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สารจากคณะกรรมการ 
 

บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) “ในฐานะผูน้  าการผลิตฝาปิดผนึกที่มีคณุภาพ มีความพรอ้มในนวตักรรม
และการแข่งขนั เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม มีความปลอดภัยและใหบ้ริการที่ครบวงจรกับลูกคา้ในตลาดอาเซียน
และตลาดเป้าหมาย” เรายงัมุ่งเนน้การศึกษาตลาดบรรจุภณัฑใ์หม่ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรบัการ
ขยายตวัในอนาคต 

 

ปี 2564 เป็นอีกหนึ่งปีที่ทั่วโลกยงัคงประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยในปีนีม้ีความ
รุนแรงมากขึน้ ดว้ยสายพนัธุเ์ดลตา้ที่แพรพ่นัธุไ์ดเ้รว็ อย่างไรก็ตามดว้ยความร่วมมือของพนกังานที่ไดป้ฏิบติัตวั
ตามขอ้แนะน าเรื่องการป้องกนัการแพร่ระบาดอย่างเครง่ครดั ประกอบกบัที่บริษัทฯ ไดม้ีนโยบายสนบัสนุนและ
จัดหาสถานที่ลงทะเบียนใหพ้นักงานรบัการฉีดวัคซีนป้องการโรคโควิด -19  ซึ่งในปีนีส้ถิติการเขา้รบัการฉีด
วคัซีนเข็มแรก 100% และเข็มที่ 2 ของพนกังานมากกว่า 98% ก็ตอ้งขอขอบคณุในความร่วมมือของพนักงาน
ทุกคนที่คงใหค้วามส าคญัในการปฏิบติัตนอย่างเคร่งครดั เพื่อยบัยั้งการแพร่กระจายของเชือ้โควิด-19  ภายใน
โรงงานและเพื่อไม่ใหส้่งผลกระทบในการผลิตฝาส่งใหลู้กคา้ ไม่ว่าจะมีสายพนัธุใ์หม่ “โอไมครอน” (Omicron) 
เกิดขึน้ การปฏิบติัตนของพนักงานก็ยังคงมีความส าคัญเสมอ  ซึ่งมาตรการด าเนินการดังกล่าวยังคงอยู่และ
ปรบัเปลี่ยนใหเ้หมาะสมตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป ทัง้นีเ้พื่อให้บริษัทฯ ยังคงด าเนินการทางธุรกิจได้
ตามปกติและท าใหคู้่คา้ของบริษัทฯ มั่นใจไดว้่าไดร้บัสินคา้ที่ดีมีคณุภาพตามความตอ้งการ 

 

จากผลการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดงักล่าวท าใหภ้าพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2564 
ไม่ค่อยต่างจากเศรษฐกิจในปี 2563 ส าหรบับริษัทฯ ยังคงไดร้บัผลกระทบจากการที่รฐับาลประกาศเคอรฟิ์ว 
การปิดรบันกัท่องเที่ยวเขา้มาในประเทศ รวมถึงการปิดสถานบนัเทิง แต่ประชาชนสามารถปรบัตวัเขา้สู่วิถี New 
Normal การเวน้ระยะห่างทางสงัคม ท าใหพ้ฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องด่ืมที่เปลี่ยนไป การสั่งซือ้ผ่าน
ระบบออนไลนเ์ป็นที่นิยมมากขึน้ ท าใหอ้ตัราการบรโิภคเครื่องดื่มโดยรวมกระเตือ้งขึน้ 

 

     นอกจากเรื่องการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  บรษิัทฯ ยงัเผชิญกบัราคาที่เพิ่มขึน้ของวตัถดิุบหลกั เช่น 
อลูมิเนียม เหล็ก และพลาสติกที่ไดเ้พิ่มสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง แต่ในทางกลบักันเราไม่สามารถขึน้ราคาฝาตาม
สดัส่วนของตน้ทุนที่สงูขึน้ทัง้หมด อีกทัง้ตน้ทุนการขนส่งทางเรือก็สงูขึน้มาก ทัง้วตัถุดิบน าเขา้และการส่งออก
ของฝาจากการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑบ์รรจุภัณฑท์ี่หลากหลายเพื่อขยายโอกาสทางการคา้ นอกเหนือจากฝาปิดผนึกที่มีคุณภาพชั้นน า
และการใหบ้ริการที่ครบวงจร ดว้ยการพัฒนากระบวนการจัดการและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้
ความสามารถเพื่อตอบรบักบันวตักรรมที่กา้วหนา้ในปัจจบุนั  
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นอกจากนี ้ในปี 2564 บริษัทฯ ยังได้รับการคัดเลือกให้อยู่ ใน “รายชื่อหุ้นยั่ งยืน หรือ Thailand 
Sustainability Investment (THSI)” ประจ าปี 2564 ในกลุ่มสินคา้อตุสาหกรรม และไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสง่คลิป
วีดีโอและภาพนิ่งคู่กับใบประกาศที่ผ่านการรบัรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชันของภาคเอกชนไทย 
เพื่อใช้ในงานมอบประกาศนียบัตรในงาน “Thailand’s 11 th National Conference on Collective Action 
Against Corruption” รวมพลงัธุรกิจโปรง่ใส ใสใ่จตา้นคอรร์ปัชนั ที่จดัขึน้ในวนัที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา 

 

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ นกัลงทุน คู่คา้ ลกูคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงาน
ภาครฐัที่เก่ียวขอ้ง ที่ใหค้วามเชื่อมั่นและสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ ดว้ยดีเสมอมาและขอขอบคุณ
พนกังานทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการน าพาให้ บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) กา้วไปขา้งหนา้อย่าง
มั่นคงและเขม้แข็ง พรอ้มรับกบัการพฒันาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ใหดี้ยิ่งขึน้ ทัง้นีเ้พื่อประโยชนส์งูสดุใหก้ับผูม้ี
สว่นรว่มและผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ใหค้วามเชื่อถือและใหค้วามไวว้างใจต่อบริษัทฯ ดว้ยดีเสมอมา 

 
 
 

 
 

(นายเทพ วงษ์วานิช) 
ประธานกรรมการ 
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  กรรมการ      กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
  และกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทั   กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทั

  
 
 

 
 
 
 
  นายฮิสะโตชิ  อิสุโบะ     นายอะคิฮโิกะ  คาโต ้
  กรรมการ และกรรมการสรรหาและ   กรรมการ และกรรมการบริหาร 
  พิจารณาค่าตอบแทน     และกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทั  

 
 
 
 
 
 

 
  นายพนัเทพ  สุภาไชยกิจ     นายโอภาศ  ธนัวารชร 
  กรรมการ กรรมการบริหาร    กรรมการ  กรรมการบริหาร 
  และกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทั        และกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทั 
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  นางสาวราตรี  จันท า      
  เลขานุการบริษทั  
  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
  และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร     
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 นายเทพ  วงษว์านิช อาย ุ75 ปี 

 สัญชาติ   ไทย 
 ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ : แต่งตัง้วนัท่ี 24 มิ.ย. 2551  

    ประธานกรรมการ : แต่งตัง้วนัท่ี 15 ธ.ค. 2559 

    ประธานกรรมการบรหิาร : แต่งตัง้วนัท่ี 19 ก.พ. 2561 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) - ไม่มี -    
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม  

 - ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมโยธา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
 ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

  - ประธาน/ บรษิัท ทีพีซีวีนา พลาสติก แอนดเ์คมิคอล คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
  - ที่ปรกึษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่/ บรษิัท ปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  
  - SCG Country Executive Director/ ประเทศเวียดนาม  

- กรรมการ/ บรษิัท บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั 
2557-2562  - Board of Commissioner/ PT. Indonesia Caps and Closures 
2539-2561  - กรรมการ/ บรษิัท ไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ ์จ ากดั (มหาชน) 

 
 นายพรวุฒ ิ สารสิน อาย ุ62 ปี 
 สัญชาติ   ไทย 
 ต าแหน่ง   กรรมการ : แต่งตัง้วนัท่ี 24 มิ.ย. 2558  
    รองประธานกรรมการ : แต่งตัง้วนัท่ี 15 ธ.ค. 2559 
    กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัท 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) 0.0415 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเปปเปอรไ์ดน ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 45 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
 ปัจจบุนั - รองประธานกรรมการ/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
  - ประธานกรรมการ/ บรษิัท ไทยน า้ทิพย ์จ ากดั 
  - ประธานกรรมการ/ บรษิัท บีจี คอนเทนเนอร ์กล๊าส จ ากดั (มหาชน) 
  - กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ บรษิัท จรุงไทย ไวร ์แอนด ์เคเบิล้ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ/ บรษิัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ/ บรษิัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ/ บรษิัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ/ บรษิัท ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากดั  
- กรรมการ/ บรษิัท อีซซูุ มอเตอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
- กรรมการ/ บรษิัท ไทยเอเชีย แปซฟิิค บรวิเวอรี่ จ ากดั 
- กรรมการ/ บรษิัท ไทยบรดิจสโตน จ ากดั 
- กรรมการ/ บรษิัท ไทย-เอ็มซี จ ากดั 
- กรรมการ/ บรษิัท ตรีเพชร อีซูซุ เซลส ์จ ากดั 
- กรรมการ/ บรษิัท ตรีเพชร อีซูซุ ลิสซิ่ง จ ากดั 
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 นายศิโรตม ์ สวัสดิพ์าณิชย ์อาย ุ73 ปี 
 สัญชาติ    ไทย 
 ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ : แต่งตัง้วนัท่ี 6 ส.ค. 2563  
     ประธานกรรมการตรวจสอบ : แต่งตัง้วนัท่ี 5 พ.ย. 2563 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
 - ปรญิญาโท ดา้นบรหิารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัมิสซุรี (โคลมัเบีย) สหรฐัอเมรกิา 
 - ประกาศนียบตัรดา้นการคลงั สถาบนัไอเอ็มเอฟ กรุงวอชิงตนั สหรฐัอเมรกิา 
 - ประกาศนียบตัรดา้นบรหิาร ศศินทร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 - Director Certification Program (DCP 23) 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
 ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/ 
โรงพยาบาลวิภาวดีรงัสิต 

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ/ บรษิัท เอส เอ็น ซี ฟอรเ์มอร ์จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ/ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์
- ประธานกรรมการ/ ส่งเสรมิกิจการ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์
- ประธานกรรมการอทุธรณ ์และรอ้งทกุขป์ระจ ามหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ 
- กรรมการ/ มลูนิธิสถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั 
- กรรมการ และผูช้่วยเหรญัญิก/ มลูนิธิจมุภฏ-พนัธุท์ิพย ์
- กรรมการ และผูจ้ดัการ/ มลูนิธิศาสตราจารย ์ดร.ก่อ สวสัดิ์พาณิชย ์เพ่ือส่งเสรมิการอ่าน  

2556-2562 - ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ/ บรษิัท กรุงไทย – แอกซ่าประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)  
2556-2562 - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ/ บรษิัท วิทยค์อรป์ จ ากดั  

   

 นายสาธิต  ชาญเชาวนก์ุล อาย ุ73 ปี 
 สัญชาติ    ไทย 
 ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ : แต่งตัง้วนัท่ี 29 มิ.ย. 2552 

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

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
 - พณ.ม. (บรหิารธุรกิจ), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 - M.Sc. (Textile Technology), University of Leeds, U.K. 
 - Director Accreditation Program (DAP 39/2005)   

 - Director Certification Program (DCP 83/2007) 
 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 7/2015) 
 - Board Nomination & Compensation Program (BNCP 7/2019) 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง    

 ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ฝาจีบ 
- ประธานกรรมการ/ บมจ. เอส เอน็ ซี ฟอรเ์มอร ์ 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ลลิล พรอ็พเพอรต์ี ้
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรย์ี่ 
- กรรมการ/ บรษิัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จ ากดั 

2547 - 2563 -  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. เอเชีย พลสั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์
2557 - 2563 -  กรรมการ/ บรษิัท หลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จ ากดั  
2556 - 2562 -  กรรมการ/ บรษิัท วิทยค์อรป์ โปรดกัส ์จ ากดั 
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 นายฮิซาชิ นากาจิมา อาย ุ65 ปี     
 สัญชาติ    ญ่ีปุ่ น 
 ต าแหน่ง   กรรมการ : แต่งตัง้วนัท่ี 4 พ.ย. 2558 
    กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัท   
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปัจจบุนั  - กรรมการ/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
  - President and Representative Board Director/ บรษิัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั 
2556 - ส.ค. 2558 - Board Director and Executive Operating Officer, Head of Technical Development Headquarters/ 
    บรษิัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั  
       2553 - 2556 - Operating Officer และผูจ้ดัการโรงงาน Ishioka/ บรษิัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั 
 
 นายอิจิโอะ โอซึกะ อาย ุ62 ปี  

 สัญชาติ   ญ่ีปุ่ น 

 ต าแหน่ง   กรรมการ : แต่งตัง้วนัท่ี 8 ส.ค. 2560  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัเคโอ ประเทศญ่ีปุ่ น 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
 ปัจจบุนั - กรรมการ/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
  - President/ บรษิัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั   
  - President/ บรษิัท โตโย ไซกนั จ ากดั 

เม.ย. 2559  - Director and Senior Executive Officer/ บรษิัท โตโย ไซกนั จ ากดั 
2558 - Executive Officer/ บรษิัท โตโย ไซกนั จ ากดั 
2557 - Operating Officer/ บรษิัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั 

   2556 - Operating Officer/ บรษิัท โตโย ไซกนั จ ากดั 
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 นายพงษภ์าณุ  เศวตรุนทร ์อาย ุ62 ปี   
 สัญชาต ิ   ไทย 
 ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ : แต่งตัง้วนัท่ี 8 ธ.ค. 2554  

 กรรมการตรวจสอบ : แต่งตัง้วนัท่ี 8 ธ.ค. 2554  
     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : แต่งตัง้วนัท่ี 19 ก.พ. 2561  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
 - M.A. (Economics), Northwestern University, USA. 
 - Financial Statements for Directors (FSD 2/2008)   
 - Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง      
 ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ บมจ. ฝาจีบ 

   - กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ บมจ. แอสเสท เวิรด ์คอรป์อเรชั่น 
- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย) 

2559 - 2561 - ปลดักระทรวง/ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
2555 - 2560 - กรรมการ/ บมจ. ธนาคารทหารไทย  
2552 - 2559 - กรรมการ/ บมจ. ไทยศรีประกนัภยั 
2556 - 2558 - กรรมการ/ บมจ. การบินไทย  
2554 - 2558 - รองปลดักระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 
 

 ศ.ดร.สุวิมล  กีรติพบูิล อาย ุ67 ปี 
 สัญชาติ    ไทย 
 ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ : แต่งตัง้วนัท่ี 26 เม.ย. 2553  
     กรรมการบรหิาร : แต่งตัง้วนัท่ี 19 ก.พ. 2561 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : แต่งตัง้วนัท่ี 19 ก.พ. 2561  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ)  -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
 - ปรญิญาโท และปรญิญาเอก วิศวกรรมศาสตร ์สาขาเทคโนโลยีการหมกั มหาวิทยาลยัฮิโรชิมา ประเทศญ่ีปุ่ น 
 - Director Accreditation Program (DAP 97/2012)   
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง     

 ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ บมจ. ฝาจีบ 
- กรรมการอิสระ/ บมจ. เพรซเิดนท ์เบเกอรี่  

2528 - 2563 - อาจารยป์ระจ าคณะวิทยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
2540 - 2554 - ผูแ้ทนไทยของกลุ่มอตุสาหกรรมอาหาร/ สภาอตุสาหกรรม แห่งประเทศไทยในการประชมุ Codex 

    Committee on Food Hygiene ซึ่งเป็นโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ จดัท าโดยองคก์าร
    สหประชาชาติ FAO/WHO 
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 นายโรจนฤ์ทธิ์  เทพาค า อาย ุ62 ปี 
 สัญชาติ    ไทย 
 ต าแหน่ง    กรรมการ : แต่งตัง้วนัท่ี 23 เม.ย. 2564 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลยัเดนเวอร,์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
- Director Certification Program (DCP 60/2005) 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
 ปัจจบุนั - กรรมการ/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
  - กรรมการ/ บรษิัท บางกอกกล๊าส จ ากดั (มหาชน) 
  - กรรมการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส/ บรษิัท บญุรอดบรวิเวอรี่ จ ากดั 
  - กรรมการผูจ้ดัการ/ บรษิัท วงันอ้ย เบเวอเรช จ ากดั 
  - กรรมการผูจ้ดัการ/ บรษิัท บญุรอดเอเซียเบเวอเรช จ ากดั 
  - กรรมการผูจ้ดัการ/ บรษิัท สรุาษฎรธ์านี เบเวอเรช จ ากดั 
  - กรรมการผูจ้ดัการ/ บรษิัท สามเสน บรวิเวอรี่ จ ากดั 
  - กรรมการบรษิัท/ บรษิัท ปทมุธานี บรวิเวอรี่ จ ากดั 
  - กรรมการบรษิัท/ บรษิัท สิงห ์เบเวอเรช จ ากดั 
  - กรรมการบรษิัท/ บรษิัท เชยีงใหม่ เบเวอเรช จ ากดั 
  - กรรมการสภามหาวิทยาลยั/ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
  - ที่ปรกึษา/ สมาคมไทย-ญ่ีปุ่ น 
  - ที่ปรกึษา/ ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 
 

 นายฐิติวุฒิ ์ บุลสุข อาย ุ53 ปี 
 สัญชาติ   ไทย 
 ต าแหน่ง   กรรมการ : แต่งตัง้วนัท่ี 20 ก.พ. 2553 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) 0.0120 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ Babson College ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
- ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- Director Certification Program (DCP 78/2006)(English Program) 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
 ปัจจบุนั - กรรมการ/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
  - กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบรหิารคนที่ 3 และกรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเส่ียง/  
    บรษิัท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน)  
  - กรรมการ/ บรษิัท เพ็ทฟอรม์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

- กรรมการ/ บรษิัท เสรมิสขุ โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
- กรรมการ/ บรษิัท เสรมิสขุ เบเวอรเ์รจ จ ากดั 
- กรรมการ/ บรษิัท เครื่องดืม่แรงเยอร ์(2008) จ ากดั 
- กรรมการ/ บรษิัท ไทยดริง้ค ์จ ากดั 

2555 - ก.ค. 2563 - กรรมการ/ บรษิัท เสรมิสขุ เทรนนิ่ง จ ากดั 
2555 - ก.ค. 2563 - กรรมการ/ บรษิัท Great Brands Limited. 
2554 - ก.ย. 2558 - กรรมการผูจ้ดัการ/ บรษิัท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) 
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 นายโยชิยูกิ  ชิคาโนะ อาย ุ50 ปี 
 สัญชาติ    ญ่ีปุ่ น 
 ต าแหน่ง    กรรมการ : แต่งตัง้วนัท่ี 19 ก.พ. 2564 
     กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัท 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
 - ปรญิญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัคิวช ูประเทศญ่ีปุ่ น 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
 ปัจจบุนั -  กรรมการ/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
  -  ผูจ้ดัการใหญ่/ บรษิัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ่ง จ ากดั 
 2561  - General Manager, Sales Administration office./ บรษิัท โตโย ไซกนั จ ากดั 
 2560   - General Manager, Sales Dept./ บรษิัท โตโย ไซกนั จ ากดั 

   2558-2559    - Manager, Sales Dept./ บรษิทั โตโย ไซกนั จ ากดั 
 

 นายยูกิฮิโตะ โนซากิ  อาย ุ60 ปี   
 สัญชาติ    ญ่ีปุ่ น 
 ต าแหน่ง    กรรมการ : แต่งตัง้วนัท่ี 19 ก.พ. 2564 
     กรรมการบรหิาร : แต่งตัง้วนัท่ี 19 ก.พ. 2564 
     กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัท 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
 - ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร ์สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลยั Akita ประเทศญ่ีปุ่ น 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
 ปัจจบุนั - กรรมการ และกรรมการบรหิาร/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
  - Operating Officer/ General Manager, Mold Technology Dept./ บรษิัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั  
 2560   - General Manager, Mold Technology Dept./ บรษิัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั 
 2559   - General Manager, Engineering Dept./ บรษิัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั 
  2558   - General Manager, Quality Assurance Dept./ บรษิัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

12 

15 



 

  
 

 นายฮิสะโตชิ  อิสุโบะ อาย ุ59 ปี  
 สัญชาติ    ญ่ีปุ่ น 
 ต าแหน่ง    กรรมการ : แต่งตัง้วนัท่ี 7 พ.ย. 2560 

     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : แต่งตัง้วนัท่ี 19 ก.พ. 2561 
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
 - ปรญิญาตรี คณะสงัคมวิทยา มหาวิทยาลยัคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
 ปัจจบุนั - กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

  - Executive Operating Officer Corporate Planning/ บรษิัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั 
เม.ย. 2561 - Operating Officer Global Business Planning/ บรษิัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั 
เม.ย. 2559 - General Manager Operational Headquarter/ บรษิัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั 
 มิ.ย. 2558 - Head of Procurement Center/ บรษิัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั 
เม.ย. 2555 - General Manager – procurement/ บรษิัท โตโย ไซกนั ไกซา จ ากดั 

 
 นายอะคิฮิโกะ  คาโต ้ อาย ุ56 ปี 

 สัญชาติ    ญ่ีปุ่ น 

 ต าแหน่ง    กรรมการ : แต่งตัง้วนัท่ี 19 ก.พ. 2561 

     กรรมการบรหิาร : แต่งตัง้วนัท่ี 19 ก.พ. 2561 
     กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัท 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
 - ปรญิญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยั Chubu ประเทศญ่ีปุ่ น 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

2561- 2564  - กรรมการ และกรรมการบรหิาร/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
  - Manager of Production Promotion Dep./ บรษิัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั 
เม.ย. - พ.ค. 2560 - Manager of Corporate Planning Sec, Operational HQ/ บรษิทั นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั 

ก.ย. 2557 - President/ Riguan Closure(Changshu) Co.,Ltd. (RCC) 
  เม.ย. 2557 - Manager of Quality Control Dep. Of Okayama factory./ บรษิัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั 
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  นายพันเทพ  สุภาไชยกิจ อาย ุ67 ปี 
 สัญชาติ    ไทย 

 ต าแหน่ง    กรรมการ : แต่งตัง้วนัท่ี 25 เม.ย. 2561 

     กรรมการบรหิาร : แตง่ตัง้วนัท่ี 19 ก.พ. 2561 
     กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัท 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด University of Chicago ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 - Director Accreditation Program (DAP 102/2013) 
 - Director Certification Program (DCP 230/2016) 
 - Board Nomination & Compensation Program (BNCP 7/2019) 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
 ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  

บรษิัท ควอลิตีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จ ากดั (มหาชน) 
 2560 - 2564 - กรรมการ กรรมการบรหิาร ผูจ้ดัการใหญ่/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
 2555 - 2563 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  
    บรษิัท ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน)  
1 ม.ค. 2558 - Senior Advisor SCG Paper 

 

  นายโอภาศ  ธันวารชร อาย ุ64 ปี 
 สัญชาติ    ไทย 

 ต าแหน่ง    กรรมการ : แต่งตัง้วนัท่ี 1 ม.ค. 2565 
     กรรมการบรหิาร : แตง่ตัง้วนัท่ี 1 ม.ค. 2565 
     กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัท 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
 - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร ์
 - ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 - Director Accreditation Program (2004) 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

      ปัจจบุนั - กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการใหญ่/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
 2562 - ปัจจบุนั  - กรรมการบรหิาร สถาบนัอตุสาหกรรมเพื่อการเกษตร/ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

1 ก.ย.64 - 31 ธ.ค.64  - รองผูจ้ดัการใหญ่/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
  2561  - ที่ปรกึษาอาวโุส/ บรษิัท ปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

  2554 - 2560  - กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส/ บรษิัท สยามคโูบตา้คอรป์อเรชั่น จ ากดั  
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นางสาวราตรี  จันท า อาย ุ39 ปี 
 สัญชาติ    ไทย 

 ต าแหน่ง    เลขานกุารบรษิัท : แต่งตัง้วนัท่ี 1 พ.ค. 2561 
     เลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท : แต่งตัง้วนัท่ี 1 พ.ค. 2561 
     เลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร : แต่งตัง้วนัท่ี 1 พ.ค. 2561 
สัดส่วนการถือหุน้บริษทั* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ (การบรหิารจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 - ปรญิญาตรี นิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง, บรหิารธุรกิจ (เกียรตินิยมอนัดบั 1) มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 - Company Secretary Program (CSP) 74/2016   
 - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 33/2016 
 - Effective Minutes Taking (EMT) 39/2017  
 - Fundamentals Practice for Corporate Secretaries 1/2016 
 - Advances for Corporate Secretaries 1/2016 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
 ปัจจบุนั - ผูจ้ดัการส านกัเลขานกุารบรษิัท เลขานกุารบรษิัท เลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท และเลขานกุาร 
    คณะกรรมการบรหิาร/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
2559 - เม.ย. 2561 - เลขานกุารบรษิัท/ บรษิัท ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน) 

 
************************************************************************************************************************************** 
หมายเหต ุ:  1.  กรรมการบรษิัทฯ ทัง้ 16 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกนั 
    2.* นบัรวมหุน้ของคู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะดว้ย  
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ผู้บริหาร 
 

 

 

 
 
 
 นายพนัเทพ  สุภาไชยกิจ     นายโอภาศ  ธนัวารชร 
 ผู้จัดการใหญ่      ผู้จัดการใหญ่ 
 
 
 
 

 

 

 

 นายยูกิฮโิตะ  โนซาก ิ     นายอะคิฮโิกะ  คาโต ้
 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสเทคนิค    ผู้อ านวยการเทคนิค 

 

 

 

 

 

นายรุจน ์ ตัณฑเศรษฐี     นายปรีชา  สุทธิเวชคุณ 
 ผู้อ านวยการโรงงาน      ผู้อ านวยการประกันคณุภาพ 
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 นางสาวนฤภร  อรุณประพันธ ์    นายพีรเศรษฐ ์ โสภคณิสฐ ์ 
 ผู้อ านวยการขาย      ผู้อ านวยการบัญชีและการเงนิ 
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  นายพันเทพ  สุภาไชยกิจ อาย ุ67 ปี 
 สัญชาติ    ไทย 

 ต าแหน่ง    ผูจ้ดัการใหญ่ : แต่งตัง้วนัท่ี 1 ต.ค. 2560 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด University of Chicago ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 - Director Accreditation Program (DAP 102/2013) 
 - Director Certification Program (DCP 230/2016) 
 - Board Nomination & Compensation Program (BNCP 7/2019) 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

2560 - 2564 - ผูจ้ดัการใหญ่/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
 ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  

บรษิัท ควอลิตีค้อนสตรคัชั่นโปรดคัส ์จ ากดั (มหาชน) 
2555 - 2563 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  
    บรษิัท ทีบีเอสพี จ ากดั (มหาชน)  
1 ม.ค. 2558 - Senior Advisor SCG Paper 

 

  นายโอภาศ  ธันวารชร อาย ุ64 ปี 
 สัญชาติ    ไทย 

 ต าแหน่ง    ผูจ้ดัการใหญ่ : แต่งตัง้วนัท่ี 1 ม.ค. 2565 
สัดส่วนการถือหุน้บริษทั* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
 - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร ์
 - ปรญิญาตรี  วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 - Director Accreditation Program (2004) 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

      ปัจจบุนั - ผูจ้ดัการใหญ่/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
 2562 - ปัจจบุนั  - กรรมการบรหิาร สถาบนัอตุสาหกรรมเพื่อการเกษตร/ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

1 ก.ย.64 - 31 ธ.ค.64  - รองผูจ้ดัการใหญ่/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
  2561  - ที่ปรกึษาอาวโุส/ บรษิัท ปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

  2554 - 2560   - กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส/ บรษิัท สยามคโูบตา้คอรป์อเรชั่น จ ากดั  
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 นายยูกิฮิโตะ โนซากิ  อาย ุ60 ปี   

 สัญชาติ    ญ่ีปุ่ น 
 ต าแหน่ง    ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสเทคนิค : แต่งตัง้วนัท่ี 19 ก.พ. 2564 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
 - ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร ์สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลยั Akita ประเทศญ่ีปุ่ น 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
 ปัจจบุนั - ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสเทคนิค/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
  - Operating Officer/ General manager, Mold Technology Dept./ บรษิัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั  
 2560   - General Manager, Mold Technology Dept./ บรษิัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั 
 2559   - General Manager, Engineering Dept./ บรษิัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั 
  2558   - General Manager, Quality Assurance Dept./ บรษิัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั 

 
 นายอะคิฮิโกะ  คาโต ้ อาย ุ56 ปี 
 สัญชาติ    ญ่ีปุ่ น 

 ต าแหน่ง    ผูอ้  านวยการเทคนิค : แต่งตัง้วนัท่ี 1 ม.ค. 2564 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
 - ปรญิญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยั Chubu ประเทศญ่ีปุ่ น 
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

      2564  - ผูอ้  านวยการเทคนิค/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
  - Manager of Production Promotion Dep./ บรษิัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั 

