักตรวจสอบภายในท าหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ  ตามแบบประเมนิ
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามกรอบการควบคุมภายใน COSO 2013 (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก และ 17 
หลักการย่อย และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

ในการประชุมคณะกรรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาผลประเมินทุกข้อ โดยซักถามข้อมูล
เพิ่มเติมจากผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม 
เพียงพอและมีประสิทธิผล  มีสาระส าคัญ ดังนี้  

 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคบับัญชาอยา่งชดัเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมถึงการจัดท าใบพรรณนาหน้าที่งาน เพื่อก าหนดรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติ
ของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่งอย่างครบถ้วน  

 มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ และนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินธุรกิจ 

 มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ   
 

2. การประเมินความเสี่ยง 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และผู้บริหาร
ระดับสูงของฝ่ายต่าง ๆ เป็นกรรมการ และก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน   
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 จัดท าคู่มือการบริหารความเส่ียง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และได้ก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การประเมินความเส่ียงแต่ละระดับไว้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน  

 ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ระบุ ประเมินความเส่ียง รวมทั้งจัดท าแผนและมาตรการจัดการความเส่ียงอย่าง
เหมาะสม และทบทวนมาตรการ ให้สอดคล้องกับปัจจัยความเส่ียงทั้งภายในและภายนอกที่มีการ
เปล่ียนแปลง  

 

3. กิจกรรมควบคุม 

 มีการก าหนดนโยบาย ไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  มีการจัดท าแผนงาน ตัวชี้วัดผลงาน และ
งบประมาณประจ าปี ส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้    

 มีระเบียบปฏิบัติงาน  อ านาจการอนุมัติก าหนดไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทบทวนและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปล่ียนแปลง รวมถึงการสอบทาน การกระทบยอดและการแบ่งแยก
หน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส มีความคล่องตัว  และภายใต้การควบคมุภายใน
ที่ดี เพียงพอ       

 การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจน ามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ธุรกรรมที่
เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายเสมือนกระท ากับบุคคลภายนอก  

 

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

 จัดให้มีระบบข้อมูลและช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถ
รับข้อมูลสารสนเทศได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอ  ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และ
ประกอบการตัดสินใจ   

 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  และประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางในการบริหารงาน
และข้อมูลท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานแก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ      

 บริษัทฯ มีการน าระบบงาน SAP เข้ามาใช้ในการบันทึกข้อมลู ประมวลผลการปฏิบัติงาน จัดท ารายงานเพือ่
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งท าให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนผู้บริหารมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  

 มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูล  ที่เหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนมีการก าหนด
แผนส ารองฉุกเฉินด้านสารสนเทศ เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ท าให้ระบบหยุดชะงักหรือเกิดความ
เสียหายต่อระบบ  และได้มีการซักซ้อมแผนส ารองฉุกเฉินเป็นประจ าทุกปี 

 พนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Intranet ส่วนบุคคลภายนอกสามารถรับรู้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
ของบริษัทฯ www.crownseal.co.th ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน จากหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย หรือรับผิดชอบข้อมูลในส่วนนั้น ๆ แล้ว 
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5. การติดตามและประเมินผล 

 จัดให้มีการประชุมฝ่ายบริหารเป็นประจ าทุกเดือน และได้น าดัชนีชี้วัดผลงาน  มาใช้ในการติดตามผลการ
บริหารงานและปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
แผนงานที่ก าหนดไว้ โดยรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ าเสมอ หากผลการ
ด าเนินงานแตกต่างไปจากเป้าหมาย ที่ประชุมฯ จะซักถามและมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปด าเนินการแก้ไข
และน ามารายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ  ในการประชุมครั้งต่อไป 

 จัดตั้งส านักตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการก ากับดูแลระบบ
การควบคุมภายใน 

 

2.  การตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และมี

ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  โดยมีกฎบัตรการตรวจสอบภายในซึ่งได้ก าหนดภารกิจ ขอบเขต
การปฏิบัติงาน อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนแนวทางการด าเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน  และ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่        
จึงก าหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารงานต่อผู้จัดการใหญ่   
และมีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา  ตรวจสอบ  ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง รวมทั้ง
หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปรับปรุงระบบงาน และติดตามการ
ปฏิบัตินั้นให้มีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

 

การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ได้พิจารณาตามปัจจัยเส่ียง (Risk Based Approach) ซึ่งเน้นให้ความส าคัญกับ
การควบคุมภายใน  การบริหารความเส่ียงที่ส าคัญ  การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลมาพิจารณา 
ให้ข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีและติดตามผลการตรวจสอบ และ
ผลการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส 

 

การพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน  โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับทักษะ
และวิธีการตรวจสอบที่จ าเป็นทั้งด้านการตรวจสอบการด าเนินงาน การตรวจสอบด้านการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมาย การตรวจสอบระบบสารสนเทศ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่ม
ทักษะอื่นท่ีจ าเป็นต่อบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาววรรณพา สมประสิทธิ์ เป็น
ผู้จัดการส านักตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ปี 2550 รวมถึงได้เพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน โดยการให้ค าปรึกษา หารือแลกเปล่ียนความคิดเห็น การให้เข้ารับการอบรมอย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดคุณวุฒิทางการศึกษา คุณวุฒิทางวิชาชีพ การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องและ
ประสบการณ์การท างาน   
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3.  การบริหารจัดการความเสี่ยง 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ความส าคัญในเรื่องการบริหารความเส่ียง  จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(Risk Management Committee) โดยมีผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กรอบการ
ด าเนินงานในการบริหารความเส่ียง ประเมินความเส่ียงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึง
ก าหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเส่ียงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน จะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการระบุ ประเมินและบริหารจัดการความเส่ียง แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบความเส่ียงที่มีนัยส าคัญและเตรียมแผนงานและมาตรการรองรับทั้งระยะส้ันและระยะปานกลาง เพื่อให้การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ  บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท าหน้าที่ติดตามการด าเนินการตามแผนจัดการความเส่ียงเป็นระยะ รวมถึง
ติดตามผลประเมินของระดับความเส่ียงหลังการจัดการ แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความ เห็น 
ก่อนรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 
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รายการระหว่างกนั 
1. สรุปรายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

รายการ คู่สัญญา ความสัมพันธ์ ระยะเวลา 
มูลค่า (ล้านบาท) เกณฑ์การก้าหนด

ค่าตอบแทน 2562 2561 
 

1. รายการธุรกิจปกติ       

1.1  การขายฝาจุกจีบ  
 ฝาอลูมิเนียม เกลียวกันปลอม   
 ฝาแม็กซี ่และฝาพลาสติก 

บริษัท  บุญรอดบริวเวอรี่  จ ากัด และบริษัทในเครือ1 

บริษัท  ไทยน้ าทิพย์  จ ากัด2 
บริษัท  เสริมสุข  จ ากัด (มหาชน)3 
บริษัท กรีนสปอต จ ากัด4 

บริษัท  โตโย  ไซกัน (ประเทศไทย) จ ากัด5 

 
บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จ ากัด (NCC)6 

เป็นผู้ถือหุ้น 
เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 
เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 
เป็นผู้ถือหุ้น 
มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผูบ้ริหาร
ร่วมกันบางส่วน 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผูบ้ริหารร่วมกันบางส่วน 

- 1,002.78 830.64 ช าระเงินเป็นรายเดือน โดย
อ้างอิงตามราคาตลาด ซึ่งเป็น
อัตราเดียวกับบุคคลภายนอก 

1.2  การขายอุปกรณ์ อะไหล่ และ
วัตถุดิบ 

บริษัท  บุญรอดบริวเวอรี่  จ ากัด และบริษัทในเครือ 

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

เป็นผู้ถือหุ้น 
เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้บริหารร่วมกันบางส่วน 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผูบ้ริหารร่วมกันบางส่วน 

- 5.23 

 

1.33 ช าระเงินเป็นรายเดือน โดย 

อ้างอิงตามราคาตลาด ซึ่งเป็น
อัตราเดียวกับบุคคลภายนอก 

 

2.  รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ       

2.1 การรับจ้างผลติงานที่เกี่ยวข้อง
กับการพิมพ์ 

-   การรับจ้างพิมพ์และเคลือบ
แผ่นโลหะ 

-   การรับจ้างท าอาร์ตเวิร์ค 
-   การรับจ้างท าแผ่นพิมพ์ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 
 
  

บริษัท  บางกอกแคน  แมนนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด7 

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จ ากัด8 

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผูบ้ริหารร่วมกัน
บางส่วน 

 

 

- 
 

184.86 
 
 
 

 

151.31 
 
 
 
 
 

ช าระเงินเป็นรายเดือน โดย
อ้างอิงตามราคาตลาด ซึ่งเป็น
อัตราเดียวกับบุคคลภายนอก 

 
 
 

 2.2 การได้รับความช่วยเหลือด้าน
วิชาการ และเทคนิคในการ
ผลิตฝา 

 

บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จ ากัด (NCC) 

 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผูบ้ริหารร่วมกันบางส่วน 
 

5 ปี 
 

15.79 15.02 ช าระเงินทุก 6 เดือน โดยก าหนด 
เป็นอัตราร้อยละของยอดขายฝา 
โดยที่ NCC เรียกเก็บในอัตราที่ไม่
สูงกว่าผู้รบัความช่วยเหลือรายอื่น 
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รายการ คู่สัญญา ความสัมพันธ์ ระยะเวลา มูลค่า (ล้านบาท) เกณฑ์การก้าหนดค่าตอบแทน 
2562 2561 

2.3 การซื้ออะไหล่ วัตถุดิบและ 

และสนิค้าส าเร็จรูป 

บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จ ากัด (NCC) 

บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จ ากดั9 

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีผูบ้ริหารร่วมกันบางส่วน 

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผูบ้ริหารร่วมกัน
บางส่วน 

- 

 

88.36 38.59 ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาด ซ่ึงเป็นอัตราเดียวกบั
บุคคลภายนอก 

3. รายการเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี 

3.1 การให้เช่าที่ดิน 3,626 ตรม.  
 (ที่ตั้งอาคารสรรพสามิต  
และที่จอดรถ) 

 
 
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง 
จ ากัด 
 

 
 
มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผูบ้ริหารร่วมกัน
บางส่วน 

 
 

1 ปี 
(1 ก.ย.61 - 31 ส.ค.62) 

 
 

0.41 

 
 

0.41 
 

 
 
ช าระเงินเป็นรายปี ตามราคาประเมินของผู้
ประเมินอิสระ 

4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรือบริการ 

      

4.1  การให้บริการดา้นการบริหาร
จัดการซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์
ระบบงานคอมพิวเตอร์ SAP 
และระบบงานบคุคล 
 