2563 - ผูอ้  านวยการโรงงาน/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
2561 - 2562 - ผูอ้  านวยการเทคนิค/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

 เม.ย. - พ.ค. 2560 - Manager of Corporate Planning Sec, Operational HQ/ บรษิทั นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั 
ก.ย. 2557 - President/ Riguan Closure(Changshu) Co.,Ltd. (RCC) 

  เม.ย. 2557 - Manager of Quality Control Dep. Of Okayama factory./ บรษิัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั 
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 นายรุจน ์ ตัณฑเศรษฐี อาย ุ57 ปี   

 สัญชาติ    ไทย 
 ต าแหน่ง    ผูอ้  านวยการโรงงาน : แต่งตัง้วนัท่ี 1 ม.ค. 2564 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) 0.0019 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
 - ปรญิญาโท  บรหิารธุรกิจ (การจดัการองคก์ร) มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตย ์  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
 ปัจจบุนั  - ผูอ้  านวยการโรงงาน/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
 2563  - ผูอ้  านวยการเทคนิค/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
 2555 - 2562 - ผูอ้  านวยการโรงงาน/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
 2548 - 2555  - ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)  
 

 นายปรีชา  สุทธิเวชคุณ อาย ุ55 ปี   

 สัญชาติ    ไทย 
 ต าแหน่ง    ผูอ้  านวยการประกนัคณุภาพ : แต่งตัง้วนัท่ี 1 ก.ค. 2561  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

2561 - 2564 - ผูอ้  านวยการประกนัคณุภาพ/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
 2559 - มิ.ย. 2561 - ผูช้่วยผูอ้  านวยการประกนัคณุภาพ/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

2557 - 2558 - ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตฝาพลาสติก/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)  
 

 นางสาวนฤภร  อรุณประพันธ ์ อาย ุ44 ปี   

 สัญชาติ     ไทย 
 ต าแหน่ง     ผูอ้  านวยการขาย : แต่งตัง้วนัท่ี 4 พ.ค. 2563   
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
 - ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
 ปัจจบุนั  - ผูอ้  านวยขาย/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

2550 - 2561  - ผูอ้  านวยการขายและการตลาด/ บรษิัท อตุสาหกรรมมิตรมงคล จ ากดั 
   - ผูอ้  านวยการการตลาด/ บรษิัท เอ็มเอม็เค อินเตอรเ์ทรด จ ากดั  

2549 - 2550 - ผูจ้ดัการบรหิารกลุ่มผลิตภณัฑ/์ บรษิัท เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 2547 - 2548 - ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด/ บรษิัท แฟ็คทอรี่ทอลค์ จ ากดั 
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 นายพรีเศรษฐ ์ โสภคณิสฐ ์  อาย ุ41 ปี   

 สัญชาติ     ไทย 
 ต าแหน่ง     ผูอ้  านวยการบญัชีและการเงิน : แต่งตัง้วนัท่ี 1 ม.ค. 2565  
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) -ไม่มี- 
คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม 
 - ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 - National Institute of Development Administration (NIDA)/ Executive Mini MBA (2019) 
 - Strategic CFO in Capital Market program#9/ the Stock Exchange of Thailand. (2019)  
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
  ปัจจบุนั - ผูอ้  านวยการบญัชีและการเงิน/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

  2561 - 2564 - ผูช้่วยผูอ้  านวยการบญัชีและการเงิน/ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
2559 - มี.ค. 2561 - ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายการเงินและบญัชี/ บรษิทั แมรี่ แอน แดรี่ โปรดกัส ์จ ากดั 

  2558 - 2559 - ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน/ บรษิัท อินเตอรไ์ฮด ์จ ากดั (มหาชน)      
  2553 - 2558 - ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ/ บรษิัท สหไทยสตีลไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 

 

***********************************************************************************************************************************  
หมายเหต ุ: 1. ผูบ้รหิารทัง้ 8 ท่าน ไม่มีความสมัพนัธท์างครอบครวัระหวา่งกนั 
    2. * นบัรวมหุน้ของคู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะดว้ย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

8 

24 



 

  
 

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยบ์ริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

 

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

จ านวนหุ้น สัดส่วน 
การถือหุน้ 
ในบริษัทฯ  
ปี 2564 

จ านวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 63 จ านวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 64 เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
ทางตรง ทาง 

อ้อม* 
รวม ทางตรง ทาง 

อ้อม* 
รวม ทาง

ตรง 
ทาง 
อ้อม* 

รวม 

  1. นายเทพ วงษ์วานิช - - - - - - - - - - 
  2. นายพรวฒุ ิ สารสิน 21,926 - 21,926 21,926 - 21,926 - - - 0.0415 
3. นายศิโรตม ์ สวสัดิ์พาณิชย ์ - - - - - - - - - - 
4. นายสาธิต ชาญเชาวนก์ลุ - - - - - - - - - - 
5. นายฮซิาช ิ นากาจิมา - - - - - - - - - - 
  6. นายอิจิโอะ โอซกึะ - - - - - - - - - - 
  7. นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร ์ - - - - - - - - - - 
8. ศ.ดร.สวุิมล กีรติพิบลู - - - - - - - - - - 
9. นายฐิติวฒุิ ์ บลุสขุ 6,320 - 6,320 6,320 - 6,320 - - - 0.0120 
10. นายฮิสะโตชิ            อิสโุบะ - - - - - - - - - - 
11. นายโยชิยกูิ  ชิคาโนะ - - - - - - - - - - 
12. นายยกูิฮิโตะ โนซาก ิ - - - - - - - - - - 
13. นายโรจนฤ์ทธ์ิ   เทพาค า - - - - - - - - - - 
14. นายโอภาศ   ธันวารชร - - - - - - - - - - 
15. นายพนัเทพ    สภุาไชยกิจ - - - - - - - - - - 
16. นายอะคิฮิโกะ   คาโต ้    - - - - - - - - - - 
17. นายโยชิกิ   มิยาตาน ิ - - - - - - - - - - 
18. นายฮิโระชิ   ทาคาฮาช ิ - - - - - - - - - - 
19. นายรุจน ์ ตณัฑเศรษฐี 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000 - - - 0.0019 
20. นายปรีชา สทุธิเวชคณุ - - - - - - - - - - 
21. นางสาวนฤภร อรุณประพนัธ ์ - - - - - - - - - - 
22. นายพีรเศรษฐ์   โสภคณิสฐ์ - - - - - - - - - - 
23. นางสาวราตร ี จนัท า - - - - - - - - - - 

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

หมายเหต ุ: * การถือหุน้ของคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ รวมถึงหุน้ที่มีบุคคลอื่นใดถือหลกัทรพัยไ์วแ้ทนกรรมการ 

ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
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โครงสร้างองคก์ร (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงงาน 
รุจน ์ตณัฑเศรษฐี 

ผู้อ านวยการเทคนิค 
อะคิฮิโกะ คาโต ้
ฮ ิ

ผู้อ านวยการ 
ประกันคุณภาพ 
ปรีชา สทุธิเวชคณุ 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
บัญชีและการเงิน 
พีรเศรษฐ์ โสภคณิสฐ ์

ผู้อ านวยการขาย 
นฤภร อรุณประพนัธ ์

ผู้จัดการฝ่ายงานพมิพ ์
ขจรพงษ์ ปัญญาพริง้ 

ผู้จัดการฝ่ายผลิตฝาโลหะ 
วนัเฉลิม ทยานศิลป์ 

ผู้จัดการผลติฝาพลาสตกิ 
บญัชา ไตรยปัญจวิทย ์

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
โครงการ 
พนัศกัด์ิ เคารพาพงศ ์

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
ท่ัวไป 
วส ุอปุถมัภานนท ์

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 
ไฟฟ้า 
ชรินทร ์วาณชิวทญัญ ู

ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ 
สรินยา เลิศบณัฑิต
กุล 

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ              
ฝาพลาสตกิ 
กานดาวดี หงษท์อง 

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ        
ฝาโลหะ 
เบญจวรรณ ชาญณรงค ์

ผู้จัดการฝ่ายบรกิารเทคนิคและ
ความพึงพอใจของลกูค้า 
นิพล คลงัยา 

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา 
เคนจิ ซาซาก ิ

ผู้จัดการฝ่ายขาย 
ในประเทศ 
นิตยา สิริจริยาพร 

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 
ต่างประเทศ 
ธนยันนัท ์ระวีวงศว์ส ุ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา              
และพิจารณาค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้จัดการใหญ่ 
พนัเทพ สภุาไชยกิจ 

 

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
อาวุโสเทคนิค 
ยูกิฮิโตะ โนซาก ิ

 

รองผู้จัดการใหญ่ 
โอภาศ ธันวารชร 

ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน            
การผลติ 
ไตรรงค ์พริกบุญจนัทร ์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
นภาพร เตมีศรีสขุ 

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนนโยบาย 
อภิชาต สถิรกุล 

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ 
อาคม สงวนหมู ่

ผู้จัดการส านัก
เลขานุการบริษัท 
ราตรี จนัท า 

ผู้จัดการส านัก
ตรวจสอบภายใน 
วรรณพา สมประสิทธ์ิ 
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โครงสร้างองคก์ร (ณ วันที ่1 มกราคม 2565)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ผู้อ านวยการโรงงาน 
รุจน ์ตณัฑเศรษฐี 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
เทคนิค 
ชรินทร ์วาณชิวทญัญ ู

ฮ ิ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ประกันคุณภาพ 
บญัชา ไตรยปัญจวิทย ์
 

ผู้อ านวยการ 
บัญชีและการเงิน 
พีรเศรษฐ์ โสภคณิสฐ ์

ผู้อ านวยการขาย 
นฤภร อรุณประพนัธ ์

ผู้จัดการฝ่ายงานพมิพ ์
ขจรพงษ์ ปัญญาพริง้ 

ผู้จัดการฝ่ายผลิตฝาโลหะ 
วนัเฉลิม ทยานศิลป์ 

ผู้จัดการผลติฝาพลาสตกิ 
วส ุอปุถมัภานนท ์
 

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
โครงการ 
พนัศกัดิ์ เคารพาพงศ ์

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
ท่ัวไป 
พงษ์พนัธุ ์มลูเสถียร 
 
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 
ไฟฟ้า 
ชรินทร ์วาณชิวทญัญ ู

ผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ 
สรินยา เลิศบณัฑิต
กุล 

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ              
ฝาพลาสตกิ 
กานดาวดี หงษท์อง 

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ        
ฝาโลหะ 
เบญจวรรณ ชาญณรงค ์

ผู้จัดการฝ่ายบรกิารเทคนิคและ
ความพึงพอใจของลกูค้า 
นิพล คลงัยา 

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา 
เคนจิ ซาซาก ิ

ผู้จัดการฝ่ายขาย 
ในประเทศ 
นิตยา สิริจริยาพร 

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 
ต่างประเทศ 
ธนยันนัท ์ระวีวงศว์ส ุ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา              
และพิจารณาค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้จัดการใหญ่ 
โอภาศ ธันวารชร 

 

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
อาวุโสเทคนิค 
ยูกิฮิโตะ โนซาก ิ

 

ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน            
การผลติ 
ไตรรงค ์พริกบุญจนัทร ์

ผู้จัดการฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์
นภาพร เตมีศรีสขุ 

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนนโยบาย 
อภิชาต สถิรกุล 

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ 
อาคม สงวนหมู ่

ผู้จัดการส านัก
เลขานุการบริษัท 
ราตรี จนัท า 

ผู้จัดการส านัก
ตรวจสอบภายใน 
วรรณพา สมประสิทธ์ิ 
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 ส่วนที ่1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน 

01 
การประกอบธรุกิจ 

และผลการด าเนินงาน 
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1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ   

       บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่าย ฝาจีบ ฝาเกลียวกันปลอม ฝาแม็กซี่ ฝาพลาสติก 
และฝาคอมโพสิต ส าหรบัปิดผนึกขวดบรรจุเครื่องดื่มหลากหลายประเภท เช่น น า้อดัลม นมถั่วเหลือง เบียร ์โซดา เครื่องดื่ม
บ ารุงก าลงั น า้ผลไม ้สรุา ชา น า้ดื่ม ซุปไก่สกดั รงันก และเวชภัณฑ ์รวมถึงจ าหน่ายเครื่องผนึกฝาจกุจีบแบบคนัโยกและเครื่อง
ผนึกฝาแม็กซี่ นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัมีการใหบ้รกิารรบัจา้งพิมพแ์ผ่นโลหะและแผ่นอลมูิเนียมตราต่าง ๆ   
 

บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ก่อตัง้ในปี 2511 ไดร้บัการสนบัสนุนเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท นิปปอน โคลสเชอรส์ 
จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทในกลุ่มของบรษิัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั ประเทศญ่ีปุ่ น และดว้ยผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพสงู รวมทัง้
ก าลังการผลิตที่มีเพียงพอ บริษัทฯ ไดจ้ าหน่ายสินคา้ให้กับลูกคา้ชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมียอดขาย
มากกว่า 2,881 ลา้นบาทต่อปี โดยมีผู้ถือหุ้นหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และเครื่องดื่ม ไดแ้ก่ บริษัท นิปปอน    
โคลสเชอรส์ จ ากัด บริษัท โตโย ไซกัน จ ากัด บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด บริษัท ไทยน า้ทิพย ์จ ากัด บริษัท เสริมสขุ จ ากดั 
(มหาชน) และบรษิัท กรีนสปอต จ ากดั  
 

ตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจบรรจุภณัฑฝ์าปิดผนึก บรษิัทฯ ไดพ้ฒันาและเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัยาวนานกับ
ลกูคา้ ดว้ยการยึดมั่นในการผลิตผลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพ และสรา้งความพึงพอใจใหก้ับลกูคา้ โดยการใชเ้ทคโนโลยีชัน้น าจาก
กลุ่มบรษิัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั บรษิัทฯ ยงัคงทุ่มเทและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะกา้วไปสู่ความเป็นผูน้  าในธุรกิจบรรจุ
ภณัฑใ์นอนาคต  

 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 ลักษณะของผลิตภัณฑ ์
 

ฝาจีบ (CROWN CAP) ใชปิ้ดผนึกขวดแกว้ ท ามาจากแผ่นเหล็กเคลือบอดัขึน้รูป ภายในบุดว้ยวัสดุผนึกป้องกันการ
รั่วซึม เมื่อปิดแน่นจะสามารถเก็บรกัษาคุณภาพเครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑภ์ายในขวดไดด้ี เหมาะสมที่จะใชผ้นึกขวดบรรจุ
น า้อดัลม เบียร ์โซดา ชา นมถั่วเหลือง น า้ผลไม ้

 

ฝาเกลียวกันปลอม (PILFER-PROOF CAP) ใชปิ้ดผนึกขวดแกว้ ท าจากแผ่นอลูมิเนียมอัดขึน้รูปเป็นลักษณะถว้ย
ทรงกระบอก มีรอยปรุโดยรอบระหว่างตวัฝากบัขอบฝา ภายในบุดว้ยวสัดปุ้องกันการรั่วซมึ ไม่เป็นสนิม ใชไ้ดก้ับผลิตภณัฑท์ี่มี
การบรรจุก๊าช บรรจุรอ้นที่มีการฆ่าเชือ้ที่อณุหภูมิสงู ฝาเกลียวกันปลอมสะดวกต่อการเปิดใชง้าน เหมาะสมส าหรบัผลิตภณัฑ์
หลากหลายประเภท เช่น น า้อดัลม เครื่องดื่มเพื่อสขุภาพ เครื่องดื่มบ ารุงก าลงั เครื่องดื่มเกลือแร ่สรุา ยา นมถั่วเหลือง  

 

ฝาพลาสติก (PLASTIC CAP) ใชปิ้ดผนึกขวดแกว้และขวดพลาสติก ลกัษณะของฝา มีรอ่งกนัล่ืนโดยรอบ และมีรอยปรุ
ระหว่างตวัฝากับขอบฝาสะดวกต่อการใชง้าน เหมาะสมส าหรบัผลิตภณัฑห์ลากหลายประเภท เช่น น า้อดัลม ชาเขียว กาแฟ 
น า้ผลไม ้น า้ดื่ม นมถั่วเหลือง เครื่องดื่มเพื่อสขุภาพ และอื่น ๆ 

 

ฝาวงแหวนแม็กซ่ีคราวน ์(MAXI CROWN) ใชปิ้ดผนึกขวดแกว้ท าจากแผ่นเหล็กอดัขึน้รูปและบากร่อง ภายในบดุว้ย
วสัดปุ้องกนัการรั่วซมึ สะดวกต่อการเปิดใชง้าน เหมาะสมที่จะใชปิ้ดผนึกผลิตภณัฑไ์ม่แช่เย็น เช่น สรุา 
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ฝาวงแหวนแม็กซ่ีแค้ป (MAXI CAP) ใชปิ้ดผนึกขวดแกว้ท าจากแผ่นอลูมิเนียมทัง้ชิน้อดัขึน้รูปและบากร่อง ภายในบุ
ดว้ยวัสดุผนึกป้องกันการรั่วซึม ใช้ไดก้ับผลิตภัณฑท์ี่มีการบรรจุก๊าซ บรรจุรอ้นที่มีการฆ่าเชือ้ที่อุณหภูมิสูง เหมาะส าหรบั
ผลิตภณัฑท์ี่แช่เย็น โดยฝาไม่เป็นสนิม เช่น น า้ดื่ม เบียร ์สรุา น า้ผลไม ้ 
 

 ฝาวงแหวนแม็กซ่ีพีจี (MAXI-PG) ใชปิ้ดผนึกขวดแกว้ท าจากแผ่นอลมูิเนียมอดัขึน้รูปและบากร่อง ภายในบุดว้ยวสัดุ
ป้องกนัการรั่วซมึ ใชไ้ดก้บัผลิตภณัฑท์ี่มีการบรรจุก๊าซ และผ่านขบวนการพาสเจอไรซ ์วงแหวนที่ใชด้งึเป็นพลาสติก สะดวกต่อ
การเปิดใชง้าน เหมาะส าหรบัผลิตภณัฑท์ี่แช่เย็นโดยฝาไม่เป็นสนิม เช่น น า้ดื่ม เบียร ์สรุา น า้ผลไม ้เครื่องดื่มเพื่อสขุภาพ 
 

 ฝาคอมโพสิต (COMPOSITE CAP) เป็นฝาที่ท  าจากพลาสติกหลอมขึน้รูป น ามาประกอบกับแผ่นโลหะที่มีวสัดุผนึก
โดยรอบ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของผลิตภัณฑ ์ลักษณะของฝาจะมีร่องกันล่ืนโดยรอบและมีรอยปรุ ระหว่างตวัฝากับขอบฝา 
สะดวกต่อการเปิดใชง้าน เหมาะสมส าหรบัผลิตภณัฑ ์เช่น ซุปไก่สกดั รงันก น า้ผลไมส้กดัเขม้ขน้ เครื่องดื่มบ ารุงสขุภาพ  
 

เคร่ืองปิดผนึกฝาจุกจีบ ไดร้ับการออกแบบเป็นพิเศษสามารถผนึกฝาไดแ้น่นสนิทกับปากขวดแกว้  จึงป้องกันการ
รั่วไหลของผลิตภณัฑท์ี่บรรจอุยู่ภายในไดเ้ป็นอย่างดี  ใชง้่ายมีน า้หนกัเบาเคลื่อนยา้ยไดส้ะดวก 

 

เคร่ืองปิดผนึกฝาแม็กซ่ี เป็นเครื่องปิดผนึกฝาหัวเดียวระบบนิวเมติกกึ่งอัตโนมัติ  สามารถผนึกได้ทั้งฝาแม็กซี่
แคป้ ฝาแม็กซี่คราวน์ และฝาแม็กซี่พีจี โดยผนึกกับขวดแกว้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ
ภายในใหค้งคณุภาพอยู่ไดน้าน 

งานบริการพิมพแ์ผ่นโลหะ บริษัทฯ ใหบ้ริการเคลือบและพิมพสี์ลวดลายต่าง ๆ ลงบนแผ่นโลหะและแผ่นอลมูิเนียม 
เพื่อใหล้กูคา้น าไปขึน้รูปเป็นสินคา้ ทัง้นี ้ บริษัทฯ ยงัใหบ้ริการในการออกแบบลวดลายงานพิมพด์ว้ยระบบการจดัท าที่ทนัสมยั
ท าใหง้านพิมพม์ีคณุภาพ 

 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ทีผ่่านมา         

 

รายได้ 
2564   2563   2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้สุทธ ิ       

1. ผลิตและขายฝาภาชนะ 2,823.98 92.62 2,664.38 92.17 2,948.02 88.38 

2. รบัจา้งและขายแผ่นพิมพ ์ 56.99 1.87 105.78 3.66 188.95 5.67 

3. รายไดอ้ื่น*   167.91 5.51 120.72 4.17 198.56 5.95 

ยอดรวมรายไดต้ามงบการเงนิ 3,048.88 100.00 2,890.88 100.00 3,335.53 100.00 
 

หมายเหตุ  :   *แสดงตามงบการเงินที่รวมรายไดอ่ื้น ๆ เช่น รายไดจ้ากการขายเศษวสัด ุรายไดค้า่บริหาร และอ่ืน ๆ   
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การตลาดและการแข่งขัน 

กลยุทธก์ารตลาดของบริษัทฯ ในปี 2564 มีดังนี:้-  

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ ์
บรษิัทฯ มีนโยบายชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ ภายใตก้ารรบัรองระบบคณุภาพต่าง ๆ ในระดบัสากล โดยมีการพฒันาและ

รกัษาระบบคุณภาพในการผลิตสินคา้ของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของระบบรบัรองคุณภาพเหล่านัน้อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าลกูคา้จะไดร้บัสินคา้ที่มีคณุภาพตรงตามความตอ้งการ มีความปลอดภยั และเหมาะสมในการน าไปใชง้าน 
ไดแ้ก่:- 

 

- ระบบการบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001:2015 
- ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 
- ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัของอาหาร FSSC 22000 (Food Safety System) 
- ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ISO45001:2018     
- ระบบการจดัการสขุลกัษณะที่ดีในสถานประกอบการ (Good Manufacturing Practice - GMP) 
- ระบบการวิเคราะหอ์ันตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้งควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control 

Point - HACCP) 
 

ส าหรับปี 2564  บริษัทฯ ไดร้ับการรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ  GMP และระบบการ
จดัการดา้นความปลอดภยัของอาหารปรบัเปล่ียนจาก FSSC 22000 Version 5 เป็น FSSC 22000 Version 5.1 
 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ มีเป้าหมายเรื่องลดขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้ โดยในปี 2564 ขอ้รอ้งเรียนของลกูคา้ลดลง 28% เมื่อเทียบ
กบัปี 2563  และบรษิัทฯ ยงัคงด าเนินการต่อเนื่องในเรื่อง Small Group Activity ที่มีเป้าหมายสอดคลอ้งกบั Action Plan หลกั
ของบริษัทฯ  การอนุรกัษ์พลงังาน  พรอ้มกับการท า 6S (5S + Safety) และ Kaizen เป็นพืน้ฐาน  เพื่อใหพ้นกังานไดต้ระหนกัรู ้
และมีส่วนร่วมในการพฒันาปรบัปรุงงานอย่างต่อเนื่อง สรา้งความเชื่อมั่นต่อลกูคา้ ในการน าผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ ไปใชง้าน 
เพื่อใหสิ้นคา้ที่มีคณุภาพของลกูคา้ส่งต่อถึงผูบ้รโิภคต่อไป  

 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ปีนีบ้ริษัทฯ ไดม้ีการลงทุนระบบ SPC & Measurement Performance แบบ
ออนไลน ์ในขบวนการผลิตทัง้ฝ่ายผลิตฝาโลหะและฝ่ายผลิตฝาพลาสติก และยงัไดเ้พิ่มกระบวนการบนัทึกดา้นคุณภาพ MC 
Parameter Recorder ในฝ่ายงานพิมพ ์และบรษิัทฯ ไดจ้ดัท า COA by QR Code เพื่อลดการใชก้ระดาษ  

 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการพลงังานและสนบัสนนุพลงังานสะอาด บรษิัทฯ ติดตัง้โซลารรู์ฟท็อป ระบบโซลารรู์ฟท็อป
ผลิตไฟฟ้าโดยตรงจากดวงอาทิตย  ์ซึ่งไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มหรือปล่อยคารบ์อนฟุตพริน้ท ์นอกจากนีย้งัสามารถ
บรรเทาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

 

2. ด้านราคา  
บริษัทฯ มีนโยบายดา้นราคาสินคา้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ค านึงถึงปัจจยัตน้ทุนการผลิตที่มีการเปล่ียนแปลง 

โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักจ าพวกแผ่นเหล็ก แผ่นอลูมิเนียม และเม็ดพลาสติก ซึ่งหากมีการเคล่ือนไหวดา้นราคาจากผูผ้ลิต    
บริษัทฯ พรอ้มในการทบทวนราคาจ าหน่ายใหก้ับลกูคา้อย่างเหมาะสม  และในปีที่ผ่านมา ราคาของวตัถดุิบหลกัคือแผ่นเหล็ก
และแผ่นอลมูิเนียม ปรบัตวัสงูขึน้มากเนื่องมาจากปรมิาณของอปุสงคท์ี่มีมากกว่าอปุทาน เนื่องจากบรษิัทฯ ไม่สามารถส่งผ่าน
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ตน้ทนุท่ีเพิ่มสงูขึน้ทัง้หมดใหก้บัลกูคา้ได ้บรษิัทฯ ไดม้ีการจดัการบรหิารกบัตน้ทนุใหม้ีประสิทธิภาพมากที่สดุ เพื่อลดผลกระทบ
จากราคาวตัถดุิบที่เพิ่มสงูขึน้ ทัง้ยงัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพตลาดและการแข่งขนั ที่ส  าคญัเป็นการสนบัสนนุและรกัษาลกูคา้
ที่มีอปุการคณุอนัดีของบรษิัทฯ นอกจากนี ้ บรษิัทฯ มีระบบการประเมินและวิเคราะหเ์พื่อการบรหิารและจดัการกบัตน้ทุนใหไ้ด้
ประสิทธิภาพ เพื่อใหล้กูคา้สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด 
 

3. ด้านบริการ  
บรษิัทฯ มุ่งเนน้และใหค้วามส าคญัในการน าเสนอผลิตภณัฑใ์หก้บัลกูคา้ ตัง้แต่ขัน้ตอนการเสนอขาย การขอขอ้มลูการใช้

งานโดยละเอียด เพื่อน าเสนอผลิตภณัฑใ์หล้กูคา้ไดถ้กูตอ้ง เหมาะสมในการน าไปใชง้าน และตรงตามก าหนดเวลา บริษัทฯ มี
ทีมงานขายและทีมบริการเทคนิค ที่จะใหบ้ริการก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลังการขาย ดว้ยการบริการที่รวดเร็ว 
ถูกตอ้ง และสม ่าเสมอ เพื่อใหเ้ป็นที่พึงพอใจอย่างสงูสดุต่อลกูคา้ โดยมีทีมขายที่เขา้พบลกูคา้อย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทีมบรกิาร
เทคนิคที่มีความรูค้วามช านาญในเครื่องจกัรและผลิตภัณฑต์่าง ๆ และมีประสบการณใ์นการตรวจสอบสภาพการปิดบรรจุ
ภัณฑ ์นอกจากนี ้บริษัทฯ มีทีมวิทยากรที่มีความช านาญ พรอ้มที่จะอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกับผลิตภัณฑข์องบริษัทฯ ใหก้ับ
บุคลากรของลกูคา้อย่างต่อเนื่อง พรอ้มทัง้คอยช่วยแกปั้ญหาใหก้ับลกูคา้และยงัมีบริการเสริมที่ช่วยบริการและอ านวยความ
สะดวกใหล้กูคา้ เพื่อเป็นการบรกิารใหล้กูคา้อยา่งครบวงจร (Total Solution) ทัง้นีบ้รษิัทฯ ยงัมีแผนกการตลาดที่ศกึษาแนวโนม้
ของตลาด เมกา้แทรนด ์พฤติกรรมผูบ้รโิภคและแทรนดสิ์นคา้ใหม่เพื่อไปเสนอใหก้บัลกูคา้เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาสินคา้
ใหม่ ถือเป็นอีกหน่ึงในบรกิารท่ีเราท าใหก้บัลกูคา้เรา  

 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ลงทุนเครื่องจักรผลิตฝาเกลียวที่มีความเร็วสู งขึน้ และมีการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ นอกจากการลงทนุในเครื่องจกัรแลว้ บรษิัทฯ ไดม้ีการพฒันาปรบัปรุงฟังกช์นัการใชง้านฝา เพื่อใหผู้บ้รโิภคใชง้าน
ง่ายขึน้ และไดผ้ลิตสินคา้ใหม่ไดแ้ก่ฝาพลาสติกขนาด 38 มม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงั
ไดม้ีการรว่มมือทางการคา้กบับรษิัท Guala Closures Group ซึ่งเป็นหนึ่งในผูผ้ลิตฝาปิดผนึกแบบพิเศษชัน้น าของโลก โดยทาง
บริษัทฯ ไดน้ าฝาสรุา ฝาไวนแ์ละฝาน า้แร่ ที่มีเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่เขา้มาน าเสนอใหก้บัลกูคา้ บริษัทฯ ใหค้วามส าคญั
และส่งเสริมการลงทุนในการท าวิจยัและพฒันา บริษัทฯ มีทีมวิจยัและพฒันา และมีทีมพฒันาสินคา้ใหม่ที่ท  างานร่วมกันเพื่อ
ศึกษาตลาดและวิจยัทดลองเพื่อพฒันาสินคา้ใหม่ที่สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ โดยการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่
ของบริษัทฯ ค านึงถึงผูบ้ริโภค ลูกคา้ รวมทั้งสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นหลัก บริษัทฯ ยังไดร้บัการสนับสนุนดา้นความรูแ้ละ
เทคโนโลยีจากบรษิัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั บรษิัท โตโย ไซกนั จ ากดัซึ่งเป็นบรษิัทแม่ของบรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)  