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง 
จ ากัด 
 
บริษัท  โตโย  ไซกัน (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
 

บริษัท  โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด10 
 
บริษัท  เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จ ากัด 
 

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผูบ้ริหารร่วมกัน
บางส่วน 
 
มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผูบ้ริหารร่วมกัน
บางส่วน 
 
มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน 
 
 
มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผูบ้ริหารร่วมกัน
บางส่วน 

1 ปี  
(1 ม.ค.62 - 31 ธ.ค.62) 

 
1 ปี 

(1 ม.ค.62 - 31 ธ.ค.62) 
 

1 ปี 
(1 ม.ค.62 - 31 ธ.ค.62) 

 
1 ปี 

(1 ม.ค.62 - 31 ธ.ค.62) 
 

3.11 
 

  
4.15 

 
 

1.17 
 
 

1.34 

2.99 
 
 

3.97 
 
 
1.12 

 
 

1.28 

ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปัน
ส่วนคา่ใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณงาน 
บวกก าไรร้อยละ 4 
ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปัน
ส่วนคา่ใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณงาน 
บวกก าไรร้อยละ 4 
ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปัน
ส่วนคา่ใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณงาน 
บวกก าไรร้อยละ 4 
ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยใช้หลักการปัน
ส่วนคา่ใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณงาน 
บวกก าไรร้อยละ 4  
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รายการ คู่สัญญา ความสัมพันธ์ ระยะเวลา 
มูลค่า (ล้านบาท)  

เกณฑ์การก้าหนดค่าตอบแทน 2562 2561 
4.2  การให้บริการโครงสร้าง

พื้นฐานระบบสารสนเทศ 
 

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง  
จ ากัด 
บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จ ากัด 
 

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผูบ้ริหาร
ร่วมกันบางส่วน 
มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผูบ้ริหาร
ร่วมกันบางส่วน 

1 ปี 
(1 ม.ค.62 - 31 ธ.ค.62) 

1 ปี 
(1 ม.ค.62 - 31 ธ.ค.62) 

0.92 
 
0.52 

 

0.97 
 
0.52 

 

ช าระเงินเม่ือถึงก าหนด โดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ 
ช าระเงินเม่ือถึงก าหนด โดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาดที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ 

4.3  การให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

 

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง  
จ ากัด 
 
บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 
บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด 
 
บริษัท  เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จ ากัด 
 

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผูบ้ริหาร
ร่วมกันบางส่วน 
 
มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผูบ้ริหาร
ร่วมกันบางส่วน 
 
มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน  
 
 
มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผูบ้ริหาร
ร่วมกันบางส่วน 
 

4 ปี 
(15 พ.ค.59 - 15 พ.ค.63) 

 
4 ปี 

(15 พ.ค.59 - 15 พ.ค.63) 
 

4 ปี 
(15 พ.ค.59 - 15 พ.ค.63) 
 

4 ปี 
(15 พ.ค.59 - 15 พ.ค.63) 

0.26 
 
 
0.35 
 
 
0.10 

 
 

0.11 

0.27 
 
 

0.36 
 
 

0.10 
 
 

0.12 
 

ช าระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลักการปันส่วน
ค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณผู้ใช้งานบวก
ก าไรร้อยละ 4 
ช าระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลักการปันส่วน
ค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณผู้ใช้งานบวก
ก าไรร้อยละ 4 
ช าระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลักการปันส่วน
ค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณผู้ใช้งานบวก
ก าไรร้อยละ 4 
ช าระเงินเป็นรายปี โดยใช้หลักการปันส่วน
ค่าใช้จ่าย ตามสัดส่วนปริมาณผู้ใช้งานบวก
ก าไรร้อยละ 4 

4.4 การให้เช่าที่ดิน 20-1-87 ไร่ 
 (ที่ตั้งส านักงานและโรงงาน
กระป๋อง 2 ชิ้น) 

 
 

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง  
จ ากัด 
 
 

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน และมีผู้บรหิาร
ร่วมกันบางส่วน 
 
 

30 ปี 
(2 ก.ค.44  - 1 ก.ค.74) 

 

0.50 0.50 ช าระเงินครั้งเดียวในวันท าสัญญาจ านวน 
15 ล้านบาท ราคาที่ดินใช้ราคาที่บริษัทฯ 
ซื้อจาก BCM เป็นฐานและคิดค่าเช่าร้อยละ 
1.5 ต่อปีของราคาที่ดินตามมูลค่าปัจจุบัน 
โดยคิดอัตราคิดลดร้อยละ 8 
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หมายเหตุ : 
1. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด และบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่ม 
2. บริษัท ไทยน้ าทิพย์ จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่ม 
3. บริษัท เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่ม 
4. บริษัท กรีนสปอต จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องดืม่ 
5. บริษัท โตโย ไซกัน (ประเทศไทย) จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิตและขายภาชนะพลาสติก 
6. บริษัท นิปปอน โคลสเซอร์ส จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ 
7. บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายฝากระป๋อง  กระป๋อง 2 ชิ้น และกระป๋อง 3 ชิ้น 
8. บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิตและขายกระป๋อง 2-Piece 
9. บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จ ากัด ประกอบธุรกิจรับจา้งผลิตแม่พิมพ์ส าหรับฉีดและเปา่พลาสติก 
10. บริษัท โตโย ฟิลล่ิง อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิต และจ าหน่ายกระป๋องสเปรย์ส าหรบัผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและเส้นผม 

 
 

รายการ คู่สัญญา ความสัมพันธ์ ระยะเวลา 
มูลค่า (ล้านบาท)  

เกณฑ์การก้าหนดค่าตอบแทน 2562 2561 
4.5 การให้เช่าที่ดิน 8-3-80 ไร่  
     (ที่ตั้งอาคาร 3,4 ที่อัดเศษ

วัสดุและทีข่นถ่ายสินค้า) 

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง  
จ ากัด 
 

มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันและมีผูบ้ริหาร
ร่วมกันบางส่วน 
 

30 ป ี
(2 ก.ค. 44  - 1 ก.ค. 74) 

0.49 0.49 ช าระเงินครั้งเดียวในวันท าสัญญา จ านวน 
14.78 ล้ านบาท  ราคา  Fair Value ที่ ดิน 
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คิดค่าเช่าร้อย
ละ 1.5 ต่อปี  ของราคาที่ดินตามมูลค่า
ปัจจุบัน โดยคิดอัตราคิดลดร้อยละ 8 
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2. ความจ้าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท้ารายการระหว่างกัน 
 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวแล้วในข้อ 1) 
ได้แก่  
 1. รายการธุรกิจปกติ  
 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  
 3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี  
 4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ  
 

ในการตกลงเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็น เงื่อนไข และราคาที่เป็นธรรม โดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส าคัญ กรณีเข้าท ารายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  บริษัทฯ จะ
ด าเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าของธุรกิจปกติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก ส่วนรายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 
ปี และรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ บริษัทฯ จะพิจารณาก าหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการ โดยใช้  Fair Value ของผู้
ประเมินอิสระ และใช้หลักการปันส่วนค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนปริมาณงานบวกด้วยก าไร ซึ่งได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดแล้ว    
 

ทั้งนี้ การตกลงเข้าท ารายการ/สัญญาใด ๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท ารายการ ตลอดจนเงื่อนไข และราคาที่เป็นธรรม เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์อันเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ  ซึ่งจัดขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยได้พิจารณาเลือกใช้

นโยบายบัญชีที่เหมาะสม  และถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมลูส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นใน

รายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข 

คณะกรรมการบรษิัทฯ จัดให้มีและด ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้อยา่ง

มีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน

เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน ท าหน้าที่ก ากับดูแลรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ

อยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถสร้าง

ความเชื่อมั่นอย่างมเีหตุผลว่างบการเงินของบริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีความถูกตอ้งตามทีค่วร

ในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

  

 

 

(นายเทพ วงษว์านิช)                             (นายพันเทพ สุภาไชยกิจ)  

  ประธานกรรมการ                กรรมการและผู้จัดการใหญ ่
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจา้ปี 2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฝาจีบ จ ากัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชีและการสอบบัญชี มีคุณสมบัติเหมาะสม ตาม
หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล และนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระด ารงต าแหนง่ 
3 ปี และนางสาววรรณพา สมประสิทธิ์ ผู้จัดการส านักตรวจสอบภายใน  ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  ตลอดจนได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ  เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารระดับสูงและผู้ตรวจสอบภายใน รวม 4 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุกไตรมาส  ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. สอบทานรายงานทางการเงินประจ าไตรมาสและประจ าปี 2562 รวมทั้งเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit 
matters) ในรายงานของผู้สอบบัญชี พร้อมรับฟังค าชี้แจงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทาง 
การเงินของบริษัทฯ ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ควรในสาระส าคัญ เป็นที่เชื่อถือได้ จัดท าตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ทั้งนี้งบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว          
ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อหารือกันเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีฝ่ายบริหาร
เข้าร่วม 1 ครั้งและได้รับรายงานว่ามีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบและได้รับความร่วมมือจากทุก
หน่วยงานเป็นอย่างดี   

2. สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของ
ส านักตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ซึ่งประเมินโดยฝ่ายบริหารและส านักตรวจสอบภายในตามแบบประเมินของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อิงตามกรอบการควบคุมภายใน COSO คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีการบริหารงานเป็นไปตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

3. สอบทานรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียงที่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ในการจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ และรับทราบรายงานเหตุการณ์ความเสียหายด้านปฏิบัติการที่มี
นัยส าคัญ ประเมินสาเหตุและความเหมาะสมของแนวทางป้องกันเพื่อมิ ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ าอีกในอนาคต มี
ความเห็นว่าเหมาะสมตามสมควร และขอให้ฝ่ายจัดการติดตามผลด าเนินการตามแผนจัดการความเส่ียงอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อประเมินและปรับแผนให้มีประสิทธิภาพ อันเป็นการช่วยลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นว่าบริษัทฯ ปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยดีอย่างต่อเนื่อง   

5. พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และสอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล เป็นธรรม และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ 

6. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก
ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์และค่าสอบบัญชีที่ เหมาะสม สอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาและมีมติให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 แต่งตั้ง นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  
4807 หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5872 แห่งบริษัทส านักงาน อีวาย 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  

7. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2563 ซึ่งก าหนดให้มีความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยเน้นประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในระบบงาน และการบริหาร
ความเส่ียง  พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบและวิธีปฏิบัติงานให้รัดกุมยิ่งขึ้น 

8. บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้อง ยุติธรรมและ           
มีจริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินงาน  บริษัทฯ ได้จัดท าคู่มือ มาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่อน ามาใช้ในการก ากับดูแลและยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยมีการติดตามให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง     

บริษัทฯ ได้รับใบรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ในปี 2560 และมีแผนด าเนินการต่ออายุใบรับรองฯ ในปี 2563  

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 (นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 28 กุมภาพันธ์ 2563 
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ค้าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด้าเนินงานส้าหรับปี 2562 เปรียบเทียบกับ    
ปี 2561 
 

การด้าเนินงานส้าหรับงวด 1 ปี สิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวนเงิน 349 ล้านบาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้นจ านวนเงิน 6.7 บาท อัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 
10.4 และอัตราส่วนตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 9.9 มีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม จ านวนเงิน 349 ล้านบาท 
 

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,351 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการ 
จ านวนเงิน 3,137 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.62 ของรายได้รวม และรายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษวสัดุ 
รายได้ค่าบริหาร รายได้ค่าเช่า รายได้ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าสินไหมทดแทน  และก าไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว รวมเป็น
จ านวนเงิน 214 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.38 ของรายได้รวม 
 

 ในด้านต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ  บริษัทฯ มีต้นทุนขายรวมจ านวนเงิน 2,638 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน
ต่อยอดขายร้อยละ 84.1 มีก าไรขั้นต้นจ านวนเงิน 499 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต่อยอดขายร้อยละ 15.9 
 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจ านวนเงิน 291 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.7 ของ
รายได้รวม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย จ านวนเงิน 66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 ของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร จ านวนเงิน 225 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 ของรายได้รวม 

 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  จ านวนเงิน 72 ล้านบาท ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี จ านวนเงิน 69 
ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จ านวนเงิน 3 ล้านบาท 
 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญมีดังนี  
 

 รายได้รวม 
บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวนเงิน 160 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 โดยมาจากรายได้จากการขาย

สินค้าและรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น 296 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 และมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 56 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.7 มาจากยอดรายได้จากการขายเศษวัสดุโลหะจากการผลิตที่เพิ่มขึ้น และรายได้จากการเรียกชดเชยมียอด
สูงขึ้น มาจากการเรียกชดเชยวตัถดุิบที่มีไม่ได้คณุภาพจากผู้ขาย  และรายได้ค่าสินไหมทดแทนจากกรณีอุบัติเหตุความเสียหาย
ในโรงงานเมื่อปี 2561 จากบริษัทประกันจ านวน 42 ล้านบาท และก าไรจากการขายเงนิลงทุนระยะยาวจ านวน 19 ล้านบาท แต่
ส าหรับปีนี้บรษิัทฯ ไม่มีก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 
 
 
 
 
 

 

85 



 

 

                       หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2562 ปี 2561 การเปลี่ยนแปลง 
จ้านวนเงนิ ร้อยละ จ้านวนเงนิ ร้อยละ จ้านวนเงนิ ร้อยละ 

รายได ้       
รายได้จากการขาย 2,948 88.0 2,686  84.2  262 9.7 
รายได้จากการให้บริการ 189 5.6 154 4.8 35 22.6 
รวมรายได้จากการขายสินค้าและ
ให้บริการ 

3,137 93.6 2,841  89.0  296 10.4 

ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ของสังหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุน 

0 0 
 

193  6.0  (193) (100.0) 

รายได้อื่น 214 6.4 158  4.9  56 35.7 
รวมรายได้ 3,351 100.0 3,191  100.0  160 5.0 

 

 ยอดขาย  ตน้ทุนขายสนิค้า  และก้าไรขั นตน้ 
ปี  2562  บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินคา้และให้บริการพิมพ์แผ่นรวมจ านวนเงิน 3,137 ล้านบาท  สูงกว่าปีก่อนจ านวน 

296 ล้านบาท หรือสูงกว่าร้อยละ 10.4 มีต้นทุนขายรวมจ านวนเงิน 2,638 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต่อยอดขายร้อยละ 
84.1 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นจ านวนเงนิ 499 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต่อยอดขายร้อยละ 15.9 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวน
เงิน 119  ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.3  เป็นผลมาจากการจ าหน่ายสินค้าในกลุ่มสินค้าที่มอีัตราก าไรสูงในสัดส่วนที่เพิ่มขึน้
จากปีก่อน  บริษัทฯ มีต้นทุนขายสินค้าที่ลดลงจากราคาวัตถุดิบที่มีการปรับราคาลงตามราคาตลาดโลก   
                                    หน่วย :  ล้านบาท 

 ปี 2562 ปี 2561 การเปลี่ยนแปลง 
จ้านวนเงนิ 

 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ้านวนเงนิ 
 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ้านวนเงนิ 
 

ร้อยละ 
 

รายได้จากการขายและการให้บรกิาร 3,137 100.0 2,841 100.0 296 10.4 
ต้นทุนขายสินคา้และการให้บริการ 2,638 84.1 2,461 86.6 177   7.2 
ก้าไรขั นตน้ 499 15.9  380 13.4 119 31.3 

 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมเป็นจ านวนเงิน 291 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

8.7 ของรายได้รวม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย จ านวนเงิน 66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 ของรายได้รวม และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ านวนเงิน 225 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 ของรายได้รวม 

 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากปีก่อนจ านวนเงิน 9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.0 เนื่องมาจากไม่มีค่าใช้จ่าย
ชดเชยค่าสินค้าไม่ได้คุณภาพ  

 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจ านวนเงิน 12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 สาเหตุหลักเนื่องจาก ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้ก าหนดอัตราคา่ชดเชยเพิม่เตมิ
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กรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสดุทา้ย 
400 วัน และกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป  ซึ่งมีผลกระทบให้บริษัทฯมีหนี้สินส ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 33.7 ล้านบาท บริษัทฯ บันทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้
ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารทันทีในงบก าไรขาดทุนของปี 2562  

 

             หน่วย  :  ล้านบาท 
 ปี 2562 ปี 2561 การเปลี่ยนแปลง 

จ้านวนเงนิ 
 

ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

จ้านวนเงนิ ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

จ้านวนเงนิ ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร       

ค่าใช้จา่ยในการขาย 66 2.0 75 2.4 (9) (12.0) 

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 225 6.7 213 6.7 12 5.6 

 รวม 291 8.7 288 9.0 3 1.0 

 

 ภาษีเงินไดน้ิตบิุคคล 
บริษัทฯ มีภาษเีงินได้นิติบคุคลส าหรับปี 2562 จ านวนเงิน 69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีกอ่น 19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

38.0 สาเหตุมาจากในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงานท่ีต้องเสียภาษีเพิม่ขึ้นจากปีกอ่น จ านวน 95 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.31 และบริษัทฯ ได้รับประโยชน์ทางภาษี รวมเป็นจ านวนเงิน 6 ล้านบาท มาจากการท่ีบริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อ
เครื่องจักร อุปกรณ์ ได้รับการยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 604 และ 642 เรื่องการยกเว้นภาษีเงินได้นติิบุคคล 

 

บริษัทฯ มีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  จ านวนเงิน 3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 29 ล้านบาท เนื่องมาจากบริษัทฯ ไม่มีก าไร
จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเช่นเดียวกับปีก่อน   

 

        หน่วย  :  ล้านบาท 
 

ปี 2562 ปี 2561 
การเปลี่ยนแปลง 

จ้านวนเงนิ ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี 69 50 19 38.0 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 3 32 (29) (90.6) 
รวม 72 82 (10) 12.2 

 

 รายจ่ายลงทุน 
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ประเภททุน จ านวนเงิน 282 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน

เครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี้เป็นการขยายก าลังการผลิต และการปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงิน  
 

 สินทรัพย์รวม 
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ ส้ินปี 2562  มีมูลคา่รวมเป็นจ านวนเงิน 4,367 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวนเงิน 208 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน เงินลงทุนระยะยาว อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดนิ 
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ เป็นสัดส่วนร้อยละ 50.7 ร้อยละ 0.2 ร้อยละ 15.3 ร้อยละ 33.7 และร้อยละ 
0.2 ตามล าดับ มีรายละเอยีดของสินทรัพย์ดังนี้     

             หน่วย : ล้านบาท 
 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 การเปลี่ยนแปลง 

จ้านวนเงนิ 
 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ้านวนเงนิ 
 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ้านวนเงนิ 
 

ร้อยละ 
 

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,213 50.7 2,073 49.8 140 6.8 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินลงทุนระยะยาว 10 0.2 18 0.4 (8) (44.4) 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 666 15.2 666 16.0 0 0 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,470 33.7 1,395 33.5 75 5.4 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ 8 0.2 8 0.3 0 0 
รวมสินทรัพย์ 4,367 100.0 4,159 100.0 208 5.0 

  
สินทรัพย์หมุนเวียนจ านวนเงิน  2,213 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวนเงิน 140 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 

ประกอบด้วย 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวนเงิน 145 ล้านบาท ลดลงจ านวนเงิน 150 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 50.8    

เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสดเพื่อการลงทุนชั่วคราวประเภทเงินฝากระยะส้ันกับสถาบันการเงิน ที่มีความเส่ียงต่ า 
และได้ผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษซึ่งสูงกว่าอัตราตลาด 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจ านวนเงิน 505 ล้านบาท คิดเป็นระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย 55 วัน มีอัตราส่วนหมุนเวียน
ลูกหนี้การค้า 6.6 เท่า  โดยมียอดลูกหนี้คงเหลือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวนเงิน 25 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2  
เนื่องจากวันครบก าหนดช าระส้ินงวดเป็นวันหยุดท าการ ลูกหนี้รายใหญ่หลายรายได้เล่ือนวันก าหนดช าระเป็นวันต้น
เดือนถัดไป จึงท าให้ ณ วันส้ินงวดส้ินสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 มียอดคงค้างช าระเพิ่มขึ้น ประกอบกับรายได้จากการ
ขายสินค้าและการให้บริการมียอดเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

 สินค้าคงเหลือจ านวนเงิน 571  ล้านบาท  คิดเป็นระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย 24 วัน มีอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้า
คงเหลือ 15.2 เท่า  โดยมียอดสินค้าคงเหลือลดลงเป็นจ านวนเงิน 9 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 1.6  เนื่องจากบริษัทฯ 
มีการบริหารจัดการสินค้าให้มีปริมาณคงเหลือให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและแผนการขายได้ดีขึ้นกว่าปีก่อน 

 

เงินลงทุนระยะยาว จ านวนเงิน 10 ล้านบาท  ลดลงจ านวนเงิน 8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 44.4  เนื่องจาก  ตามมติ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการขายหุ้น ของบริษัท PT. Indonesia Caps and Closures ทั้งหมดจ านวน 14,375 
หุ้น ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งและบริษัทอื่นแห่งหนึ่งในราคาหุ้นละ 61.26 เหรียญสหรัฐอเมริกา (1,837.36 บาท/หุ้น) 
คิดเป็นจ านวนรวม 26 ล้านบาท ก าไรจากการขายเงินลงทุนจ านวน 19 ล้านบาท แสดงรวมในรายได้อื่นส าหรับปี 2562 
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ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ จ านวนเงิน 1,470 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรอยู่ที่ร้อยละ 36.0 โดยมี
ยอดเพิ่มขึ้นสุทธิจากค่าเส่ือมราคาจากปี 2561 จ านวนเงิน 75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 สาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ      
มีการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรใหม่เพื่อขยายก าลังการผลิต และผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นจ านวนเงิน 280  ล้านบาท หักค่าเส่ือมราคา
ของสินทรัพย์ส าหรับปีจ านวนเงิน 171 ล้านบาท   และตัดจ าหน่ายสินทรัพย์อุปกรณ์เครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งานจ านวนเงิน 11   
ล้านบาท 
 