 

ในปี 2564 บรษิัทฯ ไดศ้กึษาบรรจภุณัฑใ์หม่และตลาดใหม่ เพิ่มเติมเพื่อเตรียมพรอ้มที่จะพฒันาสินคา้ใหม่พรอ้มทัง้ขยาย
เขา้ไปสู่ตลาดใหม่ ตามกลยทุธก์ารเติบโตของบรษิัทฯ 

 

5. ความพึงพอใจของลูกค้า 
บรษิัทฯ เริ่มท าการส ารวจความพึงพอใจของลกูคา้เพื่อทราบผลการด าเนินงานในปัจจปัุนของบรษิัทฯ และไดเ้ขา้ใจความ

ตอ้งการของลกูคา้ เพื่อน ามาสู่การพฒันาผลิตภณัฑ ์และการบรกิารท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อสรา้งความพึง
พอใจต่อสินคา้และบริการของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ ไดเ้ริ่มจัดท าการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้  โดยบริษัทฯ ให้
ลกูคา้ประเมินความพึงพอใจใน 4 ดา้นหลกัไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพผลิตภณัฑ ์ ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งมอบสินคา้ 
และดา้นการบริการ จากผลการประเมินในปี 2564 โดยภาพรวมบริษัทฯ ไดร้บัความพึงพอใจจากลูกคา้เป็นรอ้ยละ 92.72 
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ลกูคา้มีความพึงพอใจมากขึน้ในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์และดา้นการบรกิาร บรษิัทฯ ไดน้ าขอ้มลูจากการประเมินของลกูคา้
มาท าการวิเคราะหเ์พื่อปรบัปรุงการท างาน คณุภาพสินคา้ การพฒันาสินคา้ และการบรกิาร ที่ดียิ่งขึน้ใหก้บัลกูคา้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สัดส่วนการจ าหน่ายผลิตภัณฑใ์นประเทศและต่างประเทศ  
1. ยอดขายของบริษทัฯ 

ยอดขายฝาและแผ่นพิมพข์องบรษิัทฯ ในปี 2564 มียอดจ าหน่ายรวมจ านวน 2,881 ลา้นบาท ยอดขายในประเทศจ านวน 
2,383 ลา้นบาท คิดเป็น 82.71% ของยอดขายรวมของบรษิัทฯ ยอดขายต่างประเทศจ านวน 498 ลา้นบาท คดิเป็น 17.29% ของ
ยอดขายรวมของบรษิัทฯ 
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                           หน่วย : ลา้นบาท 

ปี ยอดจ าหน่ายในประเทศ ยอดจ าหน่ายต่างประเทศ ยอดจ าหน่ายรวม 

2562 
(%) 

2,633 
83.92 

504 
16.08 

3,137 
100 

2563 
(%) 

2,304 
83.18 

466 
16.82 

2,770 
100 

2564 
(%) 

2,383 
82.71 

498 
17.29 

2,881 
100 

 

ลกูคา้ในประเทศมียอดขายเป็นสดัส่วน 82.71% ของยอดขายรวมทัง้บรษิัทฯ ปรมิาณการขายของตลาดในประเทศของ
ปี 2564 เพิ่มขึน้จากปี 2563  6% และในส่วนมลูค่าของยอดขายนัน้เพิ่มขึน้ 3% สาเหตหุลกัเนื่องมาราคาวตัถดุิบหลกัที่ปรบัตวั
เพิ่มสงูขึน้ และการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ที่รุนแรงขึน้ท าใหร้ฐับาลประกาศใชม้าตรการล็อกดาวน ์ใหท้ างานจากที่
บา้นมากที่สดุ ท าใหผู้บ้ริโภคใชช้ีวิตนอกบา้นนอ้ยลง และจากสถานการณก์ารระบาดของโควิด-19 ที่ยงัมีความไม่แน่นอนสงู 
ซึ่งกดดนัก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภค ผูบ้ริโภคระมดัระวงัการใชจ้่าย และจากสถานการณโ์ควิดที่ยงัรุนแรงท าใหป้รมิาณนกัท่องเที่ยว
ยังไม่กลับมา ซึ่งปัจจัยเหล่านีไ้ดส่้งผลกระทบกับยอดขายของกลุ่มเครื่องดื่มนอกบา้นที่ขายตามรา้นอาหาร คลับ บาร ์และ
สถานที่ท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี ในปี 2564 ผูป้ระกอบการผูผ้ลิตและจัดจ าหน่ายเครื่องดื่ม ไดม้ีการปรบัเปล่ียนช่องทางการจดั
จ าหน่ายโดยเพิ่มสัดส่วนการจ าหน่ายออนไลน์ควบคู่ไปกับการจัดส่งถึงบา้น รวมถึงการออกผลิตภัณฑใ์หม่ และมีการจัด
แคมเปญเพื่อกระตุน้ตลาด อีกทัง้ผูบ้ริโภคเริ่มปรบัตวักบัการใชช้ีวิตแบบ New Normal ท าใหภ้าพรวมของตลาดเครื่องดื่มไทย
ปรบัตวัดีขึน้เมื่อเทียบกับปี 2563 แต่ยงัไม่สามารถกลบัไปเติบโตไดใ้นระดบัเดียวกับช่วงปี 2561-2562 ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดการ
ระบาดของโควิด-19   

 

ลูกคา้ต่างประเทศมียอดขายเป็นสดัส่วน 17.29% ของยอดขายรวมทั้งบริษัทฯ ปริมาณการขายของตลาดต่างประเทศ
ของปี 2564 เพิ่มขึน้ จากปี 2563  1% และในส่วนมลูค่าของยอดขายนัน้เพิ่มขึน้ 7% สาเหตุที่มลูค่ายอดขายเพิ่มขึน้มากกว่า
ปริมาณ ถึงแม้จะไดร้ับผลกระทบจากวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ เนื่องมาจากการขาย Product Mix ที่ต่างไปจากปี 2563 
สถานการณก์ารระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ในตลาดต่างประเทศก็เป็นปัจจยัหลกัที่ส่งผลกระทบต่อการบรโิภคเครื่องดื่ม และ
ยอดขายของกลุ่มเครื่องดื่ม และการรัฐประหารของกองทัพเมียนมาในเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ยอดขายของบรษิัทฯ เนื่องจากพม่าถือเป็นหนึ่งในตลาดส าคญัของบรษิัทฯ  และจากสถานการณก์ารระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-
19 ท าใหโ้ปรเจคในการออกสินคา้ใหม่ถูกเล่ือนออกไป  ถึงแมส้ภาพตลาดยงัไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 ทาง
บริษัทฯ ยงัคงหาลกูคา้เพิ่มขึน้ในแต่ละประเทศ และขยายไปยงัตลาดใหม่ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไดข้ยายตลาดไปยงัประเทศ
กมัพชูา 

 

2. อัตราการเจริญเตบิโต 
ยอดขายโดยรวมของบริษัทฯ ปี 2564 เติบโตขึน้ประมาณ 4% จากปีก่อน ถึงแมใ้นปี 2564 การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั 

โควิด-19 ระบาดเพิ่มขึน้ ทางบริษัทฯ ยงัคงมุ่งเนน้พฒันาสินคา้ใหม่ และหาสินคา้ใหม่ เพื่อน าเสนอใหก้บัลกูคา้ ทัง้ยงัหาลกูคา้
ใหม่และขยายสินคา้ไปยงัตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง ตามกลยทุธก์ารเติบโตของบรษิัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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ยอดขายของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่และสัดส่วนการจ าหน่าย 
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีการขายใหแ้ก่ลกูคา้รายใหญ่ 10 รายแรกคิดเป็นรอ้ยละเทียบกับยอดขายรวมของบริษัทฯ 

ดงันี ้
            หน่วย : ลา้นบาท 

ปี ยอดขายรวม ยอดขายเฉพาะลูกค้า 10 รายแรก คิดเป็นร้อยละ  

2562 3,137 2,245 71.6 
2563 2,770 1,929 69.63 

2564 2,881 1,973 68.48 
 

ลกูคา้รายใหญ่ของบรษิัทฯ ใน 10 รายแรก มจี านวน 2 ราย เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ คอื  
   

1) บรษิัท บญุรอดบรวิเวอรี่ จ ากดั และบรษิัทในเครือ 
2) บรษิัท กรีนสปอต จ ากดั 

 

บรษิัทฯ ไม่มีการขายใหก้บัลกูคา้รายใดเกินรอ้ยละ 30 ของรายไดร้วมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา  
 

4.  ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก คอื 
1. บรษิัท บญุรอดบรวิเวอรี่ จ ากดั  
2. บรษิัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
3. บรษิัท คาราบาวตะวนัแดง จ ากดั  
4. บรษิัท กรีนสปอต จ ากดั 
5. บรษิัท สก๊อต อินดสัเตรียล (ประเทศไทย) จ ากดั  
6. บรษิัท โอสถสภา จ ากดั (มหาชน)  
7. Global Connecting System 
8. บรษิัท ที. ซี ฟารม์าซตูิคอล อตุสาหกรรม จ ากดั  
9. Lao Brewery Co., Ltd 

        10. บรษิัท สยาม ไวเนอร่ี จ ากดั 
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ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน 
1. แนวโน้มธุรกิจในประเทศ 

ภาพรวมตลาดเครื่องดื่มในปี 2564 ยังคงไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ผูบ้ริโภคยงัตอ้งใช้
ชีวิตแบบเวน้ระยะห่างทางสงัคม ส่งผลใหก้ารบรโิภคเครื่องดื่มนอกบา้นปรบัตวัลดลงตามไปดว้ย แต่ตลาดเครื่องดื่มในปี 2564 
ปรบัตวัดีขึน้กว่าปี 2563 โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ี่ไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัในปี 2563  

 

ในปี 2564 ผูป้ระกอบการกลุ่มเครื่องดื่มทัง้กลุ่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลแ์ละกลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ์ไดม้ีการ
ปรบัตวั ไดม้ีกระจายสินคา้ไปยงัช่องทาง E-commerce มากขึน้ มีการท าโปรโมชั่นมากขึน้ และมีการพฒันาสินคา้ใหม่เพื่อให้
ตรงกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม Millennials ซึ่งเป็นฐานผูบ้ริโภคที่ส  าคญั ท าใหย้อดขายฝาในกลุ่มเครื่องดื่ม โซดา เบียร ์
เหลา้และน า้ดื่มเพื่อสขุภาพปรบัตวัเพิ่มขึน้จากปี 2563 เล็กนอ้ย ส่วนยอดขายฝาส าหรบักลุ่มเครื่องดื่มที่ขายในสถานท่ีตามรา้น 
อาหาร คลบับารห์รือแหล่งท่องเที่ยว ยงัคงปรบัตวัลดลงจากปี 2563  

 

ส าหรบัปี 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเติบโตประมาณ 3.4% ซึ่งเป็นการประมาณ
การที่ปรบัลดลงเนื่องจากการแพร่กระจายของตวัโอไมครอนและการที่รฐับาลยกเลิกการท่องเที่ยวปลอดการกกัโรค ซึ่งบรษิัทฯ 
ประเมินว่าถา้การแพร่กระจายของโอไมครอนจะเป็นปัจจยัเส่ียงต่อแนวโนม้เศรษฐกิจในช่วงตน้ปี 2565 ทั้งนีข้ึน้อยู่กับความ
รุนแรงของการระบาดของสายพนัธโ์อไมครอน และมาตรการในการจดัการกบัการระบาด  
 

2. ขนาดตลาดและอตัราการเตบิโต 
ในปี 2564 ส าหรบัตลาดในประเทศ ผลิตภณัฑบ์รรจภุณัฑฝ์าโลหะ และฝาพลาสติก มีอตัราการเติบโตที่มากขึน้ เมื่อเทียบ

กับปี 2563 ฝาของกลุ่มผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่มเกือบทุกผลิตภณัฑ ์อาทิเช่น โซดา เบียร ์เหลา้ เครื่องดื่มชกู าลงั เครื่องดื่มเกลือแร่ 
และเครื่องดื่มนมถั่วเหลือง มีอตัราการเติบโตที่มากขึน้กว่าปี 2563 ยกเวน้ยอดขายของฝากลุ่มผลิตภณัฑน์ า้ดื่มบรรจขุวดแกว้ 
ที่ยอดขายลดลงจากปี 2563 เนื่องจากเป็นกลุ่มผลิตภัณฑท์ี่บริโภคนอกบา้น เช่น รา้นอาหาร  โดยในปี 2564 บริษัทฯ ยังคง
รกัษาความเป็นผูน้  าของตลาดบรรจภุณัฑฝ์าโลหะ ดว้ยกลยุทธภ์าพลกัษณสิ์นคา้ที่มีคุณภาพ ความหลากหลายของชนิดฝาที่
สามารถตอบสนองลกูคา้ในทุกกลุ่มอตุสาหกรรมเครื่องดื่มและบริการที่ดี ท าใหบ้ริษัทฯ สามารถรกัษาส่วนแบ่งตลาดในลกูคา้
รายหลกั และขยายเพิ่มในกลุ่มลกูคา้ใหม่ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

 

ส าหรบัตลาดต่างประเทศผลิตภัณฑใ์นกลุ่มฝาโลหะ  มีอัตราการเติบโตที่มากขึน้เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยเฉพาะกลุ่ม
เครื่องดื่มในกลุ่มฟังก์ชั่นนอลดริงก์ ที่ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลาดที่ไดร้ับผลกระทบมากไดแ้ก่ตลาดพม่าที่ไดร้ับ
ผลกระทบทัง้จากโควิดและการรฐัประหาร ส่งผลต่อยอดขายฝาในประเทศพม่า  และเนื่องจากสถานการณโ์ควิดในประเทศที่
บริษัทฯ ส่งออกยงัไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 ท าใหล้กูคา้เล่ือนการพฒันาสินคา้ใหม่ และการขยายไลน ์ท าให้
แผนงานการพฒันาสินคา้ใหม่และการเพิ่มยอดขายไดร้บัผลกระทบ ฝาพลาสติกมีอตัราการเติบโตที่ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2563 
เนื่องจากการแข่งขนัทางราคาในตลาดที่สงูขึน้ ท าใหบ้รษิัทฯ สญูเสียส่วนแบ่งทางการตลาดในลกูคา้บางราย 

 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ มุ่งเนน้ในการผลิตสินคา้ที่มีคุณภาพ ใหค้วามส าคญักับลกูคา้เป็นอนัดบัแรก พรอ้มทัง้การใหบ้ริการที่ครบ
วงจรดา้นบรรจุภณัฑแ์ก่ลกูคา้ บริษัทฯ ยงัมุ่งเนน้พฒันาผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรมใหม่ที่สามารถช่วยปรบัปรุงคุณภาพชีวิตของ
ผูค้นและยงัมีส่วนรว่มในการแกปั้ญหาสิ่งแวดลอ้ม พรอ้มทัง้ขยายธุรกิจไปยงัตลาดใหม่ตามแผนกลยุทธก์ารเติบโตของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้ทันกับการ
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เปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้และสอดรบักบัเป้าหมายของบรษิัทฯ  บรษิัทฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อใหเ้กิดแนวทางพฒันาและการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 

3. ความยากง่ายของผู้ทีจ่ะเข้ามาเป็นคู่แข่งขนัรายใหม่  
ในปี 2564 มีผูผ้ลิตบรรจุภณัฑจ์ากประเทศแถบยโุรป ประเทศอินเดีย และประเทศจีน เขา้มาเสนอขายบรรจุภณัฑใ์หก้บั

ผูผ้ลิตเครื่องดื่มภายในประเทศมากรายขึน้ รวมไปถึงประเทศลกูคา้ของบริษัทฯ ในแถบอาเซียน แต่ยงัไม่ประสบความส าเร็จ
มากนัก เนื่องจากข้อจ ากัดในดา้นการส่งมอบสินคา้ การจัดเก็บสต็อกสินคา้ และการบริการหลังการขาย และเนื่องจาก
สถานการณก์ารระบาดของโควิดท าใหล้กูคา้มองหาบรรจภุณัฑ์และวตัถดุิบในประเทศมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามการเขา้มาของ
คู่แข่งรายใหม่ ๆ เป็นส่ิงที่บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัและติดตามอย่างใกลช้ิด 
 

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ที่มีบรษิัทแม่ในต่างประเทศ ยงัคงใชว้ิธีประกวดราคา โดยรวมปรมิาณความตอ้งการของตลาดใน
ประเทศต่าง ๆ มาเป็นฐานในการเสนอราคา และมีก าหนดอายุสญัญาในการขายชดัเจน รูปแบบการคา้ในอนาคตจะเป็นการ
มุ่งเนน้หาพนัธมิตรทางการคา้ที่มีศกัยภาพเพื่อสรา้ง Supply chain ที่แข็งแกรง่ อยู่บนพืน้ฐานของความรว่มมือที่ดีต่อกนั ดงันัน้ 
การที่บริษัทฯ มีสมัพนัธภาพที่ดีกับลกูคา้ เสนอราคาที่เป็นธรรม และตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็ว  พรอ้มทัง้มีการ
บริการที่ครบวงจรใหก้บัลกูคา้ และพฒันาสินคา้และบรกิารอย่างต่อเนื่อง จะท าใหผู้แ้ข่งขนัรายใหม่ ๆ  เขา้มาในอุตสาหกรรมนี ้
ไดย้าก 
 

บริษัทฯ ไดร้บัการสนับสนุนทางเทคนิคจาก บริษัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากัด  (ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท โตโย    
ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั ผูน้  าดา้นการผลิตบรรจุภณัฑใ์นประเทศญ่ีปุ่ น) มาอย่างต่อเนื่อง มีการส่งผูช้  านาญการเขา้มาศกึษา
ดูงานและใหข้อ้แนะน าในการปรบัปรุงอยู่เสมอ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งใหก้บัทีมฝ่ายผลิต ฝ่ายประกนัคณุภาพ รวมถึงการส่ง
พนกังานของบรษิัทฯ ไปเรียนรูง้านที่ประเทศญ่ีปุ่ นทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อน ามาปรบัปรุงกระบวนการท างาน สรา้งเสรมิ
ใหม้ีความรูค้วามสามารถ เพื่อใหก้า้วทนัไปกบัเทคโนโลยีในการผลิตที่ทนัสมยั และนวตักรรมใหม่ ๆ ในอนาคต 
 

สิทธหิรือขอ้จ ากดัในการประกอบธุรกิจ 
บริษัทฯ ไดร้บัสิทธิเก่ียวกับกรรมวิธีตลอดจนเทคนิคการผลิตฝาจีบ ฝาเกลียวกันปลอม ฝาวงแหวนแม็กซี่ ฝาพลาสติก 

และฝาคอมโพสิต จากบริษัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากัด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยปัจจุบนับริษัทฯ ช าระค่าสิทธิการผลิตเป็นจ านวน
รอ้ยละของยอดขายสทุธิเฉพาะฝาวงแหวนแม็กซี่ ฝาพลาสติก และฝาคอมโพสิต เท่านัน้ 
 

ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิต 
 

ผลิตภัณฑ ์

ปี 2564 ปี  2563 ปี  2562 
ก าลังการ
ผลิตรวม 
(ล้านชิน้) 

อัตราการใช ้
ก าลังการผลิต 

(%) 

ก าลังการ
ผลิตรวม 
(ล้านชิน้) 

อัตราการใช ้
ก าลังการผลิต 

(%) 

ก าลังการ
ผลิตรวม 
(ล้านชิน้) 

อัตราการใช ้
ก าลังการผลิต 

(%) 

กลุ่มผลิตภณัฑฝ์า 20,550 56 20,500 47 20,500 56 
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วัตถุดบิ และผู้จ าหน่ายวัตถุดบิ  
บรษิัทฯ มีนโยบายส่งเสรมิและสนบัสนนุอตุสาหกรรมภายในประเทศ หากว่าวตัถดุิบนัน้ มีคณุภาพมาตรฐานและราคา

ตน้ทุนรวมไม่สงูกว่าที่น าเขา้จากต่างประเทศ บริษัทฯ จะพิจารณาสั่งซือ้จากภายในประเทศก่อน โดยถือนโยบายการจดัซือ้
วตัถุดิบว่า บริษัทฯ จะจดัหาผูข้ายมากกว่า 1 ราย เพื่อใหม้ั่นใจว่าจะไดว้ตัถดุิบท่ีมีคณุภาพตรงตามมาตรฐาน ราคาเหมาะสม 
และมีการส่งมอบตรงตามเวลา  

 

การคดัเลือกผูจ้  าหน่ายวตัถดุิบ บริษัทฯ ใหค้วามส าคญักบัคณุภาพของวตัถดุิบในการผลิต เป็นอนัดบัแรก โดยก าหนด
เกณฑม์าตรฐานในการตรวจสอบไวอ้ย่างชดัเจน และเขา้ตรวจสอบผูจ้  าหน่ายวตัถดุิบของบรษิัทฯ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจ
ว่าวตัถดุิบที่ใชจ้ะไม่มีผลกระทบต่อคณุภาพสินคา้ ในแต่ละปีบริษัทฯ จะแสวงหาผูจ้  าหน่ายวตัถดุิบรายใหม่  ๆ อย่างเป็นระบบ
โดยการแยกกลุ่มของผูจ้  าหน่ายตามชนิดของวัตถุดิบ ด าเนินการทดสอบโดยฝ่ายประกันคุณภาพ และใชม้าตรฐานในการ
ประเมินตามระบบมาตรฐานสากล เช่น ISO, GMP, HACCP, OHSAS และ FSSC 22000 เพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลน
วตัถดุิบในการผลิตของบรษิัทฯ 

 

ผลิตภัณฑ ์ วัตถุดบิหลกัทีใ่ช ้ % การสั่งซือ้ในประเทศ 

กลุ่มผลิตภณัฑฝ์าโลหะ แผ่นเหล็ก / แผ่นอลมูิเนียม แผ่นเหล็ก 98/ แผ่นอลมูิเนียม 80 
กลุ่มผลิตภณัฑฝ์าพลาสติก Polypropylene 100 

 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ มิไดพ้ึ่งพาการซือ้วตัถดุิบจากผูจ้  าหน่ายรายใดเกินกว่ารอ้ยละ 30 ของมลูค่าการซือ้วตัถดุิบทัง้หมด 
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    ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต มีดังนี้ 

  
 

ฝาโลหะ                            ฝาพลาสตกิ                          แผ่นพิมพ ์

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผ่นเหล็ก/ อลูมิเนียม 

เคลือบป้องกันสนิม 

พิมพต์ราเคร่ืองหมาย 

พลาสติกเม็ด 

ป๊ัมขึน้รูปฝา 

นับและบรรจุ 

บุพลาสติกด้านในฝา 

บุพลาสติกด้านในฝา 

พิมพต์ราเคร่ืองหมาย 

นับและบรรจุ 

ขึน้รูปฝา 

แผ่นเหล็ก/ อลูมิเนียม 

เคลือบป้องกันสนิม 

พิมพต์ราเคร่ืองหมาย 

ตัดตามมาตรฐานก าหนด 
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ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
บริษัทฯ มีทรัพยสิ์นส าหรับผลิตสินคา้เพื่อจ าหน่ายประกอบดว้ย ท่ีดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน อาคารและ       

ส่ิงปลกูสรา้ง รวมถึงเครื่องตกแต่ง และอปุกรณส์ านกังานท่ีส าคญั ณ งวดสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2564 ดงันี ้

รายการ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าทางบัญชี  
(ล้านบาท) 

1. ที่ดิน เป็นเจา้ของ 142.80 
2. อาคารและส่ิงปลกูสรา้ง เป็นเจา้ของ 135.10 
3. เครื่องจกัรและอปุกรณใ์นโรงงาน เป็นเจา้ของ 1,150.88 
4. เครื่องตกแตง่และอปุกรณส์ านกังาน เป็นเจา้ของ 26.23 
5. ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 0.11 
6. สินทรพัยร์ะหว่างติดตัง้ เป็นเจา้ของ 95.77 

รวม  1,550.89 
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีอสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ประกอบดว้ย ท่ีดินใหเ้ช่า  ที่คลอง 2 จ านวน 31 ไร่ มูลค่าทาง
บญัชี 240.10 ลา้นบาท ที่ดินเปล่า ที่ดินจดัสรร และส่ิงก่อสรา้ง จ านวน 164 ไร ่ที่คลอง 8 ต าบลล าผกักดู อ าเภอธัญบรุี จงัหวดั
ปทุมธานี เป็นสินทรัพยข์องบริษัทฯ ทั้งหมด ไม่มีภาระผูกพันต่อธนาคารหรือเจ้าหนีใ้ด ๆ ทั้งสิน้ มูลค่าทางบัญชี  426.20        
ลา้นบาท  
 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 
 

  1.  หลักทรัพยข์องบริษัทฯ  

•   จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 528,000,000 บาท เรียกช าระแลว้ 528,000,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจ านวน 52,000,742 หุน้ และหุน้บรุมิสิทธิจ านวน 799,258 หุ้น มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 

บริษัทฯ ไดจ้ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ราคา
จ าหน่ายหุน้ละ 76 บาท ตามมติที่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2550 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2550 ต่อมามีการแปลงสภาพ
เป็นหุน้สามัญในปี 2552 จ านวน 12 หุน้ และในปี 2561 จ านวน 730 หุน้ โดยหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิและประโยชนเ์ช่นเดียวกับ   
หุน้สามญัทกุประการ นอกเหนือจากบรุมิสิทธิของหุน้บรุมิสิทธิ ท่ีก าหนดไวด้งัต่อไปนี ้

ชื่อบริษทั ประเภทธุรกิจ ชนิด 
ของหุ้น 

ทุนจด
ทะเบียน 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น (%) 

บรษิัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ่ง จ ากดั   ผลิตฝากระป๋อง กระป๋อง 
2 ชิน้ และกระป๋อง 3 ชิน้ 

สามญั 1,800 ลา้นบาท   1.60 
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1. หุน้บรุมิสิทธิมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลรว่มกับหุน้สามญั ในอตัราเดยีวกบัหุน้สามญั และมีสิทธิไดร้บัเงนิปันผลเพิ่มเติม
อีกหุน้ละ 1.50 บาท ทัง้นี ้หุน้บรุมิสิทธิเป็นชนิดไม่สะสมเงินปันผล 

2. หุน้บรุมิสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
3. หุน้บุริมสิทธิมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้ในอตัราหุน้บุริมสิทธิ 1 หุน้ ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ โดยไม่มีขอ้จ ากดั

ในการโอนหุน้บุริมสิทธิ ซึ่งผูถื้อหุน้บุริมสิทธิสามารถใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุน้สามญัไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของทุก ๆ 
เดือน หากตรงกบัวนัหยดุท าการของบรษิัทฯ ใหเ้ล่ือนเป็นวนัถดัไป 
  

• ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder’s agreement) ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย 

 

- ไม่มี - 
 

2.  ผู้ถือหุ้น  

 รายละเอียดเก่ียวกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 ราย ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีดงัต่อไปนี ้

 

หมายเหตุ :  
1. ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั คือ บริษัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (100%) 
2. ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัท โตโย ไซกนั จ ากดั คือ บริษัท โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (100%) 
3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ากัด คือ นายณัยณพ ภิรมย์ภักดี (18.78%) นายปิยะ ภิรมย์ภักดี (13.15%)         
นายสนัติ ภิรมยภ์กัดี (12.27%)   

4. ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัท ไทยน า้ทิพย ์จ ากดั คือ บริษัท โคคา-โคล่า เอ็กซปอรต์ จ ากดั (40.8%) บริษัท เรือขดุ แรจ่ตุิ จ ากดั (10.2%) 

 
รายชื่อผู้ถือหุ้น** 

สัญชาติ 
จ านวนหุ้น  

ประเภท
ธุรกิจ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ รวม คิดเป็นร้อยละ 

1.   บริษัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั1 ญ่ีปุ่ น 19,071,292 772,046 19,843,338 37.582 บรรจภุณัฑ ์

2.   บริษัท โตโย ไซกนั จ ากดั2 ญ่ีปุ่ น 5,280,000 - 5,280,000 10.000 บรรจภุณัฑ ์

3.   บริษัท บญุรอดบรวิเวอรี่  จ ากดั3 ไทย 3,934,488 - 3,934,488 7.452 ผลิตเครื่องดื่ม 

4.   บริษัท ไทยน า้ทิพย ์จ ากดั4 ไทย 3,768,316 - 3,768,316 7.137 ผลิตเครื่องดื่ม 

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั ไทย 1,553,500 46 1,553,546 2.942 ส่งเสริมการลงทนุ 