 หนี สินรวม 
บริษัทฯ  มีหนี้สินรวม ณ ส้ินปี 2562 มูลค่ารวม 726 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวนเงิน 61 ล้านบาท หรือลดลง  

ร้อยละ 7.8  ประกอบด้วย  หนี้สินหมุนเวียน  หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เป็นสัดส่วนร้อยละ   
60.5  ร้อยละ 9.8 และร้อยละ 29.7 ตามล าดับ มีรายละเอียดของหนี้สินดังนี้ 

                        หน่วย :  ล้านบาท 
 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 การเปลี่ยนแปลง 

จ้านวนเงนิ 
 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ้านวนเงนิ 
 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ้านวนเงนิ 
 

ร้อยละ 
 

หน้ีสินหมุนเวียน 439 60.5 531  67.5  (92) (17.3) 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 71 9.8 68  8.6  3 4.4 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 216 29.7 188  23.9  28 14.9 
รวมหนี สิน 726 100.0 787  100.0  (61) (7.8) 

 

หนี้สินหมุนเวียนจ านวนเงิน  439 ล้านบาท ลดลงเป็นจ านวนเงิน 92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.3 สาเหตุหลัก
เนื่องมาจาก  

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่นจ านวนเงิน 397 ล้านบาท มีระยะเวลาช าระหนี้ 62 วัน และมีอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี 
5.84 เท่า โดยมียอดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 110 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.7 ส่วนใหญ่มาจากการ
บริหารการซื้อวัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและแผนการขายได้ดีขึ้นมากกว่าปีก่อน 

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจ านวนเงิน 71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวนเงิน 3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 4.4 มาจาก สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีการท าลายสินค้าคงเหลือที่ได้ตั้งส ารองค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่า
แล้ว เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน 

 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวนเงิน 3,641 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวนเงิน 269   

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0  เนื่องมาจากบริษัทฯ มีก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  จ านวนเงิน 
2,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 268  ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 บริษัทฯ มีองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นจ านวน
เงิน 61 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากก าไรของปี  2561 เป็นจ านวนเงิน 80 ล้านบาท 
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นโยบายสภาพคล่อง แหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงินทุน  
 สภาพคล่อง ในปี 2562  บริษัทฯ  มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือรวมมูลค่า 145  ล้านบาท ลดลงจากปี 

2561 เป็นจ านวนเงิน 150 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสดเพื่อการลงทุนชั่วคราวประเภทเงินฝากระยะ
ส้ันกับสถาบันการเงินที่มีความเส่ียงต่ า และได้ผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษซึ่งสูงกว่าอัตราตลาด 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 5.01 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 3.91 เท่า ในส้ินปี 2561 
และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.20 เท่า เทียบกับ 0.23 เท่า ในส้ินปี 2561 
 

 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ส าหรับปี  2562  ประกอบด้วย 
1. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวนเงิน 443 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนการ

เปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินด าเนินงานจ านวนเงิน 649 ล้านบาท และบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนเงิน 52  ล้านบาท ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น  การเปล่ียนแปลงใน
หนี้สินลดลงจ านวนเงิน 97 ล้านบาท ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จ่ายภาษี
เงินได้นิติบุคคลเป็นจ านวนเงิน 55 ล้านบาท   

2. เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุน  จ านวนเงิน 512  ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในการซื้อเครื่องจักร
ใหม่ จ านวนเงิน 280 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราวในบัญชีเงินฝากประจ าเพิ่มขึ้นจ านวนเงิน 271 ล้านบาท  
เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสดเพื่อการลงทุนชั่วคราวประเภทเงินฝากระยะส้ันกับสถาบันการเงิน ที่มีความ
เส่ียงต่ า และได้ผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษซึ่งสูงกว่าอัตราตลาด  และมีดอกเบี้ยรับจ านวนเงิน 15      
ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับเงินสดจากการจ าหน่ายเงินลงทุนระยะยาวจ านวน 27 ล้านบาท 

3. เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวนเงิน 80  ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญและ              
หุ้นบุริมสิทธิ  
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง           
ส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
บริษทัฯตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในขอ้ก าหนด
นั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้              
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ            
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วม
วธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย 
ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายเป็นตวัเลขท่ีมีสาระส าคญัในงบก าไรขาดทุน และเป็นตวัช้ีวดัส าคญัของธุรกิจซ่ึงผูใ้ช ้              
งบการเงินใหค้วามสนใจ และรายการขายบางส่วนเป็นการขายส่งออกซ่ึงมีเง่ือนไขในการส่งมอบสินคา้ท่ีควรน ามา
ประกอบการบนัทึกรายการ นอกจากน้ี เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์การแข่งขนั
ท่ีสูงในอุตสาหกรรมการผลิต ดงันั้นจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้
โดยการสอบถามผูรั้บผดิชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ี
บริษทัฯออกแบบไว ้  

• สุ่มตวัอยา่งรายการขายระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีระบุ และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ   

• สอบทานความเหมาะสมของใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขาย
ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี   

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 10 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะการประมาณการค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า
สินคา้คงเหลือส าหรับสินคา้ท่ีลา้สมยัหรือเส่ือมสภาพซ่ึงข้ึนอยูก่บัการวเิคราะห์ในรายละเอียดเก่ียวกบัวงจรอายุ
ของสินคา้ การแข่งขนัทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่า
ของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื่อการลดลง 
ของมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติั 
ตามการควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวธีิการและขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใชใ้น               
การพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือดงัน้ี   

• ท าความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบทานความ
สม ่าเสมอของการใชเ้กณฑ์ดงักล่าว และเหตุผลส าหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือแบบ
เฉพาะเจาะจง 

• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือ เพื่อระบุถึง                    
กลุ่มสินคา้ท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการหมุนเวยีนของสินคา้ท่ีชา้กวา่ปกติ  

• วเิคราะห์เปรียบเทียบจ านวนเงินสุทธิท่ีกิจการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุน 
ของสินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคา้  

เร่ืองอื่น ๆ  

งบการเงินของบริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดง
ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562  

ข้อมูลอื่น 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ี   
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี    
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ   
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดั    
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้การ
ด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                  
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ       
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง      
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ         
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ       
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่    
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ     
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต    
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน      
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผู ้
ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่     
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ    
เส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่   
ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ   
ควบคุมภายใน 
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• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ   
ควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ   
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ     
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการ     
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์     
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง     
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ                  
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี     
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดใน                  
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว ้                 
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี  

ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพนัธ์ 2563 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

บรษัิท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2562 2561

สินทรพัย์
สินทรพัย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 145,176,146            294,507,223            
เงินลงทนุชัว่คราว 8 981,993,710            710,640,733            
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 505,454,604            479,821,709            
สินคา้คงเหลือ 10 571,196,996            579,912,571            
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 9,068,741                7,883,234                
รวมสินทรพัย์หมนุเวียน 2,212,890,197        2,072,765,470        
สินทรพัย์ไมห่มนุเวียน
เงินลงทนุระยะยาว 11 10,296,738              18,045,872              
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 12 666,300,000            666,300,000            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,469,796,952        1,394,575,208        
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 14 3,676,433                3,639,529                
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 3,947,846                4,049,874                
รวมสินทรพัย์ไมห่มนุเวียน 2,154,017,969        2,086,610,483        
รวมสินทรพัย์ 4,366,908,166        4,159,375,953        
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

บรษัิท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2562 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมนุเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 16 396,751,103            507,091,132            
คา่เช่ารับล่วงหน้าท่ีครบก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 6 992,608                    992,608                    
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 25,584,690              12,242,589              
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 15,747,803              10,350,809              
รวมหนี้สินหมนุเวียน 439,076,204            530,677,138            
หนี้สินไมห่มนุเวียน
คา่เช่ารับล่วงหน้า - สุทธิ
   จากส่วนท่ีครบก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 6 10,422,384              11,414,992              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 71,093,129              67,642,688              
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17 205,057,424            176,963,407            
รวมหนี้สินไมห่มนุเวียน 286,572,937            256,021,087            
รวมหนี้สิน 725,649,141            786,698,225            

 



 

99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

บรษัิท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นบริุมสิทธิ ชนิดไมส่ะสมเงินปันผล 
         799,258 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 18 7,992,580                7,992,580                
      หุ้นสามญั 52,000,742 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 520,007,420            520,007,420            

528,000,000            528,000,000            
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นบริุมสิทธิ ชนิดไมส่ะสมเงินปันผล 
         799,258 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 7,992,580                7,992,580                
      หุ้นสามญั 52,000,742 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 520,007,420            520,007,420            
ส่วนเกินทนุ
   ส่วนเกินมลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ 49,164,799              49,164,799              
   ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 337,643,244            337,643,244            
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 19 52,800,000              52,800,000              
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,612,376,719        2,343,795,422        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 61,274,263              61,274,263              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,641,259,025        3,372,677,728        
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,366,908,166        4,159,375,953        
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

บรษัิท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุ

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 6 2,948,020,634 2,686,400,444

รายไดจ้ากการให้บริการ 6 188,954,042            154,184,663            

มลูคา่ยติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุเพ่ิมข้ึน 12 -                                 193,000,000            

รายไดอ่ื้น 21 213,934,906            157,705,606            

รวมรายได้ 3,350,909,582        3,191,290,713        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขาย 2,487,909,117        2,339,268,179        

ตน้ทนุการให้บริการ 150,535,297            121,636,723            

คา่ใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่าย 66,212,190              75,053,530              

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 225,169,511            213,255,294            

ขาดทนุจากการลดลงของมลูคา่ของเงินลงทนุระยะยาว 11 -                                 29,631,453              

รวมค่าใช้จ่าย 2,929,826,115        2,778,845,179        

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 421,083,467            412,445,534            

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23 (72,103,283)            (82,251,846)            

ก าไรส าหรบัปี 348,980,184            330,193,688            

ก าไรต่อหุ้น 24

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไรส าหรับปี 6.71 6.35

ก าไรต่อหุ้นปรับลด

   ก าไรส าหรับปี 6.61 6.25
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บรษัิท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561

ก าไรส าหรบัปี 348,980,184            330,193,688            

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน:

รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั -                                 -                                 

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรือ
   ขาดทนุในภายหลงั
   ก  าไรจากการตีราคาสินทรัพย ์- สุทธิจากภาษีเงินได้ 23 -                                 35,040,000              

รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
   ขาดทนุในภายหลงั -                                 35,040,000              

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนส าหรบัปี -                                 35,040,000              