6.   บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน)5 ไทย 1,057,742 - 1,057,742 2.003 ผลิตเครื่องดื่ม 

7.   บริษัท กรีนสปอต  จ ากดั6 ไทย 1,000,000 11,230 1,011,230 1.915 ผลิตเครื่องดื่ม 

8.   บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ ไทย 884,800 - 884,800 1.676 ส่งเสริมการลงทนุ 

 (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก       

9.  บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั7 (มหาชน) ไทย 882,828 - 882,828 1.672 ประกนัภยั 

10.  บริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จ ากดั8 ไทย 735,000 - 735,000 1.392 ลงทนุในบริษทัอ่ืน 
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5. ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) คือ บริษัท โซ วอเตอร ์จ ากัด (64.67%) บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส ์
จ ากดั (21.14%)  

6. ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัท กรีนสปอต จ ากดั คือ บริษัท วฒันโสภณพนิช จ ากดั (56.52%)   
7. ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัท กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) คือ ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (9.97%) 
8. ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษัท ซี.เอส.แคปปิตอล จ ากัด คือ บริษัท สมารท์ อินเวสเมน้ โฮลดิง้ส ์จ ากัด (48.96%) บริษัท วัฒนโชติ 
จ ากดั (31.17%) 

 

**    ไม่นบัรวมบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือส่งเสริมการ
ลงทุนของผูล้งทุนโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ใหส้ามารถลงทุนในหุน้สามัญของบริษัทจดทะเบียนได ้โดยไม่ติดเรื่องเพดานการ   
ถือครองหลกัทรพัยข์องชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชมุของบริษัทจดทะเบียน 

 

1.5 การออกหลักทรัพยอ่ื์น 

- ไม่มี - 
 

1.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินรอ้ยละ 70 ของก าไรสุทธิประจ าปี หลังหักเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่
กฎหมายและบริษัทฯ ไดก้ าหนดไว ้โดยหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลร่วมกับหุน้สามญั ในอตัราเดียวกบัหุน้สามญั และมี
สิทธิไดร้บัเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุน้ละ 1.50 บาท อย่างไรก็ตามอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กับก าไรสทุธิ กระแส
เงินสด และภาระการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงขอ้จ ากัดทางกฎหมายและความจ าเป็นอื่น ๆ โดยการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา
ของบรษิัทฯ เป็นดงันี ้

หมายเหต:ุ  * อตัราเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 รอการพิจารณาอนุมตัิจากผูถื้อหุน้ในการประชุมสามัญ   
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565   

 
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564* 

ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 240.47 330.19 348.98 258.43 193.70 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล      

หุน้สามญั (บาท/ หุน้) 1.50 1.50 3.90 2.45 1.80 

หุน้บรุมิสิทธิ (บาท/ หุน้) 3.00 3.00 5.40 3.95 3.30 

• เงินปันผลระหว่างกาล      

- หุน้สามญั (บาท/ หุน้)  - - 3.25 - - 

- หุน้บรุมิสิทธิ (บาท/ หุน้) - - 4.75 - - 

• เงินปันผลงวดสดุทา้ย      

- หุน้สามญั (บาท/ หุน้)  1.50 1.50 0.65 2.45 1.80 

- หุน้บรุมิสิทธิ (บาท/ หุน้) 3.00 3.00 0.65 3.95 3.30 

อัตราการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 33.44 24.35 59.35 50.52 49.68 
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2. การบริหารจัดการความเส่ียง 
บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญต่อการบริหารความเส่ียงเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และ

เป้าหมายของบรษิัทฯ เป็นกระบวนการบรหิารความเส่ียงที่ก ากบัดแูลโดยคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง (Risk Management 
Committees) เพื่อใหร้ะบุเหตุการณท์ี่อาจเกิดขึน้อันส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์หรือเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งตอ้งมีการจัดการ
ความเส่ียงดังกล่าวใหอ้ยู่ในระดบัความเส่ียงที่ยอมรบัได ้เพื่อใหม้ั่นใจว่า บริษัทฯ จะสามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไว้และ
เพื่อใหก้ารบรหิารงานของบรษิัทฯ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการเตรียมการรองรบัเหตกุารณค์วามเส่ียงทีอ่าจ
เกิดขึน้ในอนาคต และให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการบริหารจัดการความเส่ียงสากล Enterprise Risk Management - 
Integrated Framework: COSO ERM 2017 ในปี 2564 บรษิัทฯ ไดม้ีการปรบัปรุงงานบรหิารความเส่ียง ดงันี ้

 

• คู่มือการบรหิารความเส่ียง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิไวอ้ย่างชดัเจน และไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมินความ
เส่ียงแต่ละระดบัไวอ้ย่างเหมาะสม โดยพิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน  

• รูปแบบการบรหิารจดัการความเส่ียงระดบัองคก์ร โดยน ากรอบโครงสรา้งการบรหิารความเส่ียงเชิงบรูณาการ COSO 
ERM 2017 เพื่อใหค้วามเชื่อมั่นไดว้่าบริษัทฯ มีแผนบริหารจดัการความเส่ียงอย่างเป็นระบบ และสอดคลอ้งกับแผน
กลยทุธ ์  

• จดัหลกัสตูรอบรม การบรหิารความเส่ียงตามกรอบโครงสรา้งการบรหิารความเส่ียงเชิงบรูณาการ COSO ERM 2017 
ใหก้บัผูบ้รหิาร และพนกังาน เพื่อน ามาใชเ้ป็นกรอบความคิดในการบรหิารจดัการความเส่ียงในทกุระดบั ในปี 2564 
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ก าหนดใหฝ่้ายจดัการที่เป็นเจา้ของความเส่ียง (Risk Owner) มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการบรหิารความ
เส่ียงภายหลงัการประเมินความเส่ียง ฝ่ายจดัการผูร้บัผิดชอบจดัท าแผนจดัการความเส่ียง (Mitigation Plan) เพื่อจดัการและ
ลดระดบัความเส่ียงแต่ละประเภทใหอ้ยู่ในระดบัที่บรษิัทฯ ยอมรบัได ้แลว้น าเสนอต่อกรรมการบริหารความเส่ียงตามสายงาน 
เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนงานและมาตรการรองรบัทัง้ระยะสัน้และระยะปานกลาง เพื่อจดัการความเส่ียงที่มีนยัส าคญั 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงท าหนา้ที่ติดตามการด าเนินการตามแผนจดัการความเส่ียงเป็นประจ าทุกเดือน รวมถึง
ประเมินระดบัความเส่ียงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็น ก่อน
รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาและรบัทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส 

 

ปัจจัยความเสี่ยง 

ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจมีเหตุการณท์ี่ไม่แน่นอนเกิดขึน้ ส่งผลกระทบในดา้นลบต่อการบรรลเุป้าหมายของ
บริษัทฯ โดยมีโอกาสเกิดขึน้ไดจ้ากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก คณะกรรมการบริหารความเส่ียงซึ่งประกอบดว้ยผูบ้ริหาร
ระดบัผูอ้  านวยการขึน้ไปเป็นกรรมการ โดยมีผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธาน และผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็นกรรมการและ
เลขานุการท าหนา้ที่ก ากับดูแลและสนับสนุนใหม้ีการด าเนินการบริหารความเส่ียง รวมถึงก าหนดการประชุมเพื่อพิจารณา
รายงานการปฏิบตัิงานลดความเส่ียงของบรษิัทฯ โดยเป็นขอ้มลูความเส่ียงจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายใตก้ารดแูลของแต่ละ
ผู้อ  านวยการ มีการติดตามสถานะและความคืบหน้าของการจัดการความเส่ียงปี 2564 เป็นรายเดือนรวมถึงจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพื่อสรุปความเส่ียงของบริษัทฯ พรอ้มแผนลดและแกไ้ขความ
เส่ียงนัน้ ๆ รวมทัง้พิจารณาแนวโนม้หรือเหตกุารณท์ี่อาจเกิดขึน้และเป็นอปุสรรคต่อการด าเนินธุรกิจอนัมีผลกระทบต่อบริษัทฯ 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยมีส านักตรวจสอบภายในร่วมเป็นผู้สอบทานประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง ในปี 2564 บริษัทฯ มีการส่ือสารกับหวัหนา้หน่วยงานและพนกังานใหท้ราบถึงการจดัการ
ความเส่ียงของบริษัทฯ ผ่านการประชมุหวัหนา้หน่วยงาน และพนกังานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานลดความ
เส่ียงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซึ่งมีรายละเอียดของความเส่ียงและมาตรการในการจดัการดงันี ้
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1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

ปี 2564 เหตุการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ยงัคงเป็นความเส่ียงที่กระทบรุนแรงต่อสขุภาพอนามยัและการ
ด าเนินชีวิตของประชากรโลก มีหลายธุรกิจตอ้งหยุดชะงกัหรือปิดกิจการ เนื่องจากไม่สามารถรบัมือกบัความเส่ียงนีไ้ด ้หลาย
ธุรกิจตอ้งเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงานเพื่อใหส้อดคลอ้งรองรบัไปกบัวิถีการด าเนินชีวิตใหม่ (New normal) ที่เปล่ียนไปเพื่อให้
ธุรกิจยังสามารถด าเนินการได ้ความเส่ียงดา้นสุขภาพอนามยันีส่้งผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งปรบัตัวและมีมาตรการอย่างทันท่วงที
เพื่อใหธุ้รกิจไม่หยุดชะงกั ไม่เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพนกังานและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียต่าง ๆ พนกังานของบริษัทฯ ไดร้บั
การดแูลอย่างเต็มที่ทัง้มาตรการป้องกนัและการรกัษา รวมถึงการส่ือสารขอ้มลูที่เก่ียวกบัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 
ใหท้ราบทั้งขอ้มลูภายในบริษัทฯ และขอ้มูลจากภายนอกที่จ าเป็น การด าเนินการลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของ เชือ้
ไวรสัโควิด-19 ที่บรษิัทฯ ด าเนินการไดแ้ก่ 

 

1. การแต่งตัง้คณะท างานในการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด มีหนา้ที่ก าหนดแผนการรองรบั 
และแผนปฏิบตัิการในการเฝ้าระวงั ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่จะแพร่ระบาดเขา้มาในบริษัทฯ ก าหนดมาตรการ 
แนวทางปฏิบัติของพนักงาน และบุคคลภายนอกที่เขา้มาติดต่อหรือปฏิบัติงานในพืน้ที่ของบริษัทฯ ส่ือสารและให้
ความรูก้ับพนกังานในการปฏิบัติตามมาตรการของบริษัทฯ อย่างถูกตอ้ง รวมถึงการจัดสรรทรพัยากรต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติตามแผนงานและมาตรการที่จ  าเป็นอย่างเพียงพอและทันต่อสถานการณ ์ ประสานงานกับหน่ วยงานภาครฐั 
และหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวขอ้ง เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มลูและแผนเตรียมพรอ้มรบัมือโรคระบาด 
 

2. ดา้นมาตรการป้องกันและดูแลพนักงาน ไดแ้ก่ จัดตั้งจุดวัดอุณหภูมิก่อนเข้าบริษัทฯ มีแอลกอฮอลต์ามจุดสัมผัส
สาธารณะ เพิ่มความถ่ีในการท าความสะอาด ขอความร่วมมือพนักงานสวมใส่หนา้กากอนามยั 100% ในพืน้ที่ของ
บริษัทฯ ลดความหนาแน่นในการประชุมโดยใชร้ะบบการประชุมแบบออนไลน ์หา้มเดินทางไปยังพืน้ที่เส่ียงรวมถึง
เดินทางไปต่างประเทศ งดการส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอก ก าหนดให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานจากที่พัก 
(Work From Home) การบนัทึกกิจกรรมเพื่อการทวนสอบกรณีมีเหตสุุ่มเส่ียงเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน กรณีที่พนกังานติด
เชือ้ บรษิัทฯ ก าหนดใหเ้ขา้รบัการรกัษาจากโรงพยาบาล หรือฮอลพิเทล (Hospitel) ถา้แพทยไ์ดป้ระเมินว่าพนกังานไม่
มีอาการรุนแรง และบริษัทฯ ก าหนดใหพ้นกังานเฝ้าสงัเกตุอาการเป็นระยะเวลา 14 วนั หากสมัผสัใกลช้ิดกับผูต้ิดเชือ้ 
ในเรื่องการฉีดวคัซีน ปี 2564 บรษิัทฯ มีพนกังานท่ีฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ครบ 2 โดสแลว้ 98% และรณรงคส่ื์อสาร
ใหพ้นกังานฉีดวคัซีนบสูเตอรอ์ย่างต่อเนื่อง 

 

3. ดา้นการส่ือสารประชาสมัพนัธ ์บริษัทฯ ก าหนดช่องทางการติดต่อส่ือสารกับพนกังานทุกคนหลายช่องทาง เช่น แอป
พลิเคชัน Line official, TV monitor ภายในบริษัทฯ, บอรด์ประชาสัมพันธ์, การประชุมย่อยต่าง ๆ ทุกครัง้ เพื่อให้
พนกังานทุกท่านไดร้บัทราบขอ้มลูต่าง ๆ ที่จะส่ือสารไดท้นัท่วงที บริษัทฯ รณรงคเ์รื่อง “การ์ดอย่าตก” อย่างต่อเนื่อง
ผ่านส่ือต่าง ๆ นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีการซักซอ้มเหตุการณ์สมมุติกรณีพบว่ามีการติดเชือ้ของพนักงานในบริษัทฯ 
ขัน้ตอนการด าเนินการต่าง ๆ มีการด าเนินการไดต้ามที่ก าหนดรวมถึงประเมินผลหลงัการซกัซอ้ม 

 

4. ดา้นการปฏิบัติส าหรบับุคคลภายนอก บริษัทฯ มีการก าหนดขั้นตอนอย่างชดัเจนส าหรบับุคคลภายนอกที่จะเขา้มา
ภายในบรษิัทฯ ตอ้งปฏิบตัิอย่างไร การคดักรองบคุคลที่มีความเส่ียงไม่ใหเ้ขา้มาภายในพืน้ท่ีของบรษิัทฯ การสอบถาม
ประวตัิการเดินทาง รวมถึงบริษัทฯ มีการประสานงานใหค้วามร่วมมือกับทางราชการทัง้ส่วนทอ้งถิ่นและส่วนกลางใน
การด าเนินการต่าง ๆ ที่ราชการขอความรว่มมือเพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 
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5. ดา้นการปฏิบตัิกับผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ลกูคา้ และคู่คา้ บริษัทฯ มีการส่ือสารกนัอย่างใกลช้ิด เรื่องความตอ้งการท่ี
ปรบัเปล่ียนไป มีการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของลูกคา้ และขอใหคู้่คา้ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของบริษัทฯ อย่าง
ใกลช้ิด 

 

ดา้นความปลอดภยัในการผลิตสินคา้ บริษัทฯ มีการใชเ้ครื่องจกัรและอุปกรณใ์นกระบวนการผลิต การขนถ่ายวตัถดุิบ
และสินคา้อยู่ตลอดเวลา ดงันัน้ความปลอดภยัในการท างานจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อทัง้พนกังานและบริษัทฯ อุบตัิเหตุที่เกิดขึน้ใน
ระหว่างการท างานอาจน ามาซึ่งความสญูเสียต่อร่างกายของพนกังาน และทรพัยสิ์นของบริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกันและลด
ความเส่ียงในการสูญเสียดังกล่าว ปี 2564 บริษัทฯ ยังคงใชแ้นวปฏิบัติการชีบ้่งอันตรายดว้ยวิธี Job Safety Analysis  การ
รายงานเหตกุารณเ์กือบเกิดอบุตัิเหต ุ(Near Miss) และการส ารวจสถานท่ี (Site Survey) ทกุเดือนโดยผูบ้รหิาร เพื่อส ารวจพืน้ท่ี
โดยรอบของบรษิัทฯ ที่อาจมีความเส่ียงต่อความปลอดภยัในการท างานเพื่อจะไดก้ าหนดมาตรการในการป้องกนัอนัตรายที่อาจ
เกิดขึน้ รวมทัง้รณรงคใ์หพ้นกังานมีจิตส านึกเรื่องความปลอดภยัโดยการมีกิจกรรม วนัความปลอดภยั (Safety Day) ใหค้วามรู ้
ในเรื่องความปลอดภยัในการท างาน อีกทัง้ใหม้ีการตรวจสอบเครื่องจกัร เครื่องมือ อปุกรณ์เซนเซอรน์ิรภยั (Safety Sensor) ให้
อยู่ในสภาพพรอ้มใช้งานอยู่เสมอ  นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีการรณรงค์เรื่องการสวมหมวกกันน็อคให้กับพนักงานที่ขับรถ
มอเตอรไ์ซค ์จากผลการด าเนินการดงักล่าวในปี 2564 ท าใหจ้ านวนครัง้การเกิดอบุตัเิหตุและจ านวนวนัท่ีตอ้งหยดุงานเนื่องจาก
อุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นปฏิบตัิและรณรงคใ์หพ้นกังานมีจิตส านึกเรื่องความปลอดภัยและโครงการ
อุบัติเหตุตอ้งเป็นศูนย ์( Zero Accident) อย่างต่อเนื่องต่อไป ส่วนในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย บริษัทฯ มีแผนป้องกันการเกิด
อคัคีภยั ตลอดจนจดัใหม้ีการซอ้มป้องกนัระงบัอคัคภียัและอพยพหนีไฟเป็นประจ าทกุปี และช่วงไตรมาสที่ 4 ทางบรษิัทฯ ไดน้ า
มาตรการเพิ่มเติม "หยุด-เรียก-คอย" (Stop-Call-Wait) ไม่ปล่อยปัญหา เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึน้ เพื่อใหพ้นกังานตระหนกัถึง
ความปลอดภยัในการท างาน และเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดจากการแกไ้ขส่ิงผิดปกติ 

 

ในส่วนของส่ิงแวดลอ้ม บริษัทฯ ไดป้ฏิบัติและควบคุมค่าต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งตามขอ้บังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม    
กรมควบคุมมลพิษ มีการบ าบัดและขจัดอย่างถูกวิธีตามข้อก าหนดดา้นกฎหมายส่ิงแวดล้อมมิให้กระทบต่อชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคญัของบรษิัทฯ  

 

2. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

       ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปี 2564 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศขยายตวัอยู่ที่ 1.2% การส่งออกของ
ประเทศขยายตวักว่าปี 2563 และรายไดจ้ากการท่องเที่ยวลดลงจากปี 2563 อย่างไรก็ตามผลกระทบทางอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของไทย ขึน้อยู่กับระยะเวลาของสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 และรฐับาลจะสามารถควบคุม
การระบาดอยู่หรือไม่ เพราะยงัคงส่งผลใหผู้ป้ระกอบการและผูใ้ชแ้รงงานในภาคการท่องเที่ยวไดร้บัผลกระทบเป็นอย่างมาก 
นอกจากรายไดท้ี่ลดลงแลว้ยงัส่งผลไปถึงการคา้ขายของธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่องตอ้งซบเซาไปดว้ย ภาครฐัตอ้งออกมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ทางเศรษฐกิจ เช่น โครงการเพิ่มก าลังซือ้ใหแ้ก่ผูม้ีบตัรสวสัดิการแห่งรฐั โครงการคนละครึ่ง โครงการสิทธ์ิ
เที่ยวดว้ยกนั มาตรการผ่อนคลายนั่งทานอาหารในรา้น โครงการเปิดรบันกัท่องเที่ยวเขา้มาในประเทศ (Test and Go) การท า
โครงการภูเก็ตแซนดบ์๊อกซ ์อย่างไรก็ตามเมื่อพบว่ามีการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุใ์หม่ ในประเทศไทยท าให้
ตอ้งมีมาตรการประกาศเคอรฟิ์ว ก าชบัมาตรการป้องกนัในแต่ละพืน้ท่ี รวมถึงการปิดสถานบนัเทิง และเนน้ย า้ประชาชนปรบัตวั
เข้าสู่วิถี  New Normal การฉีดวัคซีน  การเว้นระยะห่างทางสังคม และปฏิบัติตนระมัดระวังตนเองขั้นสูงสุดหรือแบบ
ครอบจกัรวาล ตามหลกั Universal Prevention ประชาชนมีการระมดัระวงัในการใชจ้่ายมากขึน้อนัมาจากผลของก าลงัซือ้ที่มี
จ ากดั และหนีสิ้นภาคครวัเรือนท่ียงัคงอยู่ในระดบัสงู อตัราการบรโิภคเครื่องดื่มที่ลดลงท าใหม้ีการขายสินคา้ของบรษิัทฯ ไม่ได้
ตามเป้าหมาย รวมถึงการส่งออกสินคา้ของบริษัทฯ ก็ไม่ไดต้ามเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั  
โควิด-19 ภายในประเทศของลกูคา้เช่นกนั ปัจจบุนัการแข่งขนัทางการคา้มีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ ทัง้จากคู่แข่งในประเทศและ
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คู่แข่งที่มาจากต่างประเทศ ผูผ้ลิตเครื่องดื่มที่มีการจ าหน่ายในหลายประเทศยงัคงใชว้ิธีการประมลูราคาวตัถุดิบจากบรษิัทแม่
และส่งไปโรงงานผลิตในท่ีต่าง ๆ ซึ่งมีปรมิาณการใชว้ตัถดุิบเป็นจ านวนมาก จึงท าใหก้ารแข่งขนัดา้นราคามีมากยิ่งขึน้  
 

3. ความเสี่ยงด้านการเงนิ  

ปี 2564 ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งในเรื่องการน าเขา้วตัถุดิบ เครื่องจกัร อุปกรณจ์ากต่างประเทศ 
และกระทบต่อรายไดจ้ากการส่งออกสินคา้ไปยงัต่างประเทศ บรษิัทฯ มีรายจ่ายและรายไดท้ี่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบรษิัทฯ 
สามารถลดความเส่ียงได ้โดยจับคู่ให้รายจ่ายเป็นเงินสกุลเดียวกับรายได้ และการท าสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ รวมถึงมีการติดตามเรื่องอตัราแลกเปล่ียนอย่างใกลช้ิด ท าใหบ้ริษัทฯ สามารถลดความเส่ียงจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียนไดเ้ป็นอย่างดี ส่งผลใหปี้ 2564 โดยรวมบรษิัทฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 6.95 ลา้นบาท 

 

ความเส่ียงดา้นสินเชื่อที่ลกูคา้หรือคู่สญัญาช าระหนีใ้หก้บับรษิัทฯ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงไว ้บรษิัทฯ มีการวิเคราะห์
อายลุกูหนีเ้พื่อการบรหิารสินเชื่อ และมีการรายงานสินเชื่อคงคา้งทกุเดือน รวมถึงมีการเรง่รดัตดิตามหนีท้นัทีที่ พบว่ามีโอกาสที่
การช าระหนีอ้าจไม่เป็นไปตามเงื่อนไข มีการพิจารณาปรบัเงื่อนไขสินคา้ใหก้ับลูกคา้บางรายในช่วงผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 จากการด าเนินการดงักล่าวท าใหใ้นปี 2564 บรษิัทฯ ลดความเส่ียงดา้นสินเชื่อได ้

 

ส่วนของความเส่ียงของการใช้งบประมาณต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา ตั้งแต่ปี 2562 ที่บริษัทฯ เริ่มใช้ระบบ
รายงานที่พัฒนาขึน้เพื่อควบคุมและติดตามการใชง้บประมาณใหด้ียิ่งขึน้ ท าให้การใชง้บประมาณปี 2564 ใกลเ้คียงตาม
ก าหนดเวลามากขึน้กว่าปี 2563  

 

4.  ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
       เป็นความเส่ียงที่เกิดขึน้ในกระบวนการด าเนินงานของโรงงาน รวมถึงความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการปฏิบตัิงาน
ภายในของระบบงานต่าง ๆ ในปี 2564 บรษิัทฯ มีความเส่ียงที่เกิดจากการด าเนินงานดงันี ้ 
 

การควบคุมคุณภาพสินค้า 
การผลิตสินคา้ของบรษิัทฯ มีการควบคมุคณุภาพในทกุขัน้ตอน โดยมีการตรวจสอบตัง้แต่การรบัวตัถดุิบ กระบวนการผลิต 

การบรรจแุละการส่งมอบสินคา้ อย่างไรก็ตามยงัพบว่าบรษิัทฯ มีความเส่ียงจากการถกูรอ้งเรียนเรื่องคณุภาพจากลกูคา้ ซึ่งในปี 
2564 มีมาตรการเพื่อลดความเส่ียงนีด้ ้วยการจดัท าขอ้ก าหนดระดบัคุณภาพที่ยอมรบัไดร้ะหว่างบริษัทฯ กับลกูคา้แต่ละราย
อย่างต่อเนื่อง การติดตัง้อุปกรณ ์และปรบัปรุงระบบตรวจสอบคุณภาพฝาดว้ยกลอ้งคุณภาพสูงในสายการผลิตใหม้ีความ
แม่นย ามากขึน้ จดัการฝึกอบรมการใชง้านใหก้บัพนกังานในสายการผลิต ฝึกอบรมความรูใ้นการผลิตสินคา้และแนวคิดในการ
ปรับปรุงคุณภาพโดยผ่านกิจกรรม SGA (Small Group Activity) นอกจากนีใ้นส่วนของการทดสอบสินคา้ของบริษัทฯ กับ
สายการผลิตของลกูคา้ไดม้ีการก าหนดขนาดการทดลองร่วมกนั เพื่อใหผ้ลสรุปจากการทดลองยืนยนัไดเ้ช่นเดียวกัน  กับเมื่อมี
การน าสินคา้ของบรษิัทฯ ไปใชใ้นกระบวนการผลิตจรงิ มีการน าระบบการบนัทึกขอ้มลูคณุภาพการผลิตจากสายการผลิตเขา้สู่
ฐานขอ้มลูโดยอตัโนมตัิ (Statistical Process Control: SPC) แทนการบนัทึกดว้ยระบบ Manual ท าใหส้ามารถวิเคราะหข์อ้มลู
คุณภาพการผลิตไดท้ันท่วงที ซึ่งบริษัทฯ เริ่มท าการติดตั้งระบบในสายการผลิตฝาพลาสติก  และจะขยายไปจนครบทุก
สายการผลิต จากการด าเนินการดงักล่าวส่งผลตัง้แต่ปี 2564 จ านวนครัง้ของการรอ้งเรียนเรื่องคณุภาพจากลกูคา้ลดลงจากปี
ก่อน แต่ยงัไม่ไดต้ามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ดงันัน้บริษัทฯ จะยงัคงด าเนินการในแผนงานที่ยงั ไม่แลว้เสร็จอย่างต่อเนื่อง และ
มุ่งมั่นใหห้น่วยงานระบบบรหิารงานคุณภาพด าเนินการบรรลตุามแผนท่ีตัง้ไว้ เพื่อแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนดา้นคณุภาพใหด้ีขึน้ โดยมี
เป้าหมายสงูสดุที่จะไม่ใหม้ีการรอ้งเรียนในเรื่องคณุภาพสินคา้จากลกูคา้  
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การควบคุมแผนการผลิต 
เพื่อลดความเส่ียงใหแ้ผนการผลิตมีความสอดคลอ้งกบัก าหนดการส่งมอบสินคา้ บรษิัทฯ ไดเ้ริ่มใชร้ะบบงาน “Production 

to plan” ที่สามารถช่วยใหแ้ผนการผลิตมีประสิทธิภาพตัง้แต่ปี 2562 ซึ่งส่งผลดีต่อการควบคมุค่าใชจ้่ายทัง้ในเรื่องการจดัการ
วตัถุดิบใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัการผลิต จดัแผนการท างานล่วงเวลา ฝ่ายผลิตสามารถจดัเตรียมส่วนสนบัสนุนต่าง ๆ ได้
ล่วงหนา้ ระบบดงักล่าวช่วยใหก้ารผลิตและการท างานล่วงเวลามีแผนงานท่ีชดัเจน สามารถวดัประสิทธิภาพไดด้ีขึน้ แมว้่าผล
การท างานบางส่วนยงัไม่ไดต้ามแผนท่ีก าหนดไว ้แต่ช่วยลดความเส่ียงการควบคมุแผนการผลิตได้ 

 

การควบคุมสินค้าคงคลัง 
การผลิตสินคา้ของบรษิัทฯ มีทัง้การผลิตสินคา้ใหม้ีระดบัสินคา้คงคลงัตามที่ก าหนดเพื่อใหม้ั่นใจว่ามีสินคา้เพียงพอท่ีจะส่ง