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี 348,980,184            365,233,688            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บรษัิท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)
2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 421,083,467            412,445,534            
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ขาดทนุจากการลดมลูคา่ของสินคา้คงเหลือและ
      ตดัจ  าหน่ายสินคา้และอะไหล่ 34,778,456              18,034,359              
   คา่เส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 170,764,114            167,964,510            
   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุระยะยาว -                                 29,631,453              
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาว (18,944,390)            -                                 
   ก  าไรจากการเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของ
      อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                                 (193,000,000)          
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 9,088,503                -                                 
   ขาดทนุจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,493,486                8,127,661                
   คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 44,427,790              9,051,824                
   รายไดด้อกเบ้ีย (15,372,457)            (12,498,320)            
   ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน 1,454,495                1,303,472                
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 648,773,464            441,060,493            
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (25,106,921)            (88,120,488)            
   สินคา้คงเหลือ (26,062,880)            (159,986,807)          
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (1,255,030)               5,399,493                
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (65,887)                    514,023                    
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (85,557,938)            124,067,605            
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 5,399,921                (2,443,603)               
   คา่เช่ารับล่วงหน้า (992,608)                  (992,608)                  
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (16,333,772)            (8,941,133)               
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 498,798,349            310,556,975            
จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (55,310,741)            (49,701,493)            
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 443,487,608            260,855,482            
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

บรษัิท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (271,352,977)          (280,399,593)          

ซ้ืออุปกรณ์ (319,825,120)          (238,851,978)          

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทนุระยะยาว 26,693,523              -                                 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 39,641,766              2,297,946                

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนเพ่ิมข้ึน (2,354,000)               (1,432,938)               

ดอกเบ้ียรับ 15,040,123              11,801,455              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (512,156,685)          (506,585,108)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล (80,398,887)            (80,399,982)            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (80,398,887)            (80,399,982)            

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดลดลงสุทธิ (149,067,964)          (326,129,608)          

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

   ท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (263,113)                  (13,691)                    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 294,507,223            620,650,522            

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 145,176,146            294,507,223            

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีไมใ่ช่เงินสดประกอบดว้ย

   มลูคา่ท่ีตีราคาเพ่ิมของท่ีดิน -                                 43,800,000              

   เงินคา้งจ่ายคา่ซ้ือเคร่ืองจกัร 24,641,878              49,348,008              
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

บริษัท ฝาจบี จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ี ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไรขาดทุน

ก าไรสะสม เบ็ดเสร็จอ่ืน - รวม

ทุนเรือนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมลูค่า จดัสรรแลว้ ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนของ

หมายเหตุ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 7,999,880          520,000,120      49,209,704        337,598,339      52,800,000        2,094,001,716   26,234,263        3,087,844,022   

ก าไรส าหรับปี -                         -                         -                         -                         -                         330,193,688      -                         330,193,688      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                         -                         -                         -                         -                         35,040,000        35,040,000        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                         -                         -                         -                         -                         330,193,688      35,040,000        365,233,688      

หุ้นทุนออกใหต้ามสิทธิ 18 (7,300)                7,300                 (44,905)              44,905               -                         -                         -                         -                         

เงินปันผลจ่าย 27 -                         -                         -                         -                         -                         (80,399,982)       -                         (80,399,982)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 7,992,580          520,007,420      49,164,799        337,643,244      52,800,000        2,343,795,422   61,274,263        3,372,677,728   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 7,992,580          520,007,420      49,164,799        337,643,244      52,800,000        2,343,795,422   61,274,263        3,372,677,728   

ก าไรส าหรับปี -                         -                         -                         -                         -                         348,980,184      -                         348,980,184      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                         -                         -                         -                         -                         348,980,184      -                         348,980,184      

เงินปันผลจ่าย 27 -                         -                         -                         -                         -                         (80,398,887)       -                         (80,398,887)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 7,992,580          520,007,420      49,164,799        337,643,244      52,800,000        2,612,376,719   61,274,263        3,641,259,025   
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บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)    
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  

1. ข้อมูลทั่วไป 

 บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
โดยมีบริษทั นิปปอน โคลสเซอร์ส จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้ งในประเทศญ่ีปุ่นเป็น           
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และมีบริษทั โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั ธุรกิจ
หลกัของบริษทัฯคือ การผลิตและจ าหน่ายฝาส าหรับขวด และธุรกิจรับจา้งพิมพ์แผ่นส าหรับผลิต
กระป๋อง ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46 ต าบลประชาธิปัตย ์
อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีได้จัดท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย          
การบญัชี 

3.       มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                   
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น            
การอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31                         

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียน

เก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา 
ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนด
หลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้
รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียน
สินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                    

การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวได้มี     
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าว ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้
แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความ
เส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน              
การบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่า
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน 
เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

 การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิม
น ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของความ
เป็นเจา้ของสินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่ารับรู้เป็นรายไดต้ามวธีิเส้นตรงตามอายขุองสัญญาเช่า 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น 

 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ี อ่ืนแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่า สุทธิ ท่ีจะได้รับ บริษัทฯบันทึก                                
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้
ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

4.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัหรือมูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงาน และ                 
ค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้
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4.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน   
เม่ือไดจ้  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า (ถา้มี) 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษทัฯวดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ 
หลงัจากนั้น บริษทัฯจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯรับรู้ผล
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนใน
งบก าไรขาดทุนในปีท่ีเกิดข้ึน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ในงบก าไรขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม
และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯจดัใหมี้
การประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ี 
บริษทัฯจดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 

 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

- บริษัทฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนและรับรู้จ านวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของ
ผูถื้อหุ้น อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลง
ในงบก าไรขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจ านวนท่ี
เคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 
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- บริษัทฯรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่ในงบก าไรขาดทุน    
อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจ านวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพย”์  

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  3 - 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  3 - 15 ปี 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง เคร่ืองใชส้ านกังานและยานพาหนะ  3 - 5 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

 บริษทัฯ ตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจาก
การจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม      
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น  

 บริษทัฯตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงักล่าวเม่ือมี        
ขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดั
จ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งน้อย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
งบก าไรขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

  อายกุารใหป้ระโยชน์ 
 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 และ 5 ปี 
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4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ           
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบั      
ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย           
งบก าไรขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนรวมอยู่ในการค านวณผล                   
การด าเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯ หากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์นั้ น ทั้ งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก าไรขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีดินซ่ึงใช้วิธีการ       
ตีราคาใหม่และได้บนัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนจากการ    
ดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบนัทึกไว ้
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 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชก้ าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ัง
ล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้อง      
ไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์น
งวดก่อนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยงั                                                       
งบก าไรขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ การกลบัรายการส่วนท่ีเกินกวา่มูลค่า
ตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นราย
เดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่าย
สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิดรายการ นอกจากน้ี ยงัมีกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพท่ีไดจ้ดัสรรไวอ้ยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ใช้บงัคบัโดย
บริษทัฯเป็นผูจ้ดัเก็บไวเ้อง และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นลาออกจากบริษทัฯ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน 

 บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง
บริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน 
นอกจากนั้น บริษทัฯจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงิน
รางวลัการปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลา 

 บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  
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 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัส าหรับผลประโยชน์               
หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) จะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และ
ส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบก าไรขาดทุน 

4.14 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ     
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.15 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ      
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องนั้น     
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ         
แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะ
ไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน ์

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

  



 

114 
 

4.16 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปล่ียน                            
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก าไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ดังกล่าวจะถูกบนัทึกในงบก าไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการท าสัญญาจะถูก                   
ตดัจ าหน่ายดว้ยวธีิเส้นตรงตามอายขุองสัญญา  

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย                 
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ต้อง                  
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณ
มูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูล
ท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน                
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ                  
ประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ         

งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและ                    
การประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 



 

115 
 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสินคา้จากผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึน 
ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยใช้การวิเคราะห์อายุ
สินคา้คงเหลือ และสถานะการขายของสินคา้คงเหลือรายตวัในปัจจุบนั 

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน 

 บริษทัฯจะตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนทัว่ไปเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวได้
ลดลงอยา่งมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปวา่เงิน
ลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหาร  

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษทัฯแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
และรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบก าไรขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยใช้วิธี เปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีมูลค่าต้นทุน
เปล่ียนแทนสุทธิ ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 บริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและ                      
การประมาณการบางประการตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น  
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 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์
รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเม่ือมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชัว่คราวนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะ
ยาวอ่ืนของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆใน
การประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ
เปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มี               
การซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ               
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลอง                  
การประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด 
โดยค านึงถึงความเส่ียงทางด้านเครดิต (ทั้ งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูล
ความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลง
ของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใช้ในการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดง              
อยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขาย - ฝาภาชนะ 1,002,779 830,638 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการพิมพแ์ผน่ 184,862 151,314 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 2,229 2,261 ราคาตามสญัญา 
ขายเงินลงทุนระยะยาว 16,016 - ราคาตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
ขายอุปกรณ์ อะไหล่และวตัถุดิบ 5,229 1,330 ราคาตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกบั

ลูกคา้ทัว่ไป 
ขายเคร่ืองจกัรท่ีใชส้ าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 40,322 1,018 ราคาทุน  
รายไดค้่าบริหาร 11,499 11,084 ราคาตามสญัญา 
ซ้ือวตัถุดิบ สินคา้ส าเร็จรูปและอะไหล่ 64,889 19,614 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองจกัร 23,475 18,971 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าสิทธิการผลิตจ่าย  15,788 15,025 อตัราร้อยละของยอดขายแต่ละ

สินคา้ 
ค่าชดเชยสินคา้เสียหาย 1,299 7,307 ราคาทุน 
เงินปันผลจ่าย 51,984 51,984 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานใหแ้ก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,569 21,761 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 330 279 
รวม 25,899 22,040 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี
รายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 132,581 133,355 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 8,234 6,630 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 16,124 5,978 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 16) 12,038 7,626 
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 993 993 
 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนท่ีครบก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 10,422 11,415 

 ขอ้มูลเพิ่มเติมของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  บริษทั   ประเภทกิจการ   ลกัษณะความสมัพนัธ ์  

กลุ่มบริษทับุญรอดบริวเวอร่ี ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ผูถื้อหุน้ 
บริษทั กรีนสปอต จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ผูถื้อหุน้ 
บริษทั ไทยน ้าทิพย ์จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ผูถื้อหุน้และมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 
บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ผูถื้อหุน้และมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 
บริษทั โตโยไซกนั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั  ผลิตและขายบรรจุภณัฑ ์ ผูถื้อหุน้และมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 
บริษทั นิปปอน โคลสเซอร์ส จ ากดั  ผลิตและขายบรรจุภณัฑ ์ ผูถื้อหุน้และมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 
บริษทั บางกอกแคน ผลิตและขายกระป๋อง มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
    แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั    2-Piece และ 3-Piece     บางส่วน 
บริษทั โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จ ากดั ผลิตและขายภาชนะพลาสติก มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
     บางส่วน 
บริษทั เน็กซ ์แคน อินโนเวชัน่ จ ากดั ผลิตและขายกระป๋อง 2-Piece มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีผูบ้ริหารร่วมกนั 
     บางส่วน 
PT Indonesia Caps and Closures ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์ มีผูถื้อหุน้ร่วมกนับางส่วน 
    ประเภทฝาส าหรับเคร่ืองด่ืม 
บริษทั โตโย ฟิลล่ิง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  บรรจุและจ าหน่ายกระป๋อง มีผูถื้อหุน้ร่วมกนับางส่วน 
    อดัยาน ้าส าหรับฉีด 
บริษทั คานากาตะ (ประเทศไทย) จ ากดั  รับจา้งผลิตแม่พมิพส์ าหรับ มีผูถื้อหุน้ร่วมกนับางส่วน 
    ฉีดและเป่าพลาสติก 

ข) ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการคา้ท่ีเกิดข้ึนถือเป็นธุรกิจปกติของบริษทัฯและ
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการก่อตั้งบริษทัในการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ให้กบัลูกคา้ท่ีเป็น    
ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯและเป็นคู่แข่งทางการคา้ระหวา่งกนัเอง และการให้บริการรับจา้งผลิตงาน
ท่ีเก่ียวกบัการพิมพ ์
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ค) ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ย ยอดคงเหลือของรายการให้เช่า ขายอุปกรณ์และ
อะไหล่ การใหบ้ริการดา้นการจดัการและการใหบ้ริการระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์แก่บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

ง) เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัประกอบดว้ย ยอดคงเหลือของรายการซ้ือวตัถุดิบ อะไหล่และ
เคร่ืองจกัร ค่าสิทธิการผลิตคา้งจ่ายและค่าชดเชยสินคา้เสียหายคา้งจ่าย 

จ) บริษทัฯได้ก าหนดการให้บริการรับจา้งผลิตงานท่ีเก่ียวกบัการพิมพ์แก่บริษทั บางกอกแคน 
แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั โดยมีเง่ือนไขการจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนและไม่ก าหนดระยะเวลา
ส้ินสุดการใหบ้ริการ 

ฉ) ค่าเช่ารับล่วงหนา้เป็นค่าเช่ารับตามสัญญาให้เช่าท่ีดินแก่บริษทับางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง 
จ  ากดั โดยมีระยะเวลา 30 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2574 

นอกจากน้ี บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาการให้เช่าท่ีดินส่วนเพิ่มเติมและอาคารแก่บริษทั บางกอก
แคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั มูลค่าตอบแทนส าหรับการให้เช่าท่ีดินคิดตามราคาประเมินของ    
ผูป้ระเมินและการให้เช่าอาคารคิดตามวิธีราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคา โดยก าหนดช าระค่าเช่าเป็น
รายปี ค่าตอบแทนรวมส าหรับปีส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2562 และ 2561 คิดเป็นจ านวนปีละ 0.4       
ลา้นบาท ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 การก าหนดค่าตอบแทนเพื่อต่ออายุสัญญาดงักล่าวยงั
อยูร่ะหวา่งการพิจารณา 

ช) บริษทัฯไดท้  าสัญญาใหเ้ช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในกลุ่มของบริษทั โต
โยไซกนั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั โดยก าหนดระยะเวลาการให้บริการ 4 ปี ส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 
2563 ดว้ยค่าตอบแทนเป็นจ านวนรวม 4 ลา้นบาท โดยก าหนดช าระค่าเช่าเป็นรายปี 

ซ) บริษทัฯไดใ้ห้บริการติดตั้งและบริหารจดัการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบงานบุคคลแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในกลุ่มของบริษทั โตโยไซกนั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 
โดยสัญญาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2562 และ 2561 เป็นจ านวนปีละ 10 ลา้นบาท โดยมี
เง่ือนไขจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน 

 ทั้งน้ี บริษทัฯไดต่้ออายุสัญญาการให้บริการดงักล่าวอีก 1 ปี ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2563 โดย
ก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวน 11 ลา้นบาท  

ฌ) บริษทัฯไดท้  าสัญญาขายทรัพยสิ์นและเก็บค่าใช้จ่ายการบริหารงานการผลิตกระแสไฟฟ้ากบั
บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั โดยก าหนดค่าตอบแทนในอตัราคงท่ีต่อเดือน 
และไม่ก าหนดระยะเวลาส้ินสุดการให้บริการ ค่าตอบแทนการบริหารงานการผลิต
กระแสไฟฟ้าส าหรับปี 2562 และ 2561 คิดเป็นจ านวนปีละ 2 ลา้นบาท 
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ญ) บริษัทฯได้ท าสัญญาสิทธิการผลิต (Technical license agreement)  กับ บริษัท นิปปอน             
โคลสเซอร์ส จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือดา้นวิชาการและเทคนิคการผลิตฝา สัญญาตาม
กลุ่มสินคา้ มีอายุ 2 ปี ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2564 และอายุ 5 ปี ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2565 โดย
ตกลงจ่ายค่าสิทธิการผลิตตามอตัราร้อยละของยอดขายของสินคา้ประเภทท่ีระบุในสัญญา และ
ก าหนดจ่ายค่าบริการทุกหกเดือน 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
เงินสด 164 182 
เงินฝากธนาคาร 145,012 294,325 
รวม 145,176 294,507 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.10 
ถึง 0.70 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.00 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนชั่วคราว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.60 ถึง 
1.62 ต่อปี (2561: ร้อยละ 1.15 ถึง 1.45 ต่อปี) 

9. ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 92,357 90,782 
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน 40,224 42,573 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 132,581 133,355 
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(หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 253,049 256,754 

คา้งช าระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน 100,591 69,514 

 3 - 6 เดือน 5,874 - 

 6 - 12 เดือน 217 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 359,731 326,268 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

รายไดค้า้งรับ 8,234 6,630 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,234 6,630 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

เงินทดรอง 1,467 1,951 

ลูกหน้ีค่าชดเชยความเสียหายจากผูข้ายสินคา้ 250 6,540 

ลูกหน้ีจากการขายเศษวสัดุ 1,202 3,404 

อ่ืน ๆ 1,990 1,674 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,909 13,569 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  505,455 479,822 

10. สินค้าคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 

 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลด
ราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิ                
ท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคา้คงเหลือ-

สุทธิ 
 

ราคาทุน 

รายการปรับลด
ราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิ              
ท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคา้คงเหลือ-

สุทธิ 

สินคา้ส าเร็จรูป 190,319 (18,844) 171,475 156,227 (11,846) 144,381 
งานระหวา่งท า 179,956 (1,483) 178,473 193,419 (11,169) 182,250 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 184,666 (2,702) 181,964 192,701 (3,975) 188,726 
อะไหล่ 23,216 (4,044) 19,172 37,390 (1,570) 35,820 
สินคา้ระหวา่งทาง 20,113 - 20,113 28,736 - 28,736 

รวม 598,270 (27,073) 571,197 608,473 (28,560) 579,913 
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ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บจ านวน 34.78 ลา้นบาท (2561: 18.03 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และปรับ
ยอดรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือลงจ านวน 36.27 ล้านบาท (2561: 23.57 ล้านบาท) ส าหรับ
สินคา้ท่ีไดท้  าลาย 

11. เงินลงทุนระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

  สัดส่วนเงินลงทุน   
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ (ร้อยละ) 2562 2561 

     
PT.Indonesia Caps and Closures ผลิตและจ าหน่ายบรรจุ

ภณัฑป์ระเภทฝา                 
ส าหรับเคร่ืองด่ืม 

12.08 - 37,381 

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง 
จ  ากดั 

ผลิตและขายกระป๋อง 1.61 9,494 9,493 

บริษทั สนามกอลฟ์เมืองเอก จ ากดั บริการสนามกอลฟ์ 0.08 180 180 
บริษทั เมืองเอกวสิตา้กอลฟ์คอร์ส จ ากดั บริการสนามกอลฟ์ 0.06 350 350 

รวมราคาทุน   10,024 47,404 
หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าส าหรับเงินลงทุน
ใน PT.Indonesia Caps and Closures 

  
- (29,631) 

เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่น     
 ความตอ้งการของตลาด   10,024 17,773 
ตราสารทุนที่เป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย   273 273 

รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ   10,297 18,046 

 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2562 มีมติอนุมติัการขายหุ้น 
ของบริษทั PT. Indonesia Caps and Closures ทั้งหมดจ านวน 14,375 หุ้น ให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึงและบริษทัอ่ืนแห่งหน่ึงในราคาหุ้นละ 61.26 เหรียญสหรัฐอเมริกา (1,837.36 บาท/หุ้น)                
คิดเป็นจ านวนรวม 26 ล้านบาท ก าไรจากการขายเงินลงทุนจ านวน 19 ล้านบาท แสดงรวมใน                   
รายไดอ่ื้นส าหรับปี 2562 
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12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

 2562 
  ท่ีดินจดัสรรและ   
 ท่ีดินเพ่ือให้เช่า ส่ิงก่อสร้าง ท่ีดินเปล่า รวม 

ยอดตามบญัชีตน้ปี  240,100 160,100 266,100 666,300 
ยอดตามบญัชีปลายปี 240,100 160,100 266,100 666,300 
     
รายไดค่้าเช่าส าหรับปี 1,403 - - 1,403 
ค่าใชจ่้าย    99 

(หน่วย: พนับาท) 

 2561 
  ท่ีดินจดัสรรและ   
 ท่ีดินเพ่ือให้เช่า ส่ิงก่อสร้าง ท่ีดินเปล่า รวม 

ยอดตามบญัชีตน้ปี  172,000 157,700 143,600 473,300 
มูลค่ายติุธรรมท่ีเพ่ิมข้ึน 68,100 2,400 122,500 193,000 
ยอดตามบญัชีปลายปี 240,100 160,100 266,100 666,300 
     
รายไดค่้าเช่าส าหรับปี 1,403 - - 1,403 
ค่าใชจ่้าย    149 

รายไดค้่าเช่าในอนาคตส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
ภายใน 1 ปี 993 993 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,972 3,972 
มากกวา่ 5 ปี 6,450 7,443 

ในปี 2561 บริษทัฯได้จดัให้มีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน โดยผูป้ระเมินราคา
อิสระ ซ่ึงใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคาท่ีดินและใชมู้ลค่าตน้ทุนเปล่ียน
แทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost Approach) เป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคาส่ิงก่อสร้างใน
โครงการพฒันาท่ีดิน ทั้งน้ี มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีมูลค่าเพิ่มข้ึนรวม 193 
ล้านบาท ซ่ึงได้แสดงเป็นรายได้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2561 ในปี 2562 มูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
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13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 แสดงมูลค่าตาม                 
ราคาท่ีตีใหม่ แสดงมูลค่าตามราคาทุน 

 

  อาคารและ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
  ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัร ติดตั้งเคร่ืองใช ้  ระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส านกังาน ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่        
1 มกราคม 2561 99,000 451,469 2,523,168 91,769 8,015 241,377 3,414,798 
ซ้ือเพ่ิม - - 28,687 4,508 - 234,096 267,291 
ตีราคาเพ่ิม 43,800 - - - - - 43,800 
จ าหน่าย - (961) (44,893) (1,736) (65) (2,454) (50,109) 
โอนเขา้ (ออก) - 5,207 251,644 6,604 - (263,805) (350) 