ใหล้กูคา้ไดท้นัที การผลิตสินคา้อีกรูปแบบคือการผลิตตามปริมาณการสั่งซือ้เท่านัน้ อย่างไรก็ตามพบว่าบรษิัทฯ ยงัมีสินคา้คง
คลงัเกิน 1 ปี จึงอาจมีความเส่ียงที่สินคา้เกินความตอ้งการของลกูคา้ รวมถึงความลา้สมยักรณีที่ลกูคา้มีการเปล่ียนรูปแบบของ
ตราสินคา้ในปี 2564 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเส่ียงในการสูญเสียดงักล่าว บริษัทฯ มีมาตรการใหผู้ร้บัผิดชอบแต่ละ
หน่วยงานดูแลปริมาณสินคา้คงคลงัของบริษัทฯ ใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม โดยเฉพาะที่มีอายุเกิน 1 ปี มีรายงานระดบัสินคา้  
คงคลงัการด าเนินการเรง่การขายสินคา้ที่คงคา้งมาเป็นเวลานาน รวมถึงการตัดจ าหน่ายและท าลายสินคา้ที่มีความชดัเจนแลว้
ว่าไม่สามารถจ าหน่ายได ้และติดตามไม่ใหเ้กิดสินคา้คงคลงัเกิน 1 ปี เพิ่มขึน้ จากด าเนินการดงักล่าวช่วยลดความเส่ียงไดแ้ต่
ยงัตอ้งควบคุมใหต้่อเนื่อง นอกจากนีเ้พื่อเป็นการป้องกนัความไม่เพียงพอของพืน้ท่ีคลงัจากการประมาณการเก็บสต็อกสินคา้ 
บริษัทฯ จึงไดม้ีการเช่าพืน้ท่ีคลงัภายนอกบริษัทฯ เพื่อใหม้ีพืน้ที่ส  ารองในการเก็บสต็อกซึ่งช่วยลดความเส่ียงเรื่องสินคา้คงคลงั
ไม่มีพืน้ท่ีจดัเก็บไดเ้ป็นอย่างดี 
 

ความพึงพอใจของลูกค้า 
บรษิัทฯ มีการส ารวจและวดัความพึงพอใจของลกูคา้ที่มีต่อบรษิัทฯ ในเรื่องคณุภาพสินคา้ การจดัส่ง และการใหบ้รกิาร ซึ่ง

บริษัทฯ มีการส ารวจทุกปี ดว้ยการส่งแบบสอบถามใหล้กูคา้แต่ละรายเพื่อใหค้วามเห็น โดยในปี 2564 พบว่าเปอรเ์ซ็นตค์วาม
พึงพอใจโดยรวมเท่ากับปี 2563 ความพึงพอใจในเรื่องคุณภาพ การจัดส่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการสูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามความพึงพอใจดา้นคุณภาพจากลูกคา้แม้จะไดสู้งกว่าเป้าหมายแต่ข้อรอ้งเรียนดา้น
คณุภาพยงัคงมีอยู่ ซึ่งบรษิัทฯ ยงัมีแผนปรบัปรุงเรื่องการควบคมุคณุภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการรอ้งเรียนดา้นคณุภาพสินคา้
และเพิ่มความพึงพอใจของลกูคา้ใหม้ากขึน้   
 

5.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
 บริษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บงัคับ โดยบริษัทฯ มีจรรยาบรรณธุรกิจเป็นหลักใน

การปฏิบตัิงาน มีขอ้บงัคบัที่ชดัเจนว่าส่ิงใดที่ไม่ควรปฏิบตัิ การเคารพในสิทธิของผูค้า้และลกูคา้ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยลดความ
เส่ียงในเรื่องนีไ้ด ้บริษัทฯ มีการอบรมจรรยาบรรณธุรกิจให้พนักงานทราบ และคงการบังคับใชม้าตรการตามล าดับชั้นให้
พนกังานไดป้ฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจโดยเครง่ครดั  
 

6. ความเสี่ยงจากเหตุการณรุ์นแรง 
   บริษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติ เช่น เหตุการณน์ า้ท่วม ซึ่งบริษัทฯ มีแผนรองรับเหตุการณ์

ดงักล่าวแลว้ในปี 2564 บรษิัทฯ ไม่มีความเส่ียงจากเหตกุารณอ์นัเป็นภยัพิบตัิทางธรรมชาติ 
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7.  ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพยส์ินทางปัญญา 
   บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของขอ้มลูทัง้ของบรษิัทฯ และลกูคา้เป็นอย่างมาก บรษิัทฯ มีระบบป้องกนัการ

รั่วไหลของขอ้มลูส าคญัออกสู่ภายนอกรวมถึงมีการป้องกันการเขา้ถึงระบบสารสนเทศของบริษัทฯ จากภายนอก รวมถึงมีการ
ก าหนดแหล่งเก็บขอ้มูลส ารองไว ้เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่องกรณีแหล่งเก็บขอ้มลูหลักเสียหายและ
บริษัทฯ ไดป้ระกาศใชน้โยบายสารสนเทศเพื่อควบคุมการใชง้านตัง้แต่ปี 2562 และระงบัการใชส่ื้อบนัทึกขอ้มลูพกพาต่าง ๆ 
เพื่อป้องกันการรั่วไหลของขอ้มลูในระบบสารสนเทศ รวมถึงสามารถประมวลผลการท างานต่าง ๆ  ใหร้วดเร็วซึ่งการด าเนินการ
อพัเกรด สามารถท าไดต้ามเป้าหมาย และในปี 2564 บรษิัทฯ ไม่มีความเส่ียงดา้นชื่อเสียงและทรพัยสิ์นทางปัญญา บรษิัทฯ ได้
ศึกษาพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล และไดม้ีคณะท างานก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาขอ้มูล      
ส่วนบคุคล เพื่อจดัท าแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคลทัง้ภายในและภายนอกบรษิัทฯ ซึ่งจะลดความเส่ียงจาก
การถกูฟ้องรอ้งในเรื่องการรั่วไหลของขอ้มลูส่วนบคุคล  

 

8.  ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต 
วตัถุดิบหลกัที่บริษัทฯ ใชใ้นการผลิต ไดแ้ก่ แผ่นเหล็ก แผ่นอลมูิเนียม และเม็ดพลาสติก จะมีการเปล่ียนแปลงของราคา

ตามภาวะราคาในตลาดโลกที่ขึน้อยู่กับตามความตอ้งการของตลาดในขณะนัน้ ซึ่งเป็นปัจจยัที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้  
วัตถุดิบมีการปรบัราคาขึน้มากในครึ่งหลังของปี 2564 ในขณะที่ปรบัราคาขายฝาไม่ไดม้ากในสัดส่วนเดียวกัน เพื่อลดความ
เส่ียงดา้นราคาและการขาดแคลนวตัถุดิบที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทฯ จึงมีการติดตามความเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบ
อย่างใกล้ชิดทั้งตลาดต่างประเทศและในประเทศ รวมถึงการประสานงานกับผู้ผลิตวัตถุดิบ ให้ผลิตและส่งวัตถุดิบตาม
ก าหนดเวลา ตลอดจนการจดัการประมาณการขายสินคา้ของบรษิัทฯ ล่วงหนา้ใหแ้ม่นย ามากขึน้เพื่อท าการสั่งซือ้วตัถดุิบไดท้นั
ความตอ้งการ การบริหารสินคา้คงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ให้เกิดภาวะเส่ียงต่อการจัดส่งล่าช้า และการสรา้ง
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัคู่คา้ทกุราย รวมถึงบรษิัทฯ ไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิตามแผนงานในการก าหนดและพฒันาผูผ้ลิตรายที่ 2 และ
รายที่ 3 ส าหรบัวัตถุดิบหลักตามที่ก าหนดของบริษัทฯ และหาวัตถุดิบที่สามารถใชท้ดแทนไดใ้นราคาที่ต  ่าลง ท าใหบ้ริษัทฯ 
สามารถลดความเส่ียงจากวตัถดุิบขาดแคลนได ้

 

9.  ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน และด้านการก ากับดูแลกิจการทีด่ี  
 บริษัทฯ ตระหนกัถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นหลกัการส าคญัประการหนึ่งภายใตก้ารก ากับดูแลกิจการที่ดีและมี

ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัิที่ดีทัง้ต่อพนกังานและ   
คู่คา้ โดยตระหนกัถึงสิทธิในความเป็นมนุษยแ์ละความเท่าเทียมกัน การไม่เลือกปฏิบตัิต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยในปี 2564 
บริษัทฯ ยงัมีการเตรียมความพรอ้มเพื่อด าเนินการต่าง ๆ ในเรื่องขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้ส่วนที่เป็นขอ้มลูลกูคา้ ผูถื้อหุน้ พนกังาน 
และบุคคลต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับ
ภาคเอกชนในวนัที่ 1 มิถุนายน 2565 นอกจากนีสิ้ทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนกังานได้รบัความคุม้ครองไม่ใหถู้กล่วงละเมิด
จากการใชห้รือเปิดเผยไปยงับคุคลที่ไม่เก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นจรรยาบรรณของบรษิัทฯ ในส่วนของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ 
ปฏิบตัิตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มีการด าเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้จึงมั่นใจไดว้่าบริษัทฯ  ไม่มี
ความเส่ียงในเรื่องดงักล่าว 
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3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ยึดหลกัในการท าธุรกิจตามกรอบจรยิธรรม และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ โดย
มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติดว้ยความเป็นธรรม ซื่อสัตย ์โปร่งใส และค านึงถึงผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็นองคก์รที่
ด  าเนินงานดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคม และพฒันาไปสู่ความยั่งยืน โดยมีการด าเนินงานตามแนวทางรายงานความยั่งยืน ซึ่ง
ครอบคลมุทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลท่ีดีดงัต่อไปนี ้  

• การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่คา้ตามกรอบการแข่งขันทางการคา้ที่สุจริตและเท่าเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบัติตามสัญญาและ

เงื่อนไขทางการคา้ รวมทัง้ใหค้วามเสมอภาคและความยตุิธรรมแก่คู่คา้ทกุราย เคารพในทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ื่น 
 

การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม :  มีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงทางการคา้กับลกูคา้ และผูข้ายอย่างเคร่งครดั ตลอดจนแข่งขนั
ทางการคา้อย่างยุติธรรม โดยค านึงถึงจริยธรรมในการประกอบการคา้ 
ไม่บิดเบือนขอ้มลู หลอกลวงหรือใชว้ิธีอื่นใดที่ไม่ถกูตอ้ง 

การเคารพสิทธิในทรพัยสิ์น :  ส่งเสริมใหพ้นักงานปฏิบัติตามสิทธิในทรพัยสิ์น และเคารพในทรพัยสิ์น
ทางปัญญาสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ อย่างเครง่ครดั 

ส่งเสรมิความรบัผิดชอบต่อสงัคมในคู่คา้: ส่งเสริมและใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อ
สังคมของลูกคา้ ผู้ขาย รวมทั้งตรวจสอบใหม้ีตามกฎหมายการปฏิบัติ
ตามกฎหมายแรงงานของผูร้บัจา้งซึ่งเป็นคู่คา้ของบรษิัทฯ  

 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไม่เคยถกูด าเนินคดีจากการละเมิดกฎหมาย และขอ้บงัคบัใด ๆ ตลอดระยะเวลาในการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

• การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัและมุ่งเนน้ใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตอ้งกระท าอย่างถูกตอ้ง 
ตรงไปตรงมา และตอ้งไม่มีการเรียกรอ้ง หรือรบัทรพัยสิ์น และผลประโยชนใ์ด ๆ จากผูท้ี่เก่ียวขอ้งทางธุรกิจ รวมทัง้บริษัทฯ ไม่
สนบัสนนุการใหสิ้นบนอย่างเด็ดขาด  

 

 วันที่ 3 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ไดเ้ขา้ร่วมการประกาศเจตนารมณ ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Collective  Action Coalition: CAC) เป็นครั้งแรก และในวันที่  10 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้รับ
ใบรบัรองการเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ (CAC) จากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต ที่ใหก้ารรบัรองว่าบริษัทฯ ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง ว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบตัิ 
รวมถึงมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตคอรร์ปัชันภายในองคก์รครบถว้นตามเกณฑท์ี่  CAC ก าหนด โดยนายพันเทพ   
สภุาไชยกิจ ผูจ้ดัการใหญ่ เป็นตวัแทนบรษิัทฯ เขา้รบัมอบในงาน “Thailand’s 8th National Conference on Collective Action 
Against Corruption” เมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 โดยมีอายสุมาชิก 3 ปี 
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 และตามที่บริษัทฯ ได้ครบก าหนดการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอรร์ัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่  10 
พฤศจิกายน 2563 นั้น บริษัทฯ ไดด้  าเนินการทบทวนและกรอกแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
เพื่อขอยื่นต่ออายใุบรบัรองสมาชกิฯ ต่อคณะกรรมการแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย โดยเมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอรร์ัปชันของภาคเอกชนไทยได้มีมติให้การรับรองต่ออายุ “บริษัท ฝาจีบ จ ากัด 
(มหาชน)” เป็นสมาชิกแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย โดยการรบัรองดงักล่าวจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติให้
การรบัรอง ตัง้แต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และครบก าหนดอายกุารรบัรอง 3 ปี ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ ผูจ้ดัการใหญ่ และนายโอภาศ ธันวารชร รองผูจ้ดัการใหญ่ เป็นตวัแทนบรษิัทฯ รวมส่งคลิป
วีดีโอ และภาพนิ่งคู่กับใบประกาศที่ผ่านการรบัรอง เพื่อใชใ้นงานการมอบประกาศนียบตัรที่จดัขึน้วนัที่ 22 ธันวาคม 2564ใน
งาน “Thailand’s 11th National Conference on Collective Action Against Corruption” รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจตา้น
คอรร์ปัชนั 

 บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการโครงการ CAC คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแนวปฏิบัติและมาตรการต่อตา้นการ
ทุจริตคอรร์ปัชนั และคณะอนุกรรมการก าหนดแนวปฏิบตัิและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั ก าหนดนโยบายต่อตา้น
การทุจริตคอรร์ปัชนั สามารถ Download ไดท้ี่ www.crownseal.co.th ในหมวดนกัลงทุนสมัพนัธ ์หวัขอ้การก ากับดแูลกิจการ 
ที่ดี โดยใหทุ้กหน่วยงานไดม้ีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ก าหนดแนวปฏิบตัิและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิภายในบรษิัทฯ  
 

 บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีช่องทางการรอ้งเรียนหรือการแจง้เบาะแสจากการกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ซึ่งรวมถึงพนักงาน 
ผูบ้รหิาร และผูม้ีส่วนไดเ้สีย ผ่านระบบรบัขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส (Whistleblower) นอกเหนือจากการแจง้เป็นลายลกัษณ์
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อักษรผ่านทาง e-mail จดหมาย หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น หากพบเห็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ         
ที่กฎหมายก าหนด การกระท าผิดในเรื่องการก ากบัดแูลที่ดี การกระท าทจุรติคอรร์ปัชนั หรือพบเห็นการกระท าที่ผิดจรรยาบรรณ 
และนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัของบรษิัทฯ 

 

ทัง้นีเ้พื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัพนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียว่าการรายงาน หรือใหข้อ้มลูหรือใหเ้บาะแสนัน้จะไม่ท าให้  
ผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มลูไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหาย จึงไดก้ าหนดกลไกส าหรบัคุม้ครองและบรรเทาความเดือดรอ้นเสียหาย
ใหก้ับผูท้ี่ไดร้ายงานหรือใหข้อ้มูลที่ถูกกระท าโดยไม่เป็นธรรม และใหค้วามส าคญักับการเก็บขอ้มลูขอ้รอ้งเรียนเป็นความลับ 
เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้ับผูร้อ้งเรียน รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานเมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรียนไวอ้ย่างชดัเจน ตัง้ แต่การ
รวบรวมขอ้เท็จจรงิโดยท าเป็นความลบั การตัง้คณะท างานสอบขอ้เท็จจรงิ การตัง้คณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนมุตัิ
การลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลขอ้รอ้งเรียน 

ตลอดปี 2564 บริษัทฯ มีการส่ือสาร เผยแพร่ ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกับพนักงานทั่วทัง้องคก์ร ผ่านระบบการ
อบรมออนไลน์ มีการจัดอบรมชีแ้จงเรื่อง การต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหพ้นักงานมีความเขา้ใจและ
ปฏิบตัิไดอ้ย่างถกูตอ้งและเป็นแนวทางเดียวกนั รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกับ
การเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดของกฎหมายอย่างสม ่าเสมอ พนักงานผู้กระท าการ ทุจริต         

คอรร์ปัชนัหรือกระท าผิดจากนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัรวมทัง้การท าผิดจรรยาบรรณ จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินยัตาม
ระเบียบที่บรษิัทฯ ก าหนดไว ้และไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย  

 

นอกจากนีส้  านักงานตรวจสอบภายในจะมีการประเมิน ติดตามการก ากับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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• การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและปัจเจกชน โดยตระหนกัถึงสิทธิในความเป็นมนุษยแ์ละความเท่าเทียมกัน ไม่เลือก
ปฏิบตัิต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากนี ้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลตอ้งไดร้บัความคุม้ครองไม่ใหถู้กล่วงละเมิดจากการใชห้รือ
การเปิดเผยไปยังบุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง และเพื่อให้พนักงานไดร้ับทราบข้อมูลเก่ียวกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ   
บรษิัทฯ ไดจ้ดัประชมุพนกังานพบผูบ้รหิารอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ซึ่งนอกเหนือจากพนกังานทกุคนจะไดท้ราบผลการด าเนินงาน
ดา้นต่าง ๆ แต่บรษิัทฯ ยงัไดร้บัทราบขอ้คิดเห็นและความตอ้งการของพนกังาน เพื่อน าไปปรบัปรุงพฒันาใหด้ีขึน้ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ในปี 2564 บรษิัทฯ ไม่ไดร้บัขอ้รอ้งเรียน อนัเนื่องมาจากการปฏิบตัทิี่ไม่ถกูตอ้ง หรือไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด 
 

• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญต่อพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ ไม่มีการแบ่งแยกเชือ้ชาติ ศาสนา และเพศ โดยพนกังาน    
ทุกคนจะไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัอย่างเคร่งครดั มีการ
จดัสถานที่ท  างานที่ปลอดภยัและถูกสขุลกัษณะ มีแผนการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกบัการพฒันา
ธุรกิจ ตลอดจนใหค้่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเหมาะสม บรษิัทฯ ตระหนกัดีว่าความส าเรจ็ขององคก์รขึน้อยู่กบัศกัยภาพของ
บุคลากรเป็นส าคัญ องคก์รใดหากมีทรพัยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ย่อมสามารถสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และน าพาองคก์รไปสู่ความส าเรจ็ไดต้ามเป้าหมายที่ตอ้งการอย่างยั่งยืน  

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีความเขา้ใจในสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มและจัดตัง้เป็นสหภาพแรงงาน ซึ่งมี
วตัถุประสงคเ์พื่อช่วยกันดูแลเก่ียวกับสภาพการจา้ง สวสัดิภาพในการท างานและสวสัดิการต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสใหส้หภาพ
แรงงาน ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานยื่นข้อเรียกร้อง เพื่อขอให้บริษัทฯ  พิจารณาปรับเปล่ียนการจัดสวัสดิการ และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานไดต้ามที่ทัง้สองฝ่ายมีความเห็นพอ้งรว่มกนั  
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• ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสรา้งความพึงพอใจให้กับลูกคา้ ดว้ยการพัฒนาคุณภาพสินคา้และบริการ  เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผลิตสินคา้ที่มีความปลอดภยั และรบัผิดชอบต่อลกูคา้และผูบ้รโิภค 
 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญและค านึงถึงสุขภาพความปลอดภัยของผู้บริโภค  จึงได้น าระบบความปลอดภัย        
บรรจภุณัฑอ์าหาร (FSSC 22000) เขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิตตัง้แต่ปี 2557 และมีการปฏิบตัิมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564     
ผลการตรวจติดตามการรักษาระบบมาตรฐานดังกล่าวของบริษัทฯ ยังคงความสอดคลอ้งกับข้อก าหนด แสดงให้เห็นถึง       
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยรวม ไม่เฉพาะแต่พนกังานเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงผูบ้รโิภคโดยทั่วไป 

 

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
บริษัทฯ มีการดูแลและค านึงถึงสิทธิและผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตัง้แต่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการ

คา้ เจา้หนี ้พนักงาน รวมถึงความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยแนวทางในการปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แต่ละกลุ่มพึงไดร้บัอย่างละเอียดถ่ีถว้น  และดูแลใหม้ั่นใจว่าสิทธิ
ดังกล่าวไดร้ับการคุม้ครองและปฏิบัติดว้ยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ถือว่าเป็นภาวะหน้าที่ในการก าหนดมาตรการที่
เหมาะสมและเป็นประโยชนก์บัทกุฝ่าย ดงันี ้
 

ผู้ถือหุ้น  : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตวัแทนท่ีดีใหก้บัผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสรา้งความพึงพอใจ และประโยชนส์งูสดุ
ใหก้บัผูถื้อหุน้  มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส และเชื่อถือไดต้่อผูถื้อหุน้ โดยค านึงถึงการเจรญิเติบโต 
และเพิ่มมลูค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว ดว้ยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง  

 

ลูกค้า    :     บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ โดยการไดร้บัผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพตรงตามที่ลกูคา้
 ตอ้งการ ในระดบัราคาที่เหมาะสม และบรกิารท่ีตรงเวลา มีการใหค้  าปรกึษา รว่มแกปั้ญหา รบัขอ้รอ้งเรียน และ
 จดัเก็บรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั รวมทัง้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขสญัญาที่ใหไ้วก้บัลกูคา้อย่างเครง่ครดั 

 

คู่ค้า    : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่คา้ตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ที่สุจริตและเท่าเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบตัิตามสญัญา
 และเงื่อนไขทางการคา้ รวมทัง้ใหค้วามร่วมมือแก่ผูข้ายสินคา้ในดา้นขอ้มลูต่าง ๆ ที่จ  าเป็น ใหค้วามเสมอภาค 
 ความยตุิธรรมแก่ผูข้ายทุกราย รวมทัง้มีกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งที่โปร่งใส เป็นไปตามขัน้ตอนและระเบียบของ
 บรษิัทฯ  

 

คู่แข่ง :     บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งทางการคา้ตามกรอบกติกา และเงื่อนไขทางการคา้ภายใตก้รอบของกฎหมายบริษัทฯ  
ทางการคา้   สนบัสนนุนโยบายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผกูขาด ไม่มกีารใชว้ิธีการท่ีจะไดข้อ้มลูใด ๆ ของ คู่แขง่ขนั       
   อย่างผิดกฎหมาย  ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แขง่โดยการกล่าวหาที่ปราศจากความจรงิ 
 

เจ้าหนี ้   :    บรษิัทฯ ปฏิบตัิตามเงื่อนไขสญัญาในการกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลง และปฏิบตัิหนา้ที่ที่พึงมีต่อเจา้หนีอ้ย่างเครง่ครดั  
 

พนักงาน :    บริษัทฯ  ใหค้วามส าคญัต่อพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ ไม่มีการแบ่งแยกเชือ้ชาติ ศาสนา และเพศ โดย     
  พนกังานทกุคนจะไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั 
  อย่างเคร่งครดั มีการจัดสถานที่ท  างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร   
  อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกบัการพฒันาธุรกิจ ตลอดจนใหค้่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเหมาะสม 
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สังคมและสิ่งแวดล้อม  : บรษิัทฯ มีความตระหนกัและเห็นความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จึงไดก้ าหนด
นโยบายในการดูแลจัดการด้านส่ิงแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุม้ค่า มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการอย่างเครง่ครดั  
เพื่อป้องกันมิให้มลภาวะส่งผลกระทบต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน และชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ได้ด  าเนินกิจกรรมความ
รบัผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยไดร้่วมกับ สถาบันธุรกิจเพื่อ
สงัคม (CSRI) จดักิจกรรม CSR DAY เพื่อเผยแพรค่วามรูเ้รื่อง CSR ใหก้บัพนกังานในองคก์รอีกดว้ย 

 

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย : บริษัทฯ ไดเ้ปิดช่องทางใหพ้นกังาน รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกสามารถติดต่อ 
เสนอความคิดเห็น รอ้งเรียน และรายงานการกระท าที่ไม่ถูกตอ้งผ่านช่องทาง e-mail จดหมาย หรือ
กล่องรบัฟังความคิดเห็น และผ่านระบบรบัข้อรอ้งเรียนและแจง้เบาะแส (Whistleblower) บนเว็บไซต์
ของบรษิัทฯ www.crownseal.co.th  

 

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 
บรษิัทฯ ตระหนกัดีว่าการรกัษาส่ิงแวดลอ้มเป็นงานส่วนรวมที่ส าคญั ดงันัน้บรษิัทฯ ไดว้างนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มควบคู่

ไปกบันโยบายของบรษิัทฯ ในทกุ ๆ ดา้นพรอ้มทัง้มุ่งมั่นท่ีจะสรา้งที่ท  างานท่ีปลอดภยัถกูสขุลกัษณะและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ โดย
พนกังานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ 

 

การด าเนินงานในปี 2564 
เพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนโดยรอบบริษัทฯ 

ดงันี ้
1) ควบคุมคุณภาพน า้ทิง้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายก าหนด มีระบบบ าบดัน า้เสีย ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก เพื่อไม่ใหเ้กิด

ผลกระทบต่อชุมชน มีการตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้อยู่เป็นประจ าทุก  2 เดือน โดยหอ้งปฏิบตัิการเอกชนที่ไดร้ับการ
รบัรองจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

2) ของเสียทุกชนิดของบริษัทฯ ไดถู้กคัดแยกและไปส่งก าจัดหรือบ าบัดโดยบริษัทฯ ที่ไดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม ทัง้นี ้การด าเนินงานทกุขัน้ตอนไดร้บัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม มีการควบคมุและตรวจสอบ
การปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบัการอนญุาตโดยหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกอย่างสม ่าเสมอ 

3) จดัอุปกรณล์ดเสียงใหก้ับพนกังานเพื่อสวมเครื่องป้องกันเสียงขณะปฏิบตัิงาน รวมทัง้ป้องกันและลดผลกระทบจาก
แหล่งก าเนิดเสียง โดยการท าฝาครอบลดเสียงจากเครื่องจกัรสู่ภายนอก 

4) ตรวจวดัเสียง แสง ความรอ้น ฝุ่ น สารเคมี และไอระเหยในบรเิวณที่ท างานและสถานท่ีจดัเก็บ ตามประกาศกระทรวง
แรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มช่วยใหพ้นกังานอยู่ใน
สภาพการท างานที่ปลอดภัย ปลอดมลพิษ ขณะเดียวกันไดจ้ัดใหม้ีโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจ าปี ช่วยยืนยนั
ความเหมาะสมของมาตรการในการดแูลและป้องกนัผลกระทบจากการท างาน 

 5) จดัใหม้ีการลงชมุชนใกลเ้คียง เพื่อตรวจวดัและติดตามขอ้เสนอแนะจากชมุชน เป็นประจ าทกุเดือน 
6) รว่มจดักิจกรรม รณรงค ์ส่งเสรมิ การรกัษาส่ิงแวดลอ้มกบัหน่วยงานราชการ เทศบาลนครรงัสิตในทกุ ๆ ปี 
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การตรวจสารเจือปนทีร่ะบายออกจากปล่องเตา 
จากการตรวจสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องโรงงาน (สู่ภายนอก)  เช่น ฝุ่ นละอองก๊าซ

ออกไซดข์องไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด ์ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์และกลุ่มสารประกอบอินทรียร์ะเหยง่าย โดย

หอ้งปฏิบตัิการเอกชนท่ีไดร้บัการรบัรองโดยกรมโรงงานอตุสาหกรรม พบว่าปรมิาณฝุ่ นละออง และก๊าซ ดงักล่าว มีผลอยู่ในค่า

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมและตามที่หน่วยงานราชการก าหนด 
 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 2560 - 2564 
สถิติการเกิดอุบตัิเหตจุากกราฟในรอบ 5 ปี จะเห็นว่ามีแนวโนม้ที่ดีขึน้ จ านวนครัง้ที่เกิดอบุตัิเหตลุดลง แต่จ านวนวนัหยดุ

เพื่อพักรักษาเพิ่มมากขึน้ หากวิเคราะหจ์ะพบว่า การเกิดอุบัติเหตุจะเป็นบาดเจ็บและรักษาตัว ไม่ถึงขึน้สูญเสียอวัยวะ/             
ทพุพลภาพ ของพนกังาน 
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3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม 

 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
บริษัทฯ ด าเนินการทางธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม 

ตลอดจนใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนท์ี่ช่วยเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ชุมชนและสงัคมบริษัทฯ มีกิจกรรม
รว่มกบัชมุชนโดยรอบอย่างสม ่าเสมอ 

 

การด าเนินงานปี 2564 
 

1. บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ “You Share You Give” บริจาคเงิน และส่ิงของให้แก่ “สถาน
สงเคราะหเ์ด็กอ่อน รงัสิต” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันศุกรท์ี่ 5 มีนาคม 2564 บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) น าโดยคุณพันเทพ สุภาไชยกิจ ผูจ้ัดการใหญ่ พรอ้มคุณนฤภร 