31 ธนัวาคม 2561 142,800 455,715 2,758,606 101,145 7,950 209,214 3,675,430 
ซ้ือเพ่ิม - - 16,660 3,220 - 275,238 295,118 
จ าหน่าย - (8,763) (120,963) (3,832) - (5,397) (138,955) 
โอนเขา้ (ออก) - 8,616 280,943 3,739 - (293,298) - 

31 ธนัวาคม 2562 142,800 455,568 2,935,246 104,272 7,950 185,757 3,831,593 

ค่าเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2561 - 318,697 1,758,977 69,941 7,631 - 2,155,246 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 13,273 139,081 12,827 115 - 165,296 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (954) (37,152) (1,516) (65) - (39,687) 

31 ธนัวาคม 2561 - 331,016 1,860,906 81,252 7,681 - 2,280,855 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 13,323 145,057 9,784 115 - 168,279 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (8,134) (75,405) (3,798) - - (87,337) 

31 ธนัวาคม 2562 - 336,205 1,930,558 87,238 7,796 - 2,361,797 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2561 142,800 124,699 897,700 19,893 269 209,214 1,394,575 

31 ธนัวาคม 2562 142,800 119,363 1,004,688 17,034 154 185,757 1,469,796 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี     
2561 (160 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)   165,294 

2562 (164 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)   168,279 

บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินในปี 2561 โดยผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงใช้วิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรม ทั้งน้ีมูลค่าท่ีดินท่ีตีราคาใหม่เพิ่มข้ึนจ านวน 43.80 
ลา้นบาท มีผลตั้งแต่วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 

มูลค่าของท่ีดินดงักล่าวมีราคาทุนจ านวน 63.3 ลา้นบาท  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่
ยงัคงใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวคิดเป็นจ านวน 1,647      
ลา้นบาท (2561: 1,423 ลา้นบาท)  

อาคารและเคร่ืองจักรบางส่วนถือกรรมสิทธ์ิร่วมกันระหว่างบริษัทฯกับบริษัท บางกอกแคน                       
แมนนูแฟคเจอร่ิง จ  ากัด โดยบริษทัฯบนัทึกอาคารและเคร่ืองจกัรดังกล่าวตามสัดส่วนท่ีเป็นของ 
บริษทัฯซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 48 ลา้นบาท (2561: 11 ลา้นบาท) 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์   
ราคาทุนตน้ปี 52,856 51,082 
ซ้ือเพิ่ม 2,354 1,433 
โอนเขา้ - 350 
ตดัจ าหน่าย (400) (9) 
ราคาทุนปลายปี 54,810 52,856 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสมตน้ปี 49,216 46,801 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,318 2,424 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย (400) (9) 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสมปลายปี 51,134 49,216 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 3,676 3,640 

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกูย้มืระยะสั้นท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
และ 2561 จ านวน 175 ลา้นบาท วงเงินดงักล่าวไม่มีภาระค ้าประกนั 

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
(หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,124 5,978 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 290,247 393,654 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,038 7,626 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 45,113 60,411 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 33,229 39,422 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 396,751 507,091 
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17. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
(หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน                              
(โครงการสมทบเงิน) 41,994 47,846 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน                               
(โครงการผลประโยชน์) 144,018 108,079 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 19,045 21,037 
รวม 205,057 176,963 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) ซ่ึงเป็นเงิน
ชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตน้ปี 108,080 106,852 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน :   
 ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  5,982 4,852 
 ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,020 2,496 
 ตน้ทุนบริการในอดีต 33,732 - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (6,796) (6,120) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 144,018 108,080 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน  
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย
ดังกล่าวมีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็น               
การแก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมี
หน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 33.7 ลา้นบาท บริษทัฯบนัทึกผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารทันทีใน                           
งบก าไรขาดทุนของปี 2562  

 บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 
ภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 8.1 ลา้นบาท (2561: จ านวน 10.9 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) ประมาณ 6 ปี (2561: 6 ปี) 
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

 2562 2561 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 2.75 2.75 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  5.00 5.00 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 9.00 9.00 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 31 ธนัวาคม 2562 

 เคล่ือนไหว
เพิ่มข้ืน 

ผลกระทบ
ต่อส ารอง 

เคล่ือนไหว
ลดลง 

ผลกระทบ
ต่อส ารอง 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (3,515) 0.5 3,711 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 11,237 1.0 (10,155) 

 

 31 ธนัวาคม 2561 
 เคล่ือนไหว

เพิ่มข้ืน 
ผลกระทบ
ต่อส ารอง 

เคล่ือนไหว
ลดลง 

ผลกระทบ
ต่อส ารอง 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (2,849) 0.5 3,009 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 1.0 8,011 1.0 (7,277) 

18. หุ้นบุริมสิทธ ิ

 หุ้นบุริมสิทธิของบริษทัฯเป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดระบุช่ือผูถื้อมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลร่วมกบัหุ้นสามญั
ในอตัราเดียวกบัหุ้นสามญั และมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท ทั้งน้ี หุ้นบุริมสิทธิ
เป็นชนิดไม่สะสมเงินปันผล อีกทั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกบัหุ้นสามญัและมีสิทธิแปลง
เป็นหุน้สามญัไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของทุก ๆ เดือน ในอตัราหุน้บุริมสิทธิ 1 หุน้ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 

 เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัการออกหุ้นสามญัจ านวน 730 หุ้น ท่ีราคา
การใชสิ้ทธิ 10 บาทต่อหุ้นส าหรับหุ้นบุริมสิทธิท่ีใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุ้นสามญั บริษทัฯไดจ้ดทะเบียน
การแปลงหุน้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของหุ้นบุริมสิทธิท่ียงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิแปลงเป็น
หุน้สามญัมีจ านวน 799,258 หุน้ 

19. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกั
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผล 

20. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินซ่ึงส่วนเกินทุนน้ีไม่สามารถ
น ามาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผล 

21. รายได้อื่น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุและอะไหล่ 98,761 106,199 
รายไดค้่าบริหาร 11,499 11,084 
รายไดค้่าเช่า 2,229 2,261 
ดอกเบ้ียรับ 15,372 12,498 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 4,458 2,686 
ค่าสินไหมทดแทน 42,322 - 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน 18,944 - 
อ่ืน ๆ 20,350 22,978 
รวม 213,935 157,706 

 ในระหว่างปี 2561 สินคา้คงเหลือจ านวน 54 ล้านบาท ได้รับความเสียหายจากอุบติัเหตุในโรงงาน 
บริษทัฯได้บนัทึกผลเสียหายจ านวน 42 ล้านบาท (สุทธิจากรายได้จากการขายเศษซาก)  และแสดง
รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร ในระหวา่งปี 2562 บริษทัฯไดรั้บค่าชดเชยเป็นจ านวน 42 ลา้นบาท 
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22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,688,756 1,711,414 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 573,276 485,025 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 170,790 167,965 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 106,384 115,351 
ตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือ - 42,322 
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ 34,778 18,034 
ค่าขนส่ง 33,960 29,027 
ค่าสิทธิการผลิตจ่าย 15,788 15,025 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า (20,629) (52,491) 

23. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 68,601 49,586 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 52 74 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 3,450 32,592 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 72,103 82,252 
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 รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 421,083 412,446 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 84,217 82,489 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 52 74 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:   
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 9,239 19,157 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (24,855) (52,059) 
อ่ืน ๆ 3,450 32,591 

รวม (12,166) (312) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 72,103 82,252 

 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
มูลค่าท่ีดินท่ีตีราคาเพิ่ม - 43,800 
หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - (8,760) 
สุทธิจากภาษีเงินได ้ - 35,040 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ี ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 5,415 5,712 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 32,613 25,823 
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ 2,084 2,284 
อ่ืน ๆ 2,785 10,691 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 42,897 44,510 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (34,519) (32,682) 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม   
   ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (64,152) (64,152) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (15,319) (15,319) 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (113,990) (112,153) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (71,093) (67,643) 

24. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวน
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของ
จ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก
ของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุน้สามญั โดย
สมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
  จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับปี ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส าหรับปี 348,980 330,194 52,001 52,001 6.71 6.35 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุน้บุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 799 799   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่มีการ       
   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 348,980 330,194 52,800 52,800 6.61 6.25 
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25.  ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทัคือกรรมการผูมี้อ านาจ  

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 1. ส่วนงานผลิตและขายฝาภาชนะ 

 2. ส่วนงานรับจา้งพิมพแ์ผน่ส าหรับผลิตกระป๋อง 

 บริษทัฯไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้  

 ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด า เ นินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกัน                              
เพื่อวตัถุประสงค์ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน 
บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน 
ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน 
อย่างไรก็ตาม บริษทัฯบริหารงานด้านการจดัหาเงิน ซ่ึงท าให้เกิดค่าใช้จ่ายทางการเงิน และรายได้
ทางการเงิน กิจกรรมบริหารงานและภาษีเงินไดข้องทั้งกลุ่ม ดงันั้น รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดงักล่าวจึงไม่
มีการปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานด าเนินงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มี
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ผลิตและ รับจา้งพิมพแ์ผน่  
 ขายฝาภาชนะ ส าหรับผลิตกระป๋อง รวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รายไดจ้ากการขายและ             
การให้บริการ              2,948,021 2,686,401 188,954 154,185 3,136,975 2,840,586 

ผลการด าเนินงาน       
ก าไรของส่วนงาน 493,959 379,587 37,119 31,239 531,078 410,826        
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน     
ดอกเบ้ียรับ    15,372 12,498 
มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพ่ิมข้ึน - 193,000 
รายไดอ่ื้น    99,802 39,008 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (225,169) (213,255) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาว   - (29,631) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    421,083 412,446 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (72,103) (82,252) 
ก าไรส าหรับปี    348,980 330,194 
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 บริษทัฯด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลกัคือ ประเทศไทย โดยมีรายได้จากการขายสินคา้ทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ี ไม่มีการแยกแสดงสินทรัพยส่์วนงาน เน่ืองจากส่วนงานต่าง ๆ ใช้
สินทรัพยห์ลกัร่วมกนั 

 ในปี 2562 บริษทัฯมีรายไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 1,241 ลา้นบาท (2561: 1,028 ลา้นบาท) จากลูกคา้ราย
ใหญ่จ านวนสามราย ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตและขายฝาภาชนะ  

26. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนและ
บริษทัฯจ่ายสมทบให้ในอตัราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน กรณีพนักงานท่ีเป็นสมาชิก
กองทุนฯก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2546 บริษทัฯจะจ่ายสมทบอตัราพิเศษให้เม่ืออายุงานครบ 7 ปีเต็มและ 
10 ปีเต็ม กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั และ
จะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบของกองทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 
2562 บริษทัฯจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนจ านวน 20.7 ลา้นบาท (2561: 19.8 ลา้นบาท) 

27. เงินปันผลจ่าย 

 

อนุมติัโดย 
รวม                        

เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้
บุริมสิทธิ 

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้
สามญั 

  (พนับาท) (บาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

25 เมษายน 2561 80,400 3.00 1.50 
รวมเงินปันผลปี 2561 80,400 3.00 1.50 

เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
19 เมษายน 2562 80,400 3.00 1.50 

รวมเงินปันผลปี 2562 80,400 3.00 1.50 
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28. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนดงัน้ี 

ก) บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามค าสั่งซ้ือรายจ่ายฝ่ายทุนกบัผูข้ายสินคา้ในประเทศและต่างประเทศท่ี
ครบก าหนดจ่ายช าระภายในหน่ึงปี ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 

สกุลเงิน 2562 2561 
บาท 35.34 91.96 
เยน 13.59 - 
ยโูร 0.97 1.52 

ข) บริษัทฯมีหนังสือค ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเป็นจ านวน 10.2 ล้านบาท                   
(2561: 10.4 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 9.9 ลา้นบาท (2561: 9.9 
ลา้นบาท) และการท าสัญญาซ้ือขายฝาภาชนะกบัหน่วยงานของรัฐจ านวน 0.3 ลา้นบาท (2561: 0.5 
ลา้นบาท) 

29. เครื่องมือทางการเงิน 

29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน บริษัทฯมี                   
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ก) ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

 บริษทัฯมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี 
การใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมี
อยูจ่  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชี
ของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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ข) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีส าคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน             
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง
ตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัต ่า 

 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ 
วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 31 ธนัวาคม 2562 

 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ครบก าหนด 
อตัราดอกเบ้ีย   
ปรับข้ึนลง  อตัรา 

 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย 

    (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 104 41 - 0.04 - 0.70 
เงินลงทุนชัว่คราว 982 - - 0.60 - 1.62 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 505 - 
หนี้สินทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 397 - 

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 31 ธนัวาคม 2561 

 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ครบก าหนด 
อตัราดอกเบ้ีย             
ปรับข้ึนลง  อตัรา 

 ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย 

    (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 282 13 - 0.04 - 1.00 
เงินลงทุนชัว่คราว 711 - - 1.15 - 1.45 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 480 - 
หนี้สินทางการเงิน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 507 - 

ค) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็น
เงินตราต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มี
อายสุัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 
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 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 31 ธนัวาคม 2562 
สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
(ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วย          

เงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.80 1.85 30.20 - 30.42 
เยน - 78.53 28.25 
ยโูร - 0.21 34.25 
ปอนดส์เตอร์ลิง - 0.01 40.34 

 31 ธนัวาคม 2561 
สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
(ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วย          

เงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.36 2.70 32.61 - 32.93 
เยน - 20.19 29.52 
ยโูร - 1.03 37.64 
ปอนดส์เตอร์ลิง - 0.06 41.69 
โครนาสวเีดน - 0.04 3.65 

 บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

 31 ธนัวาคม 2562 

  อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา  

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.25 - 30.28 - 30.34 20/01/2563 - 31/01/2563 
เยน 51.46 - 27.80 - 27.96 - 31/01/2563 - 28/02/2563 

 

 31 ธนัวาคม 2561 

  อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา  

สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.51 0.11 32.70 - 32.92 33.02 - 33.03 10/01/2562 - 08/02/2562 (ซ้ือ)                      

18/01/2562 - 31/01/2562 (ขาย) 
เยน 3.38 - 29.15 - 31/01/2562 
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29.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกล้เคียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน   

30. ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนระยะยาว - - 9 9 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 653 13 666 
ท่ีดิน  - - 143 143 

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนระยะยาว - - 17 17 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 653 13 666 
ท่ีดิน  - - 143 143 

31. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นใหก้บัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.2:1 (2561: 0.2:1) 

  



 

138 
 

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุม
สามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นซ่ึงจะจดัข้ึนในเดือนเมษายน 2563 ในการจ่ายเงินปันผลจากก าไรของปี 2562 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 3.9 บาท และให้แก่ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิในอตัราหุ้นละ 5.4 บาท                 
รวมเป็นเงิน 207 ล้านบาท เงินปันผลน้ีจะจ่ายและบนัทึกบญัชีภายหลงัจากได้รับการอนุมติัจากท่ี
ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

33. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 

 



 

 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

1. ฝาจีบ (Crown Cap) 
 ฝาจีบ  เป็นฝาผนึกขวดที่ท ามาจากแผ่นเหล็กเคลือบอัดขึ้นรูป ภายในบุด้วยวัสดุผนึกป้องกันการรั่วซึม เมื่อปิดแน่นจะ

สามารถเก็บรักษาคุณภาพเครื่องดื่มหรือผลิตภัณฑ์ภายในขวดได้ดี เหมาะสมที่จะใช้ปิดผนึกขวดบรรจุน้ าอัดลม เบียร์  โซดา  
นมถั่วเหลือง น้ าผลไม้ 
  

2. ฝาเกลียวกันปลอม (Pilfer - Proof Cap) 
 ฝาเกลียวกันปลอม  ใช้ปิดผนึกขวดเกลียว พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันการปลอมปนสินค้า ท าจากแผ่นอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปเป็น

ลักษณะถ้วยทรงกระบอก มีรอยปรุโดยรอบระหว่างตัวฝากบัขอบฝา ภายในบุด้วยวัสดุป้องกันการร่ัวซึม  ไม่เป็นสนิม  ฝาเกลียว
กันปลอมเปิดง่าย  ใช้ปิดซ้ าได้อีกเมื่อบริโภคไม่หมดในคราวเดียว  โดยยังรักษาคุณภาพเดิมอยู่  แต่เห็นได้ชัดว่าได้ผ่านการเปิด
มาแล้ว เหมาะสมที่จะใช้ปิดผนึกขวดบรรจุน้ าอัดลม เครื่องดื่มบ ารุงสุขภาพ เครื่องดื่มชูก าลัง  เครื่องดื่มเกลือแร่  สุรา ยา 

 

3. ฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน์ (Maxi Crown) 
 ฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน์  เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ท าจากแผ่นเหล็กอัดรูปและบากร่อง  ภายในบุด้วยวัสดุป้องกันการรั่วซึม 

พัฒนาขึ้นเพื่อให้ดึงวงแหวนเปิดได้ง่าย  ป้องกันการน ากลับมาใช้ใหม่  และการปลอมปนสินค้าได้สมบูรณ์แบบ  เหมาะสมที่จะ
ใช้ปิดผนึกผลิตภัณฑ์ไม่แช่เย็น 

 

4. ฝาวงแหวนแม็กซี่แค้ป (Maxi Cap) 
 ฝาวงแหวนแม็กซี่แค้ป  เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ท าจากแผ่นอลูมิเนียมทั้งชิ้นอัดขึ้นรูปและบากร่อง  ภายในบุด้วยวัสดุผนึก

ป้องกันการร่ัวซึม  นอกจากคุณสมบัติทั่วไปท่ีเหมือนกับฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน์แล้ว ยังมีคุณสมบัติเหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์ที่
ต้องเก็บไว้ในท่ีมีความชื้นสูง  หรือเปียกชื้นเป็นเวลายาวนานได้โดยฝาไม่เป็นสนิม  เช่น น้ าดื่ม  เบียร์  สุรา  น้ าผลไม้ 

 

5. ฝาวงแหวนแม็กซี่พี (Maxi - P) 
 ฝาวงแหวนแม็กซี่พี  เป็นฝาขวดที่ท ามาจากแผ่นอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปและบากร่อง  ภายในบุด้วยวัสดุป้องกันการรั่วซึม 

คุณสมบัติโดยทั่วไปเหมือนกับฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน์ แต่แตกต่างที่วัสดุที่ใช้ผลิตฝา และวงแหวนที่ใช้ดึงเปิดจะเป็นพลาสติก 
สามารถป้องกันการปลอมปนสินค้า และเหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเก็บไว้ในที่มีความชื้นสูงโดยฝาไม่เป็นสนิม เช่น    
น้ าดื่ม เบียร์ สุรา น้ าผลไม้ 

 

6. ฝาพลาสติก (Plastic Cap) 
 ฝาพลาสติก เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ผลิตโดยใช้พลาสติกเรซินหลอมและขึ้นรูปเป็นฝา มีรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานที่

แตกต่างกันหลายประเภท เป็นฝาที่สามารถบ่งชี้ร่องรอยการเปิดได้ ท าให้มั่นใจได้ว่าฝาปิดผนึกได้สมบูรณ์จนกว่าส่งถึงมือ

ผู้บริโภค ฝาพลาสติกใช้ปิดซ้ าได้อีกเมื่อบริโภคไม่หมดในคราวเดียว ปัจจุบันบริษัทฯ มีฝาพลาสติกหลายชนิดเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้แก่ ฝาพลาสติกชนิดมีวัสดุผนึกป้องกันการรั่วซึมและฝาพลาสติกชนิดมีการป้องกันการร่ัวซึมโดยไม่

ต้องใช้วัสดุผนึก ฝาพลาสติกใช้ปิดผนึกขวดบรรจุเครื่องดื่มอัดลมและไม่อัดลม รวมถึงเครื่องดื่มบรรจุร้อนหรือบรรจุในระบบ

ปลอดเชื้อ 
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7. ฝาคอมโพสิต (Composite Cap)  
 ฝาคอมโพสิต เป็นฝาที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกหลอมแล้วขึ้นรูปฝาจากนั้นน ามาประกอบกับแผ่นโลหะ โดยใต้แผ่นโลหะมีวัสดุ

ผนึกโดยรอบเพื่อป้องกันการรั่วซึมของเครื่องดื่มเมื่อผนึกเข้ากับขวด ลักษณะของตัวฝามีร่องกันล่ืนโดยรอบเพื่อช่วยในการเปิด
และปิดฝาขวด และมีรอยปรุโดยรอบระหว่างตัวฝากับขอบฝาเพื่อบ่งชี้ร่องรอยการเปิด  

 

8. เครื่องผนึกฝาจุกจีบแบบคันโยก (Hand - Crowner) 
เครื่องผนึกฝาจุกจีบแบบคันโยก ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสามารถผนึกฝาได้แน่นสนิทกับปากขวด จึงป้องกันการรั่วไหล

ของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในได้เป็นอย่างดี ใช้ง่าย มีน้ าหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
 

9. เครื่องผนึกฝาแม็กซี่ (Maxi Crimping Machine) 
 เป็นเครื่องผนึกฝาหัวเดียวระบบนิวเมติกกึ่งอัตโนมัติ สามารถผนึกได้ทั้งฝาแม็กซี่แค้ป ฝาแม็กซี่คราวน์และฝาแม็กซี่พี โดย

ผนึกกับขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายในให้คงคุณภาพอยู่ได้นาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายขาย ติดต่อ : โทร 0-2533-0450-9 
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