อรุนประพนัธ ์ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย คุณนิตยา สิริจริยาพร ผูจ้ดัการฝ่ายขายในประเทศ และคุณธนยันนัท ์ระวีวงศว์ส ุผูจ้ดัการ
ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ พรอ้มทีมฝ่ายขายและการตลาด ร่วมบริจาคเงินจากโครงการ “You Share You Give” และเงินบริจาค
จากผูบ้รหิารและพนกังาน จ านวนทัง้หมด 30,000 บาท รวมทัง้ส่ิงของมลูค่า 23,916 บาท ให ้“สถานสงเคราะหเ์ด็กอ่อน รงัสิต” 
ภายใตโ้ครงการ “You Share You Give” ซึ่งมีวัตถุประสงคเ์พื่อกระตุน้การตอบกลับแบบส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้                 
ปี 2563 
 

2. นายชยัวฒัน ์ชื่นโกสมุ ผูว้่าราชการจงัหวดัปทมุธานี เยี่ยมเยือนบรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
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วนัที่ 8 มีนาคม 2564 นายชยัวฒัน ์ชื่นโกสมุ ผูว้่าราชการจงัหวดัปทุมธานี พรอ้มดว้ยนางสาวรุ่งนภา ทองเมือง ประกันสงัคม
จังหวัดปทุมธานี หน่วยงานในสังกัดแรงงานจงัหวัดปทุมธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ปทุมธานี ลงพืน้ที่เพื่อประชาสมัพนัธแ์ละรบัฟังปัญหาเก่ียวกับ โครงการ “ม33เรารกักัน” ณ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ใน
เวลา 13.00 – 15.00 น. ในการด าเนินการโครงการ “ม33เรารกักัน” ไดม้ีการเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อรบัเงินเยียวยาจากรฐับาล
ส าหรบักลุ่มผูป้ระกนัตนมาตรา 33 รอบแรกในวนัท่ี 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา  
 

3. ผูจ้ัดการใหญ่ ท าพิธีเปิดป้าย โครงการ สะพานทางเดินเพื่อสาธารณประโยชน ์เนื่องในโอกาส ครบรอบ 50 ปี ของ 
บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 วนัจนัทรท์ี่ 3 พฤษภาคม 2564 บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) น าโดยคุณพนัเทพ สภุาไชยกิจ ผูจ้ดัการใหญ่ และคณุ  
ยกูิฮิโตะ โนซากิ ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสเทคนิค พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) ท าพิธีเปิดใชส้ะพาน
ทางเดิน บริเวณหนา้บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด ในโครงการ สะพานทางเดินเพื่อสาธารณประโยชน ์เนื่องใน
โอกาส ครบรอบ 50 ปี ของ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) อย่างเป็นทางการ โดยไดร้บัเกียรติจาก คณุโยชิยกูิ ชิคาโนะ (ประธาน
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด) และคุณศักดิ์ชัย มโนจิตงาม (รองประธานบริษัท ฯ) มาร่วมเปิดป้ายสะพาน
ทางเดินในครัง้นีด้ว้ย 
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4. บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) รว่มบรจิาคเงินช่วยเหลือ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ตัวแทนของบริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ไดส่้งมอบเงิน จ านวน 200,000 บาท แก่        
รองศาสตราจารย ์นายแพทยพ์ฤหสั ต่ออดุม ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ ทัง้นี ้บรษิัทฯ และพนกังาน 
ไดร้่วมใจกันบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนับสนุนการซือ้อุปกรณ์ทางการแพทย์          
เพื่อขยายเตียงรบัผูป่้วยโควิดอาการหนกั โดยพวกเราไดร้วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนในการที่จะช่วยกันต่อสูก้ับโรคระบาด    
โควิด-19 
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การวิจัยและพัฒนาจากการด าเนินงานทีมี่ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาใหเ้ป็นผูผ้ลิตบรรจุภัณฑช์ั้นน าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ผลิตสินคา้ที่มีความปลอดภัย 
คุณภาพสูง และมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองทุกความตอ้งการของลูกคา้ได ้โดยมุ่งเน้นให้มีการคิดคน้ พัฒนา
ผลิตภัณฑข์องบริษัทฯ อยู่เสมอ สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด มีการใชว้ตัถุดิบหรือพลังงานนอ้ยลง เพื่อใหม้ีการใช้
ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า มีตน้ทุนที่เหมาะสม และสามารถแข่งขนัไดอ้ย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้ม มิใหเ้กิด
มลภาวะในทกุกระบวนการผลิตและทกุปฏิบตัิการ   

 

ในปี 2564 บริษัทฯ ผ่านการพิจารณาเขา้ร่วมการน าเสนอผลงาน SGA ในการประชุม Thailand Quality Conference & 
The 22nd Symposium TQM-Best Practices in Thailand ครัง้ที่ 22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแทนบรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) ไดผ่้านการพิจารณาจากกรรมการและน าเสนอผลงานในรอบสดุทา้ย ประเภท TQM 
Progressive Learners ปี 2564 เรื่อง เพิ่มอัตราการเดินเครื่องและลดของเสียในการผลิต จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มใน
ประเทศไทย เมื่อวนัที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน ์Cisco Webex Meetings โดยมีผูเ้ขา้รบัฟังการน าเสนอกว่า 
200 คน 

 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูไวใ้นเว็บไซตบ์ริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) www.crownseal.co.th ในหมวดส่ิงแวดลอ้ม
และสงัคม หวัขอ้ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ  ซึ่งจดัขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ก าหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยไดพ้ิจารณาเลือกใชน้โยบาย

บัญชีที่เหมาะสม  และถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ          

งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไดต้รวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นใน

รายงานของผูส้อบบญัชีอย่างไม่มีเงื่อนไข 

คณะกรรมการบรษิัทฯ จดัใหม้ีและด ารงไวซ้ึ่งระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายใน เพื่อใหม้ั่นใจไดอ้ยา่ง

มีเหตุผลว่าการบนัทึกขอ้มลูทางบญัชีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที่จะด ารงไว้ซึ่งทรพัยสิ์น และเพื่อใหท้ราบจุดอ่อน

เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดการทจุริตหรือด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน ท าหนา้ที่ก ากับดูแลรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคมุ

ภายใน และการตรวจสอบภายในใหม้ีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ

อยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใ้นแบบ 56-1 One Report แลว้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถสรา้ง

ความเชื่อมั่นอย่างมเีหตผุลว่างบการเงินของบรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีความถกูตอ้งตามที่ควร

ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

  

 

(นายเทพ วงษว์านิช)                             (นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ)  

  ประธานกรรมการ                กรรมการและผูจ้ดัการใหญ่ 
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4.  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)  

4.1 วิเคราะหฐ์านะการเงนิ ผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญ 

ค าอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานส าหรับปี 2564 เปรียบเทยีบกับปี 2563 

 การด าเนินงานส าหรับงวด 1 ปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

 ในปี 2564 บรษิัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวนเงิน 194 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรต่อหุน้จ านวนเงิน 3.72 บาท อตัราก าไรสทุธิเท่ากับ
รอ้ยละ 6.3 และอตัราส่วนตอบแทนส่วนผูถื้อหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 5.2 มีก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม จ านวนเงิน 194 ลา้นบาท 

 บริษัทฯ มีรายไดร้วม 3,049 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายสินคา้และรายไดจ้ากการใหบ้ริการ จ านวนเงิน 
2,881 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 94.50 ของรายไดร้วม และรายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายเศษวสัด ุรายไดค้่า
บรหิาร รายไดค้่าเช่า รายไดด้อกเบีย้รบั รวมเป็นจ านวนเงิน 168 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5.50 ของรายไดร้วม 

 ในดา้นตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้รกิาร บรษิัทฯ มีตน้ทนุขายรวมจ านวนเงิน 2,525 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนต่อ
ยอดขายรอ้ยละ 87.6 มีก าไรขัน้ตน้จ านวนเงิน 356 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนต่อยอดขายรอ้ยละ 12.4 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจ านวนเงิน 297 ล้านบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.7          
ของรายไดร้วม ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายในการขาย จ านวนเงิน 71 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.3 ของรายไดร้วม ค่าใชจ้่ายใน
การบรหิาร จ านวนเงิน 226 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.4 ของรายไดร้วม 

บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ จ านวนเงิน 39 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรบัปี จ านวนเงิน 37    
ลา้นบาท และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จ านวนเงิน 2 ลา้นบาท 
 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญมีดังนี ้
• รายได้รวม 

บริษัทฯ มีรายไดร้วมเพิ่มขึน้จากปีก่อนจ านวนเงิน 158 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.5 โดยรายไดจ้ากการขายสินคา้
และรายไดจ้ากการใหบ้ริการเพิ่มขึน้ 111 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.0 และมีรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้ 47 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้  
รอ้ยละ 38.8 มาจากยอดรายไดจ้ากการขายเศษวสัดโุลหะจากการผลิตที่เพิ่มขึน้   
            หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 การเปลี่ยนแปลง 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

รายได ้       
รายไดจ้ากการขาย 2,824 92.6 2,664 92.1 160 6.0 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 57 1.9 106 3.7 (49) (46.2) 
รวมรายไดจ้ากการขายสินคา้
และใหบ้รกิาร 

2,881 94.5 2,770 95.8 111 4.0 

รายไดอ้ื่น 168 5.5 121 4.2 47 38.8 

รวมรายได้ 3,049 100.0 2,891 100.0 158 5.5 
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• ต้นทนุขายสนิค้า และก าไรขัน้ต้น 

ปี 2564 บริษัทฯ มีตน้ทุนขายรวมจ านวนเงิน 2,525 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนต่อยอดขายรอ้ยละ 87.6 บริษัทฯ      
มีก าไรขัน้ตน้จ านวนเงิน 356 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราส่วนต่อยอดขายรอ้ยละ 12.4 ลดลงเมื่อเทียบกบัปีที่แลว้ที่รอ้ยละ 16.9 
และปริมาณเงินลดลงจากปี 2563 จ านวนเงิน 112  ลา้นบาทหรือลดลงรอ้ยละ 23.9 เป็นผลมาจากราคาตน้ทุนวตัถุดิบหลกั    
ที่ใชใ้นการผลิตปรบัตวัสงูขึน้ตามราคาตลาด   
                                 หน่วย :  ลา้นบาท 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 การเปลี่ยนแปลง 

จ านวน
เงนิ 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
เงนิ 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
เงนิ 

ร้อยละ 
 

รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้รกิาร 

 
2,881 

 
100.0 

 
2,770 

 
100 

 
111 

 
4.01 

ตน้ทนุขายสินคา้และการ
ใหบ้รกิาร 

 
2,525 

 
87.6 

 
2,302 

 
83.1 

 
223 

 
9.69 

ก าไรขั้นตน้ 356 12.4 468 16.9 (112) (23.9) 

 

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ปี 2564 บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร รวมเป็นจ านวนเงิน 297 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
9.7 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้จากปีที่แล้วร้อยละ 4.9 ซึ่งเพิ่มขึน้ทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่ง
ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายในการขาย จ านวนเงิน 71 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.3 ของรายไดร้วม และค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
จ านวนเงิน 226 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.4 ของรายไดร้วม 

บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จ านวนเงิน 7 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.2 สาเหตุหลกัเนื่องจากบริษัทฯ มี
ค่าใชจ้่ายดา้นบคุลากรเพิ่มขึน้ จ านวน 7.8 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.29 
                          หน่วย  :  ลา้นบาท 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 การเปลี่ยนแปลง 

จ านวน
เงนิ 

ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

จ านวน
เงนิ 

ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

จ านวน
เงนิ 

ร้อยละ 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร      
ค่าใชจ้า่ยในการขาย 71 2.3 64 2.2 7 10.9 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 226 7.4 219 7.6 7 3.2 

      รวม 297 9.7 283 9.8 14 4.9 

 

• ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล 

 บรษิัทฯ มีภาษีเงินไดน้ติิบคุคลส าหรบัปี 2564 จ านวนเงิน 37 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 17 ลา้นบาท หรือลดลง      
รอ้ยละ 31.5 สาเหตมุาจากในปี 2564 บรษิัทฯ มกี าไรจากการด าเนินงานท่ีตอ้งเสียภาษีลดลงจากปีก่อนจ านวน 85 ลา้นบาท 
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หรือลดลงรอ้ยละ 25.4 และบรษิทัฯ ไดร้บัประโยชนท์างภาษี รวมเป็นจ านวนเงิน 4 ลา้นบาท มาจากการท่ีบรษิัทฯ ไดล้งทนุซือ้
เครื่องจกัร อปุกรณ ์ไดร้บัการยกเวน้ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 604 และ 642 เรื่องการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล อีกทัง้ยงั
ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี รวมเป็นจ านวนเงิน 4 ลา้นบาท มาจากการท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุ 

                   หน่วย  :  ลา้นบาท 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 
การเปลี่ยนแปลง 

จ านวนเงนิ ร้อยละ 
ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้     
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัปี 37 54 (17) (31.5) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 2 3 (1) (33.3) 
             รวม 39 57 (18) (31.6) 

 

• รายจ่ายลงทุน 

 ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายจ่ายเก่ียวกับสินทรพัยป์ระเภททุน จ านวนเงิน 244 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน
เครื่องจกัรเพื่อเพิ่มผลิตภณัฑใ์หม่ นอกจากนีเ้ป็นการขยายก าลงัการผลิต และการปรบัปรุงเครื่องจกัรใหม้ีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
 

การวิเคราะหฐ์านะการเงนิ 

• สินทรัพยร์วม 

 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2564  มีมลูค่ารวมเป็นจ านวนเงิน 4,512 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวนเงิน 2 
ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 0.1 ประกอบดว้ย สินทรพัยห์มุนเวียน เงินลงทุนระยะยาว อสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ที่ดิน 
อาคารและอปุกรณ ์และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น ๆ เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 49.7 รอ้ยละ 0.2 รอ้ยละ 14.8 รอ้ยละ 34.4 และรอ้ยละ 
0.9 ตามล าดบั มีรายละเอียดของสินทรพัยด์งันี ้   
              หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 การเปลี่ยนแปลง 

จ านวน
เงนิ 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
เงนิ 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
เงนิ 

ร้อยละ 

สินทรพัยห์มนุเวียน 2,243 49.7 2,286 50.6 (43) (1.9) 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       

เงินลงทนุระยะยาว 10 0.2 10 0.2  -   -  

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 666 14.8 666 14.8  -   -  

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 1,551 34.4 1,493 33.1 58 3.9 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น ๆ 42 0.9 59 1.3 (17) (28.8) 

รวมสินทรัพย ์ 4,512 100 4,514 100 (2) 0.1 
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 สินทรพัยห์มุนเวียนจ านวนเงิน  2,243 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวนเงิน 43 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 1.9 
ประกอบดว้ย 

➢ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวนเงิน 134 ลา้นบาท ลดลงจ านวนเงิน 94 ลา้นบาท  หรือลดลงรอ้ยละ 
41.2 เนื่องจากบรษิัทฯ มีผลการด าเนินงานท่ีมีก าไรลดลง ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากราคาวตัถดุิบที่ปรบัตวัสงูขึน้ตาม
ราคาตลาด 

➢ ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น จ านวนเงิน 548 ลา้นบาท คิดเป็นระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉล่ีย 64 วนั มีอตัราส่วนหมนุเวยีน
ลกูหนีก้ารคา้ 5.65 เท่า โดยมียอดลกูหนีค้งเหลือเพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวนเงิน 62 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
12.8  เนื่องจากรายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้รกิารมียอดเพิ่มขึน้จากปีก่อน 

➢ สินคา้คงเหลือ จ านวนเงิน 592  ลา้นบาท  คิดเป็นระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 29 วนั มีอตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้
คงเหลือ 12.6 เท่า โดยมียอดสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้เป็น จ านวนเงิน 84 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 16.5  
เนื่องจากบรษิัทฯ มีการบรหิารจดัการสินคา้ใหม้ีปรมิาณคงเหลือใหส้อดคลอ้งกบัแผนการผลิตและแผนการขายได้
ดีตามสถานการณเ์ศรษฐกิจที่เริ่มจะฟ้ืนตวัจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 

 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์จ านวนเงิน 1,551 ลา้นบาท มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวรอยู่ที่รอ้ยละ 26.6 โดยมี
ยอดเพิ่มขึน้สทุธิจากค่าเส่ือมราคาจากปี 2563 จ านวนเงิน 58 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.9 สาเหตุหลกัมาจาก บริษัทฯ มี
การลงทุนเพิ่มในเครื่องจกัรใหม่เพื่อขยายก าลงัการผลิต และผลิตภณัฑใ์หม่ เป็นจ านวนเงิน 255 ลา้นบาท หกัค่าเส่ือมราคา
ของสินทรพัยส์ าหรบัปีจ านวนเงิน 194 ลา้นบาท และตดัจ าหน่ายสินทรพัยอ์ปุกรณเ์ครื่องจกัรที่ไม่ไดใ้ชง้าน จ านวนเงิน 4 ลา้นบาท 

• หนีส้ินรวม 
 บริษัทฯ  มีหนีสิ้นรวม ณ สิน้ปี 2564 มลูค่ารวม 755 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวนเงิน 67 ลา้นบาท หรือลดลง
รอ้ยละ 8.2 ประกอบดว้ย หนีสิ้นหมุนเวียน หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี และหนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น เป็นสัดส่วนรอ้ยละ  
58.4 รอ้ยละ 9.9 และรอ้ยละ 31.7 ตามล าดบั มีรายละเอียดของหนีสิ้นดงันี ้
                      หน่วย :  ลา้นบาท 

รายการ 

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 การเปลี่ยนแปลง 

จ านวน
เงนิ 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
เงนิ 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
เงนิ 

ร้อยละ 

หนีสิ้นหมนุเวียน 441 58.4 514 62.5 (73) (14.2) 
หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 75 9.9 73 8.9 2 2.7 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 239 31.7 235 28.6 4 1.7 

รวมหนีส้ิน 755 100.0 822 100 (67) (8.2) 

หนี้สินหมุนเวียน จ านวนเงิน 441 ล้านบาท ลดลงเป็น จ านวนเงิน 73 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.2 สาเหตุหลัก
เนื่องมาจาก  
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➢ เจ้าหนี ้การค้าและเจ้าหนี ้อื่น จ านวนเงิน 403 ล้านบาท มีระยะเวลาช าระหนี ้ 62 วัน และมีอัตราส่วน
หมุนเวียนเจา้หนี ้5.84 เท่า โดยมียอดเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นลดลง  58 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 
12.6 ส่วนใหญ่มาจากบริษัทฯ มีการปรบัปรุงกระบวนการจ่ายเงินใหก้ับคู่คา้จากการจ่ายเป็นเช็คเป็นการ
จ่ายผ่านระบบ E-Payment 

• ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ จ านวนเงิน 3,757 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวนเงิน 65 
ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.8 เนื่องมาจากบริษัทฯ มีก าไรสะสมยังไม่ไดจ้ัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวนเงิน 
2,728 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 65 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.4 ในปี 2564 บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลจากก าไรของปี  
2563 เป็นจ านวนเงิน 128 ลา้นบาท และมีองคป์ระกอบอื่นของส่วนผูถื้อหุน้จ านวนเงิน 61 ลา้นบาท   

นโยบายสภาพคล่อง แหลง่ทีม่าและใช้ไปของเงนิทุน  

สภาพคล่อง ในปี 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ รวมมูลค่า 134  ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2563 เป็นจ านวนเงิน 94 ลา้นบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานท่ีมีก าไรลดลง ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากราคาวตัถดุิบที่
ปรบัตวัสงูขึน้ตามราคาตลาด 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 5.08 เท่า เพิ่มขึน้จาก 4.45 เท่า ในสิน้ปี 2563 และมี
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.20 เท่า นอ้ยกว่า 0.22 เท่า ในสิน้ปี 2563 

➢ แหล่งที่มาและใชไ้ปของเงินทนุ ส าหรบัปี  2564  ประกอบดว้ย 

1. เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวนเงิน 191 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากก าไรจากการด าเนินงานก่อน
การเปล่ียนแปลงในสินทรพัย ์และหนีสิ้นด าเนินงานจ านวนเงิน 505 ลา้นบาท และบรษิัทฯ มีการเปล่ียนแปลง
ในสินทรพัยเ์พิ่มขึน้เป็น จ านวนเงิน 187 ลา้นบาท ไดแ้ก่ ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นท่ีเพิ่มขึน้ การเปล่ียนแปลง
ในหนีสิ้นลดลง จ านวนเงิน 73 ลา้นบาท ไดแ้ก่ เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นที่เพิ่มขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้
จ่ายภาษีเงินไดน้ิติบคุคลเป็นจ านวนเงิน 54 ลา้นบาท   

2. เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุน จ านวนเงิน 140  ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในการซือ้
เครื่องจกัรใหม่ จ านวนเงิน 242 ลา้นบาท และเงินลงทนุชั่วคราวในบญัชีเงินฝากประจ าปีลดลงจ านวนเงิน 97 
ลา้นบาท เนื่องจากบรษิัทฯ ไดจ้ดัสรรเงินสดเพื่อการลงทนุชั่วคราวประเภทเงินฝากระยะสัน้กบัสถาบนัการเงิน 
ที่มีความเส่ียงต ่า และได้ผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบีย้พิเศษซึ่งสูงกว่าอัตราตลาด  และมีดอกเบีย้รับ     
จ านวนเงิน 6 ลา้นบาท  

3. เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวนเงิน 144  ลา้นบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลหุน้สามัญและ    
หุน้บรุมิสิทธิ จ านวนเงิน 128  ลา้นบาท และการจ่ายช าระคืนหนีสิ้นตามสญัญาเช่า จ านวนเงิน 16 ลา้นบาท  
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4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณท์ีอ่าจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงการเติบโตของผลก าไรควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และธรรมาภิบาล
(ESG) โดยในปี 2564 ไม่มีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานและการตดัสนิใจ
ลงทนุของบรษิัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 
 

4.3 ข้อมูลจากงบการเงนิและอัตราส่วนทางการเงนิ 
 

ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
 
 งบการเงนิ 

เฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2562 
ผลการด าเนินงาน (ล้านบาท)     
รายไดร้วม   3,049 2,891 3,336 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้ 
ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 

 
 

 
446 

 
508 

 
592 

ก าไรสทุธิ  194 258 349 
ฐานะทางการเงนิ (ล้านบาท)     
สินทรพัยร์วม   4,512 4,514 4,367 
หนีส้ินรวม  755 822 726 
สว่นของผูถื้อหุน้  3,757 3,692 3,641 
อัตราส่วนทางการเงนิ (ร้อยละ)     
อตัราก าไรสทุธิ  6.36 8.91 10.41 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(ROA)  4.30 5.82 8.19 
อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (ROE)  5.16 7.05 9.95 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้)  3.72 4.97 6.71 
ก าไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท/หุน้)  3.67 4.89 6.61 
มลูค่าตามบญัชี (บาท/หุน้)  71.16 69.93 68.96 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) 2564 2563 2562  
อตัราส่วนสภาพคล่อง = 5.08        4.45         5.04  เท่า 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ = 3.72     3.46         3.72  เท่า 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = 0.40   1.29        0.91  เท่า 
อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ = 5.65        5.70         6.59  เท่า 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย = 64           63            55  วนั 
อตัราส่วนหมนุเวยีนสินคา้คงเหลือ = 12.55    11.85        15.23  เท่า 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย = 29           30           24  วนั 
อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนี ้ = 5.84      5.37         5.84  เท่า 
ระยะเวลาช าระหนี ้ = 62           67            62  วนั 
Cash Cycle = 31           26            17  วนั 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO)   
อตัราก าไรขัน้ตน้ = 12.37       16.90        15.89  % 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร = 81.90     194.36      105.32  % 
อตัราก าไรสทุธิ = 6.36   8.94        10.41  % 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ = 5.16        7.05         9.95  % 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)   
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ = 4.30        5.82         8.19  % 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร = 26.55       30.43        36.19  % 
อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ = 0.68        0.65         0.79  เท่า 

อัตราส่วนวิเคราะหท์างการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO)   
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ = 0.20        0.22         0.20  เท่า 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ = - - - เท่า 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั  = 0.45 1.59 0.91 เท่า 
อตัราการจ่ายเงินปันผล = 49.68 58.36 24.35 % 
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5.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

ชื่อบริษทั บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) (CSC) 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายฝาส าหรบัปิดภาชนะประเภทขวด อาทิ ฝาจีบ ฝาอลมูิเนียมเกลียวกนัปลอม 

 ฝาแม็กซี่ ฝาพลาสติก และฝาคอมโพสิต  
เลขทะเบียนบริษทั ทะเบียนเลขที่ 0107537000416 (เดิมเลขที่ บมจ. 288) 
ทุนจดทะเบียน 528,000,000 บาท  
ทุนช าระแล้ว 528,000,000  บาท 
มูลค่าต่อหุน้ 10 บาท 
โดยแยกออกเป็น หุน้สามญั   52,000,742  หุน้ 
 หุน้บรุมิสิทธิ        799,258  หุน้ 

ทีต่ั้งส านักงานและโรงงาน   เลขที่ 5 ซอยรงัสิต-นครนายก 46 ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอธัญบรุี   
 จงัหวดัปทมุธานี 12130 
โทรศัพท ์ 0-2533-0450-9  
โทรสาร    0-2974-1118 
เว็บไซต ์ www.crownseal.co.th 

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

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศพัท ์: 0-2009-9000  
 โทรสาร : 0-2009-9991 

ผู้สอบบัญชี นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์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  

 โทรศพัท ์: 0-2264-0777   
 โทรสาร : 0-2264-0789-90 

ทีป่รึกษากฎหมาย          บรษิัท กฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จ ากดั  
 444 อาคารโอลิมเปียไทย ทาวเวอร ์ชัน้ 4 
 ถนนรชัดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 โทรศพัท ์: 0-2541-4214-6   
 โทรสาร : 0-2541-4200 

 

ข้อพพิาททางกฎหมาย ในปี 2564 บรษิัทฯ ไม่มขีอ้พิพาททางกฎหมาย 

ตลาดรอง  -ไม่มี- 

สถาบันการเงนิทีต่ดิตอ่ประจ า -ไม่มี- 
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ส่วนที ่2 การก ากับดูแลกิจการ 

6. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

6.1  นโยบายและแนวปฏิบตักิารก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณท์ี่มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางปฏิบตัิ
ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่าเป็นปัจจยัส าคัญในการเสริมสรา้งองคก์รใหม้ีระบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึ่งช่วยสรา้งความเชื่อมั่นและความมั่นใจใหก้ับผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียและผูท้ี่
เ ก่ียวข้องทุกฝ่าย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อันน าไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่ งยืน  ทั้งนี ้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานใชย้ึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบตัิงาน ซึ่งเผยแพรไ่วใ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ www.crownseal.co.th ในหมวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์   
  

ในปี 2555 คณะกรรมการโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบรษิัทจดทะเบียนไทย ไดพ้ฒันาหลกัเกณฑก์ารส ารวจของ
โครงการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารส ารวจของ ASEAN CG Scorecard และแนวปฏิบตัิที่ดีในระดบัสากล  บริษัทฯ จึงได้
ยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยก าหนดไวใ้นหลกัการปรบัปรุงใหม่นี ้เพื่อยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการใหเ้ทียบเท่าสากล 
  

ในปี 2560 ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ไดอ้อกหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
(Corporate Governance Code : CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติใหค้ณะกรรมการบริษัทน าไปปรบัใชใ้นการก ากับดูแลให้
กิจการมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว น่าเชื่อถือส าหรบัผูถื้อหุน้และผูค้นรอบขา้ง เพื่อประโยชนใ์นการสรา้งคณุค่าใหก้ิจการ
อย่างยั่งยืน โดยเนือ้หาส่วนใหญ่น ามาจากหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพียงแต่ปรับล าดับวิธีการน าเสนอให้เป็นไปตามบริบทการท าหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี ้
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและทบทวนการน าหลักปฏิบัติ CG Code ไปปรบัใชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แลว้ 
เพื่อให้สอดคลอ้งกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ปี 2560 โดยมีแนวปฏิบัติในเรื่องการก ากับดูแลกิจการของ  
บรษิัทฯ ดงันี ้

 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยจะส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตนและไม่
ละเมิดรดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐาน การไดร้บัขอ้มลูข่าวสารท่ีเหมาะสม เพียงพอ และทนัเวลา ตลอดจน
การไดเ้ขา้ร่วมประชุมออกเสียงและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีการก าหนดนโยบายในการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยค านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากที่
กฎหมายก าหนดไวด้ว้ย ซึ่งสามารถดรูายละเอียดไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิทัฯ www.crownseal.co.th ในหมวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์
 

1.1 สิทธิขั้นพืน้ฐานของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบรษิัทฯ ตระหนกัถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้มาโดยตลอด โดยเชื่อว่า ส่ิงที่จะท าใหผู้ถื้อหุน้ไวว้างใจ 

และมั่นใจลงทุนกบับริษัทฯ คือการมีนโยบายหรือการด าเนินการที่เป็นการรกัษาสิทธิขัน้พืน้ฐานที่ผูถื้อหุน้ทุกรายพึงไดร้บัอย่าง
เป็นธรรม และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  

 บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการท่ีเป็นการส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ดงันี ้ 
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• สิทธิในการซือ้ ขาย หลกัทรพัยท์ี่ตนถืออยู่ 
• สิทธิในการไดร้บัสารสนเทศของบรษิัทฯ อย่างเพียงพอ ทนัเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการตดัสินใจ 
• สิทธิในการไดร้บัใบหุน้และสิทธิการโอนหุน้ 
• สิทธิในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ เพื่อตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงในนโยบายที่ส าคญั

ของบริษัทฯ และในสิทธิของผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ อาทิ การแกไ้ข
ขอ้บงัคบัและหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ การลดทนุและ/หรือการเพิ่มทุน รวมถึงการอนมุตัิรายการพิเศษ 

• สิทธิเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการ และใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีอิสระ 
• สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชมุผูถื้อหุน้  
• สิทธิในการมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน  
• ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีก าไรและไม่มียอดขาดทุนสะสม ผูถื้อหุน้มีสิทธิจะไดร้บัส่วนแบ่งก าไรจาก

บรษิัทฯ ในรูปของเงินปันผล  
 

1.2  การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานที่บริษัทฯ มีให้กับผู้ถือหุ้นแลว้ ในปี 2564 บริษัทฯ ไดด้  าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการ
ส่งเสรมิในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้

 

• การก าหนดวัน เวลา สถานทีใ่นการประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ปีละ 1 ครัง้ภายใน 4 เดือน นบัแต่

วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ และอาจเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระ
เป็นกรณีพิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในปี 2564 บริษัทฯ ก าหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี       
ในวนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งบอลรูม โรงแรม พารค์ ไฮแอท กรุงเทพฯ เลขที่ 88 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 

ทั้งนี ้การเลือกสถานที่ส าหรบัจัดประชุมนอกเหนือจากการค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุน้แลว้ 
บริษัทฯ ยงัตระหนกัถึงความปลอดภยัดา้นชีวอนามยัของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั โดยภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรสัโควิด 19 บริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมหอ้งประชมุที่มีขนาดเหมาะสม มีการเวน้ระยะห่าง และสามารถรองรบัผูเ้ขา้ร่วมประชมุได้
อย่างเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบตัิตามนโยบายและมาตรการป้องกนัการติดต่อของเชือ้ไวรสัโควิด 19 อย่างเครง่ครดั  
 

• การส่งหนังสือนัดประชุม 
คณะกรรมการบรษิัทฯ มีนโยบายส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีส่วนรว่มในการตดัสินใจ โดยการไดร้บัขอ้มลูและมีเวลาศกึษา

ก่อนวนัประชมุอย่างเพียงพอ และเหมาะสม บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชุมใน
แต่ละวาระ ซึ่งไดร้ะบรุายละเอียดความเป็นมาของเรื่องนัน้ ๆ อย่างเพียงพอต่อการตดัสินใจ ทัง้นี ้ในแต่ละวาระมีการระบอุย่าง
ชดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี  โดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการบรษิัทฯ ในแต่ละ
วาระประกอบดว้ย ในปี 2564 บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือนดัประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื่อใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 14 วนัก่อนการ
ประชมุ และไดน้ ารายละเอียดหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ พรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชมุแต่ละวาระขึน้เผยแพรใ่นเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการประชมุ เพื่อใหผู้้ถือหุน้มีเวลาศกึษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัเรื่องส าคญัอย่างเพียงพอ 
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โดยประกาศผ่านไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ รวมทัง้บริษัทฯ ไดล้งประกาศหนงัสือพิมพ์
รายวนัเพื่อแจง้ก าหนด วนั เวลา สถานท่ีประชมุ และวาระการประชมุติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่า 3 วนั  
พรอ้มจดัใหม้ีหมายเลขโทรศพัทต์ิดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีมีขอ้สงสยั 

 

• การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองได ้บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคล

อื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรือจะมอบใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดใ้หข้อ้มลูของ
กรรมการอิสระทั้ง 5 ท่านในหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถว้น เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะ โดยกรอก
เอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนได ้ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่
บริษัทฯ จดัส่งใหพ้รอ้มกับหนงัสือนดัประชุม หรือผูถื้อหุน้สามารถ download หนงัสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   
 

• การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน 
ในวนัประชุมฯ บริษัทฯ จดัใหม้ีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุมอย่างนอ้ย 1 ชั่วโมง และจดัอากร

แสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งได้น าระบบคอมพิวเตอรม์าใช้ในการลงทะเบียน และจัดเตรียม              
ใบลงคะแนน  เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   

 

• การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบรษิัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อการประชมุผูถื้อหุน้ โดยถือเป็นหนา้ที่ที่จะตอ้งเขา้รว่มประชมุทกุครัง้หากไม่

ติดภารกิจส าคัญ รวมทั้งคณะผูบ้ริหารของบริษัทฯ เพื่อร่วมชีแ้จงขอ้เท็จจริงในกรณีที่ มีขอ้ซักถาม ในการประชุม ประธานที่
ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ โดยมีการจดบันทึกประเด็นที่
สอบถามและขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุมทุกครัง้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีคณะกรรมการ
บรษิัทฯ เขา้รว่มประชมุ 10 ท่าน จากจ านวนทัง้หมด 14 ท่าน ผูบ้รหิารทกุท่าน ตวัแทนจากส านกักฎหมาย และผูส้อบบญัชีจาก
ภายนอก เพื่อรว่มรบัฟังความคิดเห็นและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ 
 

1.3 การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
นอกเหนือจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี หากผูถื้อหุน้มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงชื่อท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ 
เรียกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เมื่อใดก็ไดต้ามที่ขอ้บงัคบับรษิัทฯ ไดก้ าหนดไว ้โดยระบเุหตผุลในการเรียกประชมุอย่างชดัเจน ซึ่ง
คณะกรรมการบรษิัทฯ จะจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้  

 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
บรษิัทฯ ใหค้วามส าคญั และปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้บัผูถื้อหุน้

ในการลงทนุกบับรษิัทฯ   
 

บรษิัทฯ มีแนวทางในการปฏิบตัิเพื่อรกัษาไวซ้ึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ ดงันี  ้
 

2.1  บริษัทฯ ก าหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในที่ประชุมฯ เป็นไปตามจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ถืออยู่ โดยก าหนดใหห้นึ่งหุน้มีสิทธิ
เท่ากบัหนึ่งเสียง  
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2.2  บริษัทฯ ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุ้นใชป้ระโยชนร์ะบบสารสนเทศของบริษัทฯ ไดอ้ย่างเต็มที่ โดยการเผยแพร่ข่าวสารไวใ้น
เว็บไซตข์องบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยใหผู้้ถือหุน้สามารถเข้าถึงขอ้มูลไดอ้ย่างทั่วถึง เพียงพอ และทันเวลา ตลอดจนสนับสนุนให้           
ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยใชสิ้ทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ถือหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกด ารงต าแหน่ง
กรรมการล่วงหนา้ ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หลักเกณฑแ์ละวิธีการเสนอไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
สามารถสอบถามและเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ได ้โดยโทรศัพทต์ิดต่อกับเจ้าหน้าที่ส  านั กเลขานุการบริษัทได้
ตลอดเวลาท าการ 

2.3  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ประธานฯ จะด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระการประชมุ และไม่มีการเพิ่ม
วาระการประชมุโดยไม่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้    

2.4  การเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้แต่ละรายใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสใหบุ้คคลซึ่งไดร้บั
คะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้   

2.5  บริษัทฯ ไดจ้ดัท าบตัรลงคะแนนเสียง ส าหรบัใหผู้ถื้อหุน้ใชใ้นการออกเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะในกรณีที่ผูถื้อหุน้
ตอ้งการออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

2.6  บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใชข้อ้มลูภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เก่ียวขอ้ง โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการและ
ผูบ้รหิาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ จะตอ้งแจง้
ใหเ้จา้หนา้ที่ส  านักเลขานุการบริษัททราบทันที เพื่อจะไดร้ายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยด์ังกล่าวต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัท่ีซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอน รวมทัง้หา้มมิให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือหน่วยงานท่ีไดร้บัทราบขอ้มลูภายใน น าขอ้มลูไปใชเ้พื่อแสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ญาติพี่นอ้งหรือ
พวกพ้อง และมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องก่อนที่จะมีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนดว้ย ทัง้นี ้เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหน้ าขอ้มลูภายในของบรษิัทฯ ไปใชใ้นทางมิชอบ  

 

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
การเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศที่ส าคญัของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงิน และขอ้มลูอื่น ๆ เช่น นโยบายก ากบั

ดูแลกิจการ นโยบายเก่ียวกับการจัดการดา้นส่ิงแวดลอ้ม นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลตามปกติผ่านช่องทางของตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แบบ 56-1 One Report บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีการส่ือสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุน้ที่หลากหลาย 
อาทิ ทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ การจดักิจกรรมใหผู้ถื้อหุน้เขา้เยี่ยมชมโรงงานและพบผูบ้ริหาร รวมทัง้เปิดโอกาสใหน้กัวิเคราะห์
ไดเ้ขา้พบผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นครัง้คราว และผูถื้อหุน้สามารถโทรศพัทส์อบถามขอ้มลูมายงัหน่วยงานท่ีดแูลผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ 
ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงสารสนเทศและเขา้ใจการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาก
ขึน้ 

บริษัทฯ เห็นความส าคัญของการเปิดเผยขอ้มลูที่มีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทั่วถึงและทันเวลา เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มี
ขอ้มูลที่เชื่อถือไดแ้ละเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทฯ จึงก าหนดใหส้ านักเลขานุการบริษัท โดยมีผูจ้ัดการส านักเลขานุการ
บริษัท เป็นผูร้บัผิดชอบในการดูแลและติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวิเคราะห ์เพื่อเผยแพรข่อ้มลูที่ส  าคญัของบรษิัทฯ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเครง่ครดั 
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บรษิัทฯ มีการเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารต่าง ๆ ของบรษิัทฯ แก่สาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงันี ้ 
▪ เว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  www.set.or.th 
▪ เว็บไซตข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ www.sec.or.th 
▪ เว็บไซตข์องบรษิัทฯ www.crownseal.co.th   
▪ กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานและพบผูบ้รหิาร  
▪ การส่ือสารโดยตรงผ่านทางอีเมล และโทรศพัท ์

 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้และผูส้นใจสามารถติดต่อขอทราบขอ้มลูของบรษิัทฯ ไดท้ี่ 
 

ผูต้ิดต่อ :  ผูจ้ดัการส านกัเลขานกุารบรษิัท 
ที่อยู่ :  บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 5 ซอยรงัสิต-นครนายก 46 ต าบลประชาธิปัตย ์ 
อ าเภอธัญบรุี จงัหวดัปทมุธานี 12130 

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

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน      
บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานของบรษิัทฯ น าขอ้มลูภายในบรษิัทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนส่์วนตน การ

ซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือส่งขอ้มลูดงักล่าวเพื่อการซือ้ขายหลักทรพัย ์รวมทัง้ผูม้ีหนา้ที่น าขอ้มลูไปใช ้ตอ้งระมดัระวงัมิใหม้ีการ
น าไปเปิดเผยต่อผูอ้ื่น ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสและความยตุิธรรมในการบรหิารกิจการของบรษิัทฯ 
 

การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบรษิัทฯ จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทกุดา้น ทัง้ดา้นการเงิน การด าเนินงาน การก ากบัดแูล

การปฏิบตัิงาน ใหเ้ป็นตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดลุที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการป้องกันรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ มีการจัดตั้งส านักตรวจสอบภายในท าหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้รวมทัง้ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของ
การควบคุมภายใน โดยมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตร งต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

 

4.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการชุดย่อย 
 

1.  โครงสร้างคณะกรรมการ             
 

1.1  คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิที่มีประสบการณใ์นสาขาต่าง ๆ และมีจ านวนที่เหมาะสมในการ

ก ากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ รวมกันไม่นอ้ยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายว่า
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ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างนอ้ย 5 คน ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรษิัทฯ มีจ านวน 15 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

(1)  กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร จ านวน   3  ท่าน  
(2)  กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้รหิาร จ านวน 12  ท่าน   

 

โดย ต าแหน่งประธานกรรมการ มิใช่บคุคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
                

ส าหรบัรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ไดก้ล่าวถึงแลว้ใน  

หมวดโครงสรา้งการก ากบัดแูลกิจการและขอ้มลูส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร พนกังาน และอื่น ๆ 
 

1.2  คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการชดุย่อยของบรษิัทฯ ประกอบดว้ย 
1.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน และอย่างนอ้ย 1 คนมีความรูด้า้นบญัชีการเงิน มี
ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคณุสมบตัิเก่ียวกับความเป็นอิสระตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทัง้ 3 ท่าน 
ทุกท่านมีประสบการณใ์นการตรวจสอบ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน สามารถ
รบัผิดชอบดูแลใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และน าเสนอขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนใ์นการ
ก ากับดูแลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรบัรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามที่ไดก้ล่าวถึงแลว้ในหมวดโครงสรา้งการก ากับดูแลกิจการ และขอ้มูลส าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
ผูบ้รหิาร พนกังาน และอื่น ๆ 
  

1.2.2  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทจ านวน 4 คน โดยกรรมการทกุ

คนไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จ านวน 3 คน และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ มีผูจ้ัดการฝ่ายทรพัยากรมนุษยเ์ป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ท าหนา้ที่ในการพิจารณาสรรหาผูท้ี่มีคณุสมบตัิเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจดัประชุมอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ส าหรบัรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  และขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ไดก้ล่าวถึงแลว้ใน
หมวดโครงสรา้งการก ากบัดแูลกิจการและขอ้มลูส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร พนกังาน และอื่น ๆ 

 

1.2.3  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร ไดร้ับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

จ านวน 5 คน มีเลขานุการบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารท าหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการบรษิัทไดม้อบหมายใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและเกิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัท โดยขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของ
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คณะกรรมการบริหาร ตามที่ไดก้ล่าวถึงแลว้ในหมวดโครงสรา้งการก ากบัดูแลกิจการและขอ้มลูส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ
ชดุย่อย ผูบ้รหิาร พนกังาน และอื่น ๆ 
  

1.2.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นคณะกรรมการย่อยของฝ่ายบริหาร ประกอบดว้ยผู้บริหารระดับผู้ช่วย
ผูอ้  านวยการขึน้ไปเป็นกรรมการ มีผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธานกรรมการ และผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็นกรรมการและ
เลขานุการ ส าหรบับทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตามที่ไดก้ล่าวถึงแลว้ในหมวดโครงสรา้งการก ากบัดแูล
กิจการและขอ้มลูส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร พนกังาน และอื่น ๆ 
 

2.   การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครัง้ โดยก าหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้

กรรมการทุกท่านทราบและสามารถจดัเวลาเขา้ร่วมประชมุไดท้กุครัง้ และในกรณีที่มีความจ าเป็นเรง่ด่วน สามารถจดัใหม้ีการ
เรียกประชมุคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมได ้ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ในแต่ละครัง้ มีการก าหนดวาระการประชมุ
ที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั เพื่อใหก้รรมการบริษัทฯ มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหนา้ก่อนการประชมุ 
รวมทัง้ใหฝ่้ายบรหิารที่เก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชมุเพื่อน าเสนอขอ้มลูและขอ้คิดเห็นที่เป็นประโยชนต์่อที่ประชมุ 

 

ในการประชุมฯ กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างอิสระ โดยกรรมการตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของ         
ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่มีการตดัสินใจหรือพิจารณาในเรื่องที่กรรมการบางท่านเป็นผูม้ีส่วนได้
เสียอย่างมีนยัส าคญั กรรมการท่านนัน้ตอ้งออกจากการประชมุในวาระนัน้ ๆ  จนกว่าจะขึน้วาระถดัไป เลขานกุารคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะท าหนา้ที่จดบนัทึกและจดัท ารายงานการประชุมภายใน 14 วนั และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
รา่งรายงานการประชมุก่อนจะด าเนินการรบัรองในท่ีประชมุครัง้ต่อไป ประธานกรรมการบรษิัทฯ หรือประธานในที่ประชุม และ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งลงนามรบัรองเอกสารทุกครัง้ โดยจัดเก็บบันทึกการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชมุไวพ้รอ้มส าหรบักรรมการและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้
 

ในปี 2564 มีการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จ านวน 4 ครัง้ ส าหรบัจ านวนครัง้ในการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ
แต่ละท่าน ตามที่ไดแ้สดงถึงแลว้ในหมวดโครงสรา้งการก ากับดูแลกิจการและขอ้มูลส าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
ผูบ้รหิาร พนกังาน และอื่น ๆ 
 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 

(1)  กรรมการอิสระ 
    บริษัทฯ ไดก้ าหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการบรษิัทฯ ซึ่งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑค์ณุสมบตัิของกรรมการ
อิสระ ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทฯ โดยนบัรวมผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือน
ประจ า หรือเป็นผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้

แต่พน้จากลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ≥ 2 ปี 
3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา 

คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น
ผูบ้รหิารและผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุบริษัทฯ 

เวน้แต่พน้จากลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ≥ 2 ปี โดยมีมลูค่า ≤ 50 ลา้นบาท / ≤ 3% ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตน
สทุธิ แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อ
หุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุหรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชีซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ เวน้แต่พ้นจาก

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ≥ 2 ปี 
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปี จากบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ รวมถึงการเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย 

เวน้แต่พน้จากลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ≥ 2 ปี 
7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็น

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ 
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหา้ง

หุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ าหรือ
ถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทท่ีประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขนักบับรษิัทฯ  

9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท  าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
 

(2)  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 

 วิธีการคดัเลอืกกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนหนึ่งประกอบดว้ยตวัแทนของผูถื้อหุน้ใหญ่บริษัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากัด และบรษิัท 
โตโย ไซกัน จ ากัด ซึ่งเป็นผูส้รรหากรรมการชาวญ่ีปุ่ นเพื่อเสนอขออนุมตัิต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี โดยเสนอผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรบักรรมการบริษัทฯ อีก
ส่วนหนึ่งไดม้าจากการสรรหาผูท้รงคุณวุฒิทัง้ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจผูผ้ลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่มซึ่งเป็นลูกคา้ที่ท  าธุรกิจปกติกับ
บริษัทฯ และผูท้รงคุณวุฒิในดา้นอื่น ๆ โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเป็นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณ์
ในสาขาต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ  
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 ทัง้นี ้ในการสรรหาและแต่งตัง้บคุคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทฯ บคุคลดงักล่าวตอ้งมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนด
ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้นโยบายและแนวทางปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ ดงันี ้
 

1.  เป็นบคุคลที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 
2. เป็นบคุคลที่มีความซื่อสตัย ์สจุรติ มีจรยิธรรมและความรบัผิดชอบ ตดัสินใจดว้ยขอ้มลูและเหตผุล 
3.  เป็นบคุคลที่มีภาวะผูน้  า วิสยัทศัน ์และกลา้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ 
4.  สามารถใหเ้วลาอย่างเพียงพอในการติดตามการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
5.  เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด 

พระราชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
อาทิ  
(1)   บรรลนุิติภาวะ 
(2)   ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
(3)   ไม่เคยรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
(4)   ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์รหรือหน่วยงานของรฐั ฐานทจุรติต่อหนา้ที่ 
(5)   ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็น

กรรมการตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ในกรณีต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ว่างลงเพราะเหตผุลอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ มี
หน้าที่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด เขา้เป็นกรรมการ
บริษัทฯ แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลือของกรรมการท่ีตนแทน 
 

 สิทธขิองผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ 
 

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้ และเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้
รับการคัดเลือกเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้า บริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษิัทฯ และแจง้ข่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบโดยทั่วถึงกนั อีกทัง้ บริษัทฯ 
ยังเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถสอบถามและเสนอแนะล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมฯ ได ้โดยโทรศัพทส์อบถามมายังเจา้หนา้ที่
ส  านกัเลขานกุารบรษิัทไดต้ลอดเวลาท าการ 

 

ในปี 2564 บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้ และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเขา้รบัการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ ในระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผูเ้สนอแต่อย่างใด 
 

การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพน้จากต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระส าคัญไดด้ังนี ้
 

1. ในการเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ครบรอบออกตามวาระ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่คัดสรรบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งป ระเทศไทย และกฎหมายว่าด้วย                 
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บริษัทมหาชนจ ากดั เพื่อเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี และเป็นสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรายที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็น
กรรมการบรษิัทฯ ได ้ส่วนอ านาจในการเลือกผูใ้ดเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นอ านาจของผูถื้อหุน้ บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้รายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีเลือก ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ แต่ที่ผ่านมายงัไม่มี
การใชสิ้ทธินี ้  

2. ที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือ โดยถือว่าหุน้หนึ่งมีหน่ึงเสียง 
(3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดออกเ สียงเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้
(4) บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบสงูสดุตามล าดบัลงมา แต่ไม่เกินจ านวนต าแหน่งที่เลือกตัง้คราวนัน้ จะเป็นผูไ้ดร้บั

เลือกตัง้เป็นกรรมการ 
(5) ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้มีคะแนนเสียงเท่ากันส าหรบัล าดับสุดทา้ย ใหป้ระธานของที่ประชุมลงคะแนน

เสียงชีข้าด 
3. กรรมการย่อมพน้จากต าแหน่งเมื่อถึงแก่กรรม ลาออกจากต าแหน่งก่อนถึงก าหนด (มีผลตัง้แต่วนัที่บริษัทฯ ไดร้บัจดหมาย

ลาออกจากกรรมการ) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกตามมาตรา  76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตอ้งหา้มตามมาตรา  68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 

4. หากต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการฯ ท่ีเหลืออยู่เลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวเ้ข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการฯ คราวถัดไป เวน้
แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ีเหลืออยู่ และ
บคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนนี ้จะอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนด ารงต าแหน่งแทน 
 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ มีการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษัท ไดร้บัการฝึกอบรมใน

ระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเมื่อมีการเปล่ียนแปลง
กรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดใหม้ีการปฐมนิเทศและพาเขา้เยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ โดยมีการบรรยายขอ้มลูเก่ียวกับการ
บรหิารงานโดยรวม การพฒันาองคก์รและการพฒันาธุรกิจ  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบรษิัทฯ เพื่อ
เป็นการแนะน าใหก้รรมการใหม่รูจ้กัและเขา้ใจในลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ 
 

            อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการใหม่ ตลอดจนรวบรวม
กฎหมาย ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีกรรมการตอ้งรูแ้ละปฏิบตัิเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบและเขา้ใจ 
 

นอกจากนีเ้พื่อใหค้วามรูค้วามสามารถ และประสบการณข์องคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสดุแก่
บริษัทฯ บริษัทฯ จึงมิไดจ้ ากัดจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละคนจะไดร้บัการเลือกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ หรือก าหนดการ
เกษียณอายขุองแต่ละท่าน 
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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) 

Corporate 
Governance for 
Capital Market 
Intermediaries  

(CGI) 

1.   นายเทพ                      วงษ์วานิช - - - - - - 
2. นายพรวฒุ ิ สารสิน DAP 45 - - - - - 
3.   นายศิโรตม ์  สวสัดิ์พาณิชย ์ - DCP 9/2002 - - - - 
4.   นายสาธิต                    ชาญเชาวนก์ลุ DAP 39/2005 DCP 83/2007 - - BNCP 7/2019 CGI 7/2015 
 5. นายฮซิาช ิ นากาจิมา - - - - - - 
 6. นายอิจิโอะ โอซกึะ  - - - - - - 
 7.  นายพงษ์ภาณ ุ                    เศวตรุนทร ์ - - RCP 21/2009 FSD 2/2008 - - 
8. ศ.ดร. สวุิมล กีรติพิบลู DAP 97/2012 - - - - - 
9.  นายโรจนฤ์ทธ์ิ เทพาค า DCP 60/2005 - - - - - 
 10. นายฐิติวฒุิ์                   บลุสขุ - DCP 78/2006 - - - - 
11.  นายโยชยิกู ิ ชิคาโนะ - - - - - - 
12. นายยิกฮิิโตะ โนซาก ิ - - - - - - 
13. นายฮิสะโตช ิ อิสโุบะ  - - - - - - 
14. นายอะคฮิิโกะ คาโต ้ - - - - - - 
15. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ DAP 102/2013 DCP 230/2016 - - BNCP 7/2019        - 

  
 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 ปัจจบุนับรษิัทฯ ไม่มีบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่ม 
 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ น าขอ้มูลภายในอันเป็น
ความลบัของบรษิัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มลูที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช ้เพื่อประโยชนข์องตนเอง รวมทัง้ผูท้ี่มีหนา้ที่
น าขอ้มลูไปใชต้อ้งมิน าขอ้มลูไปเปิดเผยกบัผูท้ี่ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง และตอ้งระมดัระวงัไม่ใหบ้คุคลใกลช้ิดน าขอ้มลูไปเปิดเผยต่อ
ผูอ้ื่น  

ในการซือ้ขายหลักทรพัย ์กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลที่เก่ียวขอ้งของ
บุคคลดงักล่าว จะตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัยแ์ละการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยท์กุครัง้ ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการ
ซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลักทรพัย ์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และแจง้ใหบ้ริษัทฯ 
ทราบโดยไม่ชกัชา้ รวมทัง้กรณีมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสญัญาใด ๆ ที่บรษิัทฯ ท าขึน้ระหว่างรอบปีบญัชี ทัง้นี ้
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เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและความยุติธรรมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี ้ผูบ้ริหารตระหนักถึงโทษที่มีการน าขอ้มลู
ภายในไปใชป้ระโยชนส่์วนตน 

การถือครองหลักทรัพยบ์ริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทฯ มีการเปิดเผยการถือหุน้และการเปล่ียนแปลงการถือครองหุน้บริษัทฯ ระหว่างปีของกรรมการและผูบ้ริหารทั้ง
ทางตรงและทางออ้มไวใ้น แบบ 56-1 One Report ตามรายละเอียดหัวขอ้ “รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร”    
ในหวัขอ้ รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยบ์รษิัทฯ ของกรรมการบรษิัทและผูบ้รหิาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ  

คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิารของ  บรษิัทฯ 
ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีขอ้มูลประกอบการด าเนินการตาม
ขอ้ก าหนดเก่ียวกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และอาจน าไปสู่
การถ่ายเทผลประโยชนข์องบริษัทฯ และเพื่อเป็นประโยชนต์่อการติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารท าหนา้ที่ดว้ยความ
ระมดัระวงัและซื่อสตัยส์จุรติ โดยใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงาน ดงันี ้

1. การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้ง
รายงานตามแบบรายงานท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนด และน าส่งใหเ้ลขานกุารบรษิัท 

2. ส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ใหร้ายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบคุคลที่มีความเ ก่ียวขอ้ง 
โดยส่งไปท่ีเลขานกุารบรษิัท ภายใน 30 วนั นบัแต่ที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

3. กรรมการ และผูบ้ริหาร จะตอ้งรายงานขอ้มลูการมีส่วนไดเ้สียของตนเอง และบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง ณ สิน้เดือน
ธันวาคมของทกุปี ไปท่ีเลขานกุารบรษิัท จนกว่าจะพน้จากการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบรษิัทฯ  

 

โดยในปี 2564 กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้ในการประชุม
คณะกรรมการ กรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนรว่มในการตดัสินใจในวาระส าคญั อีกทัง้บรษิัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูการมีส่วนได้
เสียของกรรมการบรษิัทฯ ดงักล่าวในจดหมายแจง้มติที่ประชมุต่อระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดหลกัคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ และรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยมุ่งเนน้ใหม้ีการ
ปฏิบัติดว้ยความเป็นธรรม ซื่อสัตย ์โปร่งใส และสอดคลอ้งตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อน าไปสู่การเป็นองคก์ร        
ธรรมาภิบาลท่ีไดร้บัการยอมรบัจากผูถื้อหุน้ ลกูคา้ และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 

บริษัทฯ ไดจ้ัดท าคู่มือ “จรรยาบรรณ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนกังาน     
ทุกคน โดยมีกรรมการบริษัทฯ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พนกังานมีความมุ่งมั่นและจรงิจงัในการน าไปปฏิบตัิ เพื่อพฒันา
และรักษาจรรยาบรรณของบริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ให้ด ารงอยู่คู่กับบริษัทฯ และเป็นวัฒนธรรมในการท างานของ
พนกังานทกุคนต่อไป โดยมีหวัขอ้หลกั ดงันี ้
 

1. บคุคลที่มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
2. ขอ้แนะน าเก่ียวกบัจรรยาบรรณ 
3. การรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
4. กระบวนการด าเนินการเมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรียน 
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5. มาตรการคุม้ครอง และบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูร้ายงาน ผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามรว่มมอืในการรายงานการ   
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

6. การกระท าที่เขา้ข่ายผิดจรรยาบรรณ 
7. การดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 
คณะกรรมการบรษิัทฯ มีเจตนารมณท์ี่มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามแนวทางปฏิบตัิ

ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่าเป็นปัจจยัส าคัญในการเสริมสรา้งองคก์รใหม้ีระบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึ่งช่วยสรา้งความเชื่อมั่นและความมั่นใจใหก้ับผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียและผูท้ี่
เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของบรษิัทฯ อนัน าไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน  

 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ด  าเนินการแต่งตั้งคณะท างาน “โครงการพัฒนาบริษัทต้นแบบสู่ความยั่งยืน ร่วมกับตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย” เพื่อสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของบริษัทจดทะเบียนใหเ้ติบโตตามแนวทางการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน และปรบัปรุงการด าเนินธุรกิจของบริษัทใหเ้กิดประสิทธิภาพสงุสดุ สอดคลอ้งกับกลยุทธแ์ละแผนการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทฯ  

โดยในปี 2564 ตามที่บรษิัทฯ ไดเ้ขา้รว่มโครงการพฒันาบรษิัทตน้แบบสู่ความยั่งยืนในปี 2563 นัน้ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได้
ประกาศผล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ว่าบริษัทฯ ไดร้บัการคัดเลือกใหอ้ยู่ใน “รายชื่อหุน้ยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability 
Investment (THSI)” ประจ าปี 2564 ในกลุ่มสินคา้อตุสาหกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และในปี 2565 บรษิัทฯ ยงัคงเขา้รว่มโครงการดงักล่าวเพื่อมุ่งสู่การเป็นองคก์รสู่ความยั่งยืนต่อไป 
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7.  โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการและข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 
พนักงาน และอื่น ๆ 

7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร  และ
คณะกรรมการชดุย่อย มีดงันี ้

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ   
1.2 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
1.3 คณะกรรมการบรหิาร 
1.4 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

2. คณะผูบ้รหิาร 
 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่ะหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
บริษัทฯ ไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน โดยกรรมการ

บรษิัทฯ ท าหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินของฝ่ายจดัการในระดบันโยบาย ขณะที่ฝ่ายจดัการท าหนา้ที่
บรหิารในดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ดงันัน้ประธานกรรมการและผูจ้ดัการใหญ่จึงเป็นบคุคลคนละคนกัน โดย
ทัง้สองต าแหน่งตอ้งผ่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการบรษิัทเพื่อใหไ้ดบ้คุคลที่เหมาะสมที่สดุ 

 

ประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีอ านาจ    
ลงนามผูกพนับริษัทฯ เพื่อใหแ้บ่งแยกหนา้ที่ระหว่างการก ากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ กับการบริหารงานได้
อย่างชดัเจน  

 

ฝ่ายจัดการบริษัทฯ ไดร้ับมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ด  าเนินงานภายใตน้โยบายต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ รับผิดชอบผลการ
ด าเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใชจ้่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติแผนงานประจ าปี ด าเนินการตาม
นโยบายดา้นบุคคล แกไ้ขปัญหาหรือความขัดแยง้ที่มีผลกระทบต่อองคก์ร และด ารงไวซ้ึ่งการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มี
ส่วนเก่ียวขอ้ง 

 

7.2 ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

• โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ 
ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน

และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมด ตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร โดยกรรมการของบรษิัทฯ จะตอ้ง
มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรษิัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 15 ท่าน มีนางสาวราตรี จนัท า ผูจ้ดัการ
ส านกัเลขานกุารบรษิัท ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรษิัทฯ โดยมีรายนามคณะกรรมการบรษิัทฯ ดงันี ้

 

1. นายฮิโรฟมูิ มิกิ ประธานกิตติมศกัดิ์ 
2. นายเทพ วงษ์วานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร  
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3. นายพรวฒุิ สารสิน รองประธานกรรมการ 
4. นายศิโรตม ์  สวสัดิ์พาณิชย ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสาธิต ชาญเชาวนก์ลุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 

  กรรมการตรวจสอบ        
6. นายฮิซาชิ นากาจิมา กรรมการ 
7. นายอิจิโอะ โอซกึะ กรรมการ 
8. นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา 

  ค่าตอบแทน 
9. ศ.ดร.สวุิมล กีรติพิบลู กรรมการอิสระ กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

10. นายโรจนฤ์ทธ์ิ   เทพาค า     กรรมการ 
11. นายฐิติวฒุิ ์ บลุสขุ กรรมการ 
12. นายโยชิยกูิ ชิคาโนะ กรรมการ 
13. นายยกูิฮิโตะ โนซากิ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
14. นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
15. นายอะคิฮิโกะ คาโต ้ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
16. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการใหญ่ 

 

กรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษทัฯ 
กรรมการผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี ้นายพรวุฒิ สารสิน นายยูกิฮิโตะ โนซากิ นายฮิซาชิ นากาจิมา นาย      

อะคิฮิโกะ คาโต ้และนายพนัเทพ สภุาไชยกิจ กรรมการสองในหา้คนนีล้งลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัทฯ 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. ก ากบัดแูลใหบ้รษิัทฯ มีการด าเนินงานเป็นไปตามวตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
2. ก าหนดหรือพิจารณาอนมุตัิ วิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยุทธ ์เป้าหมาย และนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ 

ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดร้ับอนุมัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. แต่งตัง้บคุคลอื่นเพื่อใหด้  าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือมอบอ านาจเพื่อให้
บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดย
คณะกรรมการบรษิัทฯ อาจเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนัน้ได ้

4. พิจารณาอนุมตัิบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงที่มีนยัส าคญัต่อการปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการชดุย่อยที่ไดแ้ต่งตัง้ขึน้ตามความเหมาะสมและเพื่อประโยชนข์องบรษิัทฯ 

5. พิจารณาเรื่องความขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องบริษัทฯ และผูถื้อหุน้เป็นส าคัญ 
เมื่อมีการพิจารณาการท ารายการที่อาจมีความขัดแยง้ของผลประโยชน์ ผู้ที่มีส่วนไดเ้สียไม่สามารถมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ และ/หรืออนมุตัิรายการดงักล่าว   
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6. ก าหนดหรือพิจารณาเห็นชอบนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ ที่เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
7. ก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลใหม้ีระบบที่สนบัสนนุการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัท่ีมีประสิทธิภาพ 
8. ด าเนินการใหบ้รษิัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
9. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการภายใตก้รอบท่ีไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ 
 

การด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
 

กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการ 

บริหาร 

1.* นายเทพ วงษ์วานิช - - ประธาน 

2. นายพรวฒุ ิ สารสิน - - - 

3. นายศิโรตม ์ สวสัดิ์พาณิชย ์ ประธาน - - 

4. นายสาธิต ชาญเชาวนก์ลุ กรรมการ ประธาน - 

5. นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร ์ กรรมการ กรรมการ - 

6. ศ.ดร.สวุิมล กีรติพิบลู - กรรมการ กรรมการ 

7. นายฐิติวฒุิ ์ บลุสขุ - - - 

8.  นายโรจนฤ์ทธ์ิ   เทพาค า     - - - 

9. นายฮซิาช ิ นากาจิมา - - - 

10. นายอิจิโอะ  โอซกึะ - - - 

11. นายโยชยิกู ิ ชิคาโนะ - - - 

12. นายฮิสะโตช ิ อิสโุบะ - กรรมการ - 

13. นายยกูฮิิโตะ โนซาก ิ - - กรรมการ 

14. นายอะคฮิิโกะ คาโต ้ - - กรรมการ 

  15.** นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ - - กรรมการ 
 

หมายเหตุ: * ประธานกรรมการ ** ผูจ้ดัการใหญ่  กรรมการอิสระ 
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การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2564 
       (1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) 

ชื่อ - สกุล 

คณะกรรมการบริษัท 
(จ านวน 15 ท่าน) 
จ านวนการประชุม 
ท้ังปี 4 คร้ัง*** 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(จ านวน 3 ท่าน) 
จ านวนการประชุม  

ท้ังปี 4 คร้ัง** 
 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
(จ านวน 4 ท่าน) 
จ านวนการประชุม 

ท้ังปี 4 คร้ัง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

(จ านวน 5 ท่าน) 
จ านวนการประชุม 

ท้ังปี 11 คร้ัง 

ประชุมผู้ถือหุ้น 
ปี 2564 

(จ านวน 14 ท่าน) 
จ านวนการประชุม

ท้ังปี 1 คร้ัง 

1. นายเทพ                      วงษ์วานิช 4/4 - - 11/11 1/1 
2. นายพรวฒุ ิ สารสิน 4/4 - - - 1/1 
 3. นายศิโรตม ์ สวสัดิ์พาณิชย ์ 4/4 4/4 - - 1/1 
4. นายสาธิต                    ชาญเชาวนก์ลุ 4/4 4/4 4/4 - 1/1 
 5. นายฮซิาช ิ นากาจิมา 3/4 - - - 0/1 
 6. นายอิจิโอะ โอซกึะ 3/4 - - - 0/1 
7. นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร ์ 4/4 4/4 4/4 - 1/1 
8. ศ.ดร. สวุิมล กีรติพิบลู  4/4 - 4/4 11/11 1/1 
9. นายโรจนฤ์ทธ์ิ เทพาค า*  3/3 - - - - 
 10. นายฐิติวฒุิ์                   บลุสขุ 3/4 - - - 0/1 
 11. นายโยชกิ ิ มิยาตานิ* 1/1 - - - - 
12. นายโยชยิกูิ ชิคาโนะ* 3/3 - - - 1/1 
13.นายฮิสะโตช ิ อิสโุบะ 4/4 - 4/4 - 0/1 
14. นายอะคฮิิโกะ คาโต ้ 4/4 - - 11/11 1/1 
15. นายฮิโระชิ   ทาคาฮาชิ* 1/1 - - 2/2 - 
16. นายยกูิฮิโตะ โนซากิ* 3/3 - - 9/9 1/1 
17. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ 4/4 - - 11/11 1/1 

 

หมายเหต:ุ * 1.  ที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2564 มีมติเลือกตัง้กรรมการเขา้ใหม่เพ่ิมอีก 1 ท่าน คือนายโรจนฤ์ทธิ์ 
  เทพาค า ส่งผลใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวนเพ่ิมขึน้จากเดิม 14 ท่าน เป็น 15 ท่าน 

 2. ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวนัที่ 18 กมุภาพนัธ ์2564 มีมติเลือกตัง้ นายยกูิฮิโตะ โนซากิ เป็นกรรมการบริษัท
และกรรมการบริหาร แทนนายฮิโระชิ ทาคาฮาชิ และเลือกตัง้นายโยชิยูกิ ชิคาโนะ เป็นกรรมการบริษัท แทนนายโยชิกิ มิยาตานิ 
กรรมการที่ลาออก 

** คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - 2566 
*** การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ / การประชุมทัง้หมดเป็นการแสดงจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชมุในปี 2564 

 หรือนับจากวันที่กรรมการได้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ระหว่างปีแล้วแต่กรณีเทียบกับจ านวนครั้งที่บริษัทฯ              
 จดัประชมุในปี 2564 

 

ทัง้นี ้จ านวนและต าแหน่งของกรรมการบรษิัทฯ ณ ปัจจบุนัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเหมาะสมและยตุิธรรมตามสดัส่วนของ
การลงทุนของกลุ่มผูถื้อหุน้ในแต่ละกลุ่ม และกรรมการส่วนใหญ่มิใช่ผูบ้ริหาร เพื่อเป็นการรกัษาสมดุลอ านาจและสรา้งความ
น่าเชื่อถือในการบรหิารงาน 
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กรรมการทีม่าจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีดังนี ้

 บริษัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากัด  
 1.  นายฮิซาช ิ นากาจิมา 

2.  นายยกูฮิิโตะ โนซาก ิ
3.  นายฮิสะโตชิ  อิสโุบะ  
4.  นายอะคิฮิโกะ   คาโต ้
 

บริษัท โตโย ไซกนั จ ากดั 
1.  นายอิจิโอะ โอซกึะ 
2. นายโยชยิกู ิ ชิคาโนะ 

 

7.3  ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อย 
  

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านคือ นาย

ศิโรตม ์สวสัดิ์พาณิชย ์นายสาธิต ชาญเชาวนก์ลุ และนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร ์โดยมีผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายในปฏิบตัิ
หนา้ที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2564 มีการจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครัง้ ตามที่ไดม้ีการ
ก าหนดไวล่้วงหนา้  

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามระเบียบบรษิัทว่าดว้ย กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบดงันี ้:- 

1.  สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้ง และเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และการตรวจสอบภายใน  (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพิจารณา แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้
มั่นใจว่า บรษิัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ 

3. พิจารณาความเป็นอิสระของส านกัตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิก
จา้ง และประเมินผลการปฏิบตัิงานของหวัหนา้ส านกัตรวจสอบภายใน รว่มกบัผูจ้ดัการใหญ่ 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ที่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค ์อ านาจหน้าที่และความ
รบัผิดชอบของส านกัตรวจสอบภายในก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

5. พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายใน  และสอบทานผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบของส านกัตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานสากล  รวมถึงพิจารณาใหค้วามเห็นชอบงบประมาณและอตัราก าลงัพลของส านกัตรวจสอบภายใน  

6. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมาย ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

7. พิจารณาสอบทานจรรยาบรรณและความมีประสิทธิผลของระบบการติดตามการปฏิบตัิตามและการบงัคบัใช ้
8. สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการในการต่อตา้นคอรร์ปัชนั สอดคลอ้งตามแนวทางของหน่วยงานก ากับดูแลต่าง  ๆ 

อย่างมีประสิทธิผล เริ่มตัง้แต่การส่งเสริม และการสรา้งความตระหนกัรู ้(Awareness) การประเมินความเส่ียงและ
การสรา้งระบบงานเชิงป้องกนั 

89 



 

  
 

9. สอบทานใหบ้รษิัทมีการรบัเรื่องรอ้งเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทจุรติ ตลอดจนการด าเนินการใหพ้นกังาน
และผูม้ีส่วนไดเ้สียต่าง ๆ สามารถใหข้อ้มลูเก่ียวกบัความไม่เหมาะสมของรายการในงบการเงินหรือเรื่องอื่น ๆ ไดอ้ย่าง
มั่นใจว่ามีกระบวนการสอบสวนขอ้เท็จจรงิอย่างเป็นอิสระ และมีการติดตามอย่างเหมาะสม 

10. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัทต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบรหิาร
เขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละหน่ึงครัง้ เพื่อหารือและขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเรื่องต่าง ๆ   

11. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล มีความถูกตอ้ง 
ครบถว้น โปรง่ใส และเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

12. ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเส่ียง การปฏิบตัิตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความ
เส่ียงที่ส  าคญัของบริษัท รวมถึงการก ากับดูแลระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ  ก าหนด และ
พิจารณาถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 

13. จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัท   
14. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ ทราบ เป็นประจ าทกุไตรมาส  
15. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ 

เพื่อพิจารณาอนมุตัิเปล่ียนแปลง 
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการบริษัทฯ  จะมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

การรายงานการกระท าทีมี่ขอ้สงสัย และมีนัยส าคัญ 
นอกเหนือจากหนา้ที่ดงัที่กล่าวมาแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีหนา้ที่รายงาน ในกรณีที่พบหรือมีขอ้สงสัยว่ามี

รายการหรือการกระท าที่มีขอ้สงสยัซึ่งมีนยัส าคญั ดงันี ้
 

1.  ด าเนินการตรวจสอบพฤติการณอ์ันควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ัดการ หรือบุคคลซึ่งรบัผิดชอบในการด าเนินงานของ
บรษิัทไดก้ระท าความผิดตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งผูส้อบบญัชีได้
ตรวจพบรายงานใหท้ราบ และใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละผู้สอบบญัชีทราบภายในเวลา 30 วนันบั
แต่วนัท่ีไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี 

2.  ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรดงันี:้- 
1. รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
2. การทจุรติหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และหรือ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขใหก้รรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง
รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทฯ ในขณะท่ีความรบัผิดชอบในกิจกรรมทกุประการของบรษิัทฯ ต่อบคุคลภายนอกเป็นของ
คณะกรรมการบรษิัทฯ ทัง้คณะ 

 

7.3.2  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 

ท่าน คือ นายสาธิต ชาญเชาวนก์ุล นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร ์ศ.ดร.สวุิมล กีรติพิบูล และนายฮิสะโตชิ อิสโุบะ โดยมีผูจ้ดัการ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ซึ่งในปี 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนรวม 4 ครัง้ ตามที่ไดม้ีการก าหนดไวล่้วงหนา้  

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบบริษัทว่าดว้ยกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดงันี ้:- 

1. ก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณา ดงันี ้  
1.1   นโยบาย หลกัเกณฑ ์วิธีการในการสรรหากรรมการ และผูจ้ดัการใหญ่ 
1.2   นโยบาย หลักเกณฑ์ วิ ธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการ บริษัท

คณะกรรมการชดุย่อยและผูจ้ดัการใหญ่ 
2. คดัเลือกและเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาดงันี ้

2.1 กรรมการ 
2.2  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง  ๆ ที่ได้รับมอบอ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบโดยตรงจาก

คณะกรรมการบรษิัท 
2.3  ผูจ้ดัการใหญ่ 

3. ดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิัท มีขนาดและองคป์ระกอบที่เหมาะสมกบัองคก์ร รวมทัง้การปรบัเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกับ
สภาพแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงไป 

4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชนข์องกรรมการและผูจ้ดัการใหญ่ใหม้ีความเหมาะสมกบัหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย 

5. ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูจ้ดัการใหญ่ และท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานเพื่อพิจารณา
เสนอปรบัค่าตอบแทนและการจ่ายเงนิรางวลัประจ าปีต่อคณะกรรมการบรษิัท 

6. ติดตามการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานของผูจ้ดัการใหญ่ เสนอคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ย     

ปีละ 1 ครัง้ 
8. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอ านาจเรียก สั่งการให้
ฝ่ายจดัการ หวัหนา้หน่วยงานหรือพนกังานของบรษิัทฯ ที่เก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น รว่มประชมุหรือสั่งเอกสารที่เห็นว่าเก่ียวขอ้ง
จ าเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
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ค่าตอบแทนอาจขอค าปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น  ๆ หากเห็นว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสมโดย   
บรษิัทฯ จะเป็นผูร้บัผิดชอบในเรื่องค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

 

7.3.3  คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 ท่านคือ นายเทพ           

วงษ์วานิช ศ.ดร.สวุิมล กีรติพิบลู นายยกูิฮิโตะ โนซากิ นายอะคิฮิโกะ คาโต ้และนายพนัเทพ สภุาไชยกิจ โดยมีเลขานกุารบรษิทั 
ปฏิบัติหนา้ที่เลขานุการที่ประชุม ซึ่งในปี 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารรวม 11 ครัง้ ตามที่ไดม้ีการก าหนดไว้
ล่วงหนา้ 

  

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบรหิารมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามระเบียบบรษิัทว่าดว้ย กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารดงันี ้:- 
1.  กลั่นกรอง 

1.1 นโยบาย ทิศทาง กลยทุธ ์โครงสรา้งการจดัการและการด าเนินธุรกิจ 
1.2 แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบรษิัทฯ 
1.3 โครงการลงทนุ  

2.  อ านาจอนมุตัิ 
2.1   การสรรหา/ คัดเลือกผู้บริหารระดับผู้อ  านวยการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนก าหนด 
2.2   ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารระดบัรองลงมาจากผูจ้ดัการใหญ่ (ผูอ้  านวยการ) 

และท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานเพื่อพิจารณาปรบัค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวลัประจ าปี 
2.3  โครงการลงทนุในวงเงินไม่เกิน 30 ลา้นบาทต่อโครงการ โดยยอดรวมกนัไม่เกิน 90 ลา้นบาทต่อปี 
2.4  เพิ่มวงเงินโครงการลงทุน (ก่อนการด าเนินการ) ที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ มากกว่า 5 ลา้นบาท 

แต่ไม่เกิน 30 ลา้นบาท หรือไม่เกิน 10% ของงบประมาณเดิมแลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า  
2.5  เพิ่มวงเงินโครงการลงทุน (ระหว่างด าเนินการ) ที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

หรือไม่เกิน 20% ของงบประมาณเดิมที่ไดร้บัอนมุตัิไปแลว้ 
2.6  สินทรพัยถ์าวรที่จ  าเป็นเร่งด่วนที่ไม่ไดร้ะบุในงบประมาณ วงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อครัง้ รวมกันทัง้ปีไม่เกิน 

20 ลา้นบาท  
3. ติดตามและก ากบัการด าเนินงาน 

3.1   แผนกลยทุธ ์แผนงาน และโครงการท่ีอยู่ในแผนธุรกิจประจ าปี ท่ีไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทฯ  
3.2   ผลการด าเนินงานทางการเงินของบรษิัทฯ  

4. รายงานคณะกรรมการบรษิัทฯ 
4.1   โครงการลงทนุ และการแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัผูอ้  านวยการโดยคณะกรรมการบรหิาร 

5. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมาย 
 
 

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้า
หน่วยงานหรือพนกังานของบรษิัทฯ ที่เก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น รว่มประชมุหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเก่ียวขอ้งจ าเป็นนอกจากนัน้
ในการปฏิบัติหนา้ที่ภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ที่ของขอ้บังคบัฉบับนี ้คณะกรรมการบริหารอาจขอค าปรึกษาจากที่ปรกึษา
อิสระภายนอกหรือผูเ้ชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสมโดยบรษิัทฯ จะเป็นผูร้บัผิดชอบในเรื่อง
ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
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7.3.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ ไดม้ีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อ  านวยการขึน้ไปเป็น
กรรมการ มีผูจ้ัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ และผูจ้ัดการฝ่ายวางแผนนโยบายเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อใหก้าร
บรหิารความเส่ียงของบรษิัทฯ ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลวุตัถปุระสงค ์ตลอดจนเพื่อเตรียมการรองรบัเหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต อนัอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ  

 

หน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ก าหนด และทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง วัตถุประสงค ์และกรอบการด าเนินงานบริหารความเส่ียง       
โดยครอบคลมุความเส่ียงที่ส  าคญั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ  

2. ก ากบัดแูลและสนบัสนุนใหด้  าเนินการบรหิารความเส่ียงองคก์รสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจรวมถึง
สภาวการณท์ี่เปล่ียนแปลงไป 

3. ก าหนดการประชมุเพื่อกลั่นกรองรายงานการปฏิบตัิตามมาตรการบรหิารความเส่ียง ติดตามสถานะความเส่ียงและ
ความคืบหนา้ในการบรหิารความเส่ียง 

4. ใหข้อ้เสนอแนะในส่ิงที่ตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข ติดตาม และประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความ
เส่ียง และประสิทธิภาพในการบรหิารความเส่ียง 

5. พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์ร และขอ้คิดเห็นในความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ รวมทั้งแนวทางการ
ก าหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan/ Action Plan) และการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง
เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

6. รายงานผลการบริหารความเส่ียงขององคก์ร สรุปสถานะความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รบัทราบอย่าง
นอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้และในกรณีที่มีเหตกุารณส์ าคญัซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองคก์รอย่างมนียัส าคญัใหร้ายงานตอ่
คณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเรว็ 

7.4 ข้อมูลเก่ียวกับผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิทัฯ มีผูบ้รหิารจ านวน 8 ท่าน มีรายนามดงัต่อไปนี ้

 

        ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ ผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายโอภาศ ธันวารชร   รองผูจ้ดัการใหญ่ 
3. นายยกูฮิิโตะ โนซาก ิ ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสเทคนิค 
4.   นายอะคฮิิโกะ   คาโต ้ ผูอ้  านวยการเทคนิค 
5.  นายรุจน ์             ตณัฑเศรษฐี ผูอ้  านวยการโรงงาน 
6. นายปรีชา   สทุธิเวชคณุ ผูอ้  านวยการประกนัคณุภาพ 
7. นางสาวนฤภร อรุณประพนัธ ์  ผูอ้  านวยการขาย 
8.   นายพีรเศรษฐ์   โสภคณิสฐ์ ผูช้่วยผูอ้  านวยการบญัชีและการเงิน 
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หน้าทีข่องคณะผู้บริหาร 
1. บรหิารงานของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์นโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการ

บรษิัทฯ อนมุตัิ  ตลอดจนระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ มติของที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ และที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
2. บรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนด 
3. จัดท าแผนงาน และงบประมาณประจ าปี เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งควบคุมให้มีการ

ด าเนินการและใช้งบประมาณตามที่ไดร้บัอนุมัติอย่างเคร่งครัดรายงานความกา้วหนา้และผลการด าเนินงานของ   
บรษิัทฯ ต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 

 

ทัง้นีค้ณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวตัิการกระท าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงัก่อนยื่น
รายงานการเปิดเผยขอ้มลูแบบ 56-1 One Report 
 

เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานส านกัเลขานกุารบรษิัท ประกอบดว้ยเจา้หนา้ที่ซึ่งมีความรูแ้ละประสบการณท์ี่เหมาะสมในการ

ท าหนา้ที่ใหข้อ้มลู ค าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งที่คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบและใชใ้นการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ  รวมทัง้ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ไดม้ีมติแต่งตัง้ นางสาว
ราตรี จันท า ผู้จัดการส านักเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และเลขานุการ
คณะกรรมการบรหิาร มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป 

 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี ้

1. ประสานงานในการก าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดทั้งปี และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี   
พรอ้มทัง้แจง้ใหค้ณะกรรมการฯ ทราบล่วงหนา้  

2. จดัเตรียมระเบียบวาระการประชมุ เอกสารประกอบการประชมุ จดัส่งใหก้รรมการพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุคณะกรรมการ 
3. จัดเตรียมการประชุมผูถื้อหุน้ ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญ

ประชมุ รวมทัง้ดแูลใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างราบรื่น และถกูตอ้งตามกฎหมาย 
4. เขา้ร่วมประชมุและจดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ และการประชมุผูถื้อหุน้ โดยบนัทึกสาระส าคญัใน

การประชมุ ตลอดจนค าถามและขอ้คิดเห็นที่เป็นประโยชน ์
5. ติดตามใหม้ีการด าเนินการตามมติของที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ และมตขิองที่ประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้รายงานให้

คณะกรรมการบรษิัทฯ ทราบเป็นระยะ ๆ  
6. ใหข้อ้มูลหรือค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบ้ริหาร ในการปฏิบัติหนา้ที่ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย รวมทัง้

ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย  ตลอดจนแนวปฏิบตัิที่ดีของบรษิัทจดทะเบียนในการก ากบัดแูลกิจการ 

7. จดัท าแบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1 และรายงานประจ าปี ที่มีขอ้มลูถกูตอ้งและครบถว้นตามขอ้ก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มส่งใหห้น่วยงานดงักล่าว
และผูถื้อหุน้ (ส่งเฉพาะรายงานประจ าปี)  

8. จดัท าประวตัิและทะเบียนกรรมการใหม้ีขอ้มลูที่ถกูตอ้งและทนัสมยัอยู่เสมอ  
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9. จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งใหป้ระธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัรายงาน  

10. เก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปนี ้ใหค้รบถว้น เป็นระบบ และตรวจสอบไดง้่าย 
- หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชมุ    

- รายงานประจ าปี   
- ทะเบียนกรรมการ   
- รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง  

11. ใหข้อ้มลูแก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุและนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์ตลอดจนประสานงานหรือจดัใหม้ีประชมุรว่มกนัเป็นครัง้คราว 
12. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 
ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ รวม 15 ท่าน เป็นเงินจ านวน 5,810,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ ารายเดือน ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการ
บรษิัทฯ ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และค่าตอบแทน
ประจ ารายเดือนคณะกรรมการบรหิาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

รายการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/ คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/ คน/ คร้ัง) 
คณะกรรมการบรษิัท 
 

ประธาน 45,000 35,000 
กรรมการ 30,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ประธาน - 30,000 
กรรมการ - 25,000 

คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

ประธาน - 30,000 
กรรมการ - 25,000 

คณะกรรมการบรหิาร 
 

ประธาน 30,000 - 
กรรมการ 25,000 - 

 

 หมายเหต ุ: - ค่าเบีย้ประชมุใหจ้า่ยเฉพาะกรรมการไทยทีไ่ม่ใช่ผูบ้ริหารประจ าของบริษัท   
 - คา่ตอบแทนรายเดอืนใหจ้่ายเฉพาะกรรมการไทย 
 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2564 รายบุคคล 

   

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบรษิัท จ านวน 3,330,000 บาท ค่าเบีย้ประชมุของคณะกรรมการบริษัท
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จ านวน 790,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบรหิาร จ านวน 660,000 บาท และค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการ
ชดุย่อย จ านวน 640,000 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 5,420,000 บาท 

    หน่วย: บาท 

กรรมการ 

คณะ 
กรรมการบริษัท 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

ค่าตอบแทนรวม
รายบุคคล 

ค่าตอบแทน
รายเดือน* 

เบีย้
ประชุม* 

เบีย้
ประชุม 

เบีย้ 
ประชุม 

ค่าตอบแทน
รายเดือน* 

รวม 

1. นายเทพ                      วงษ์วานิช 540,000 140,000 - - 360,000 1,040,000 

2. นายพรวฒุิ สารสิน 360,000 100,000 - - - 460,000 

3. นายศิโรตม ์ สวสัด์ิพาณิชย ์ 360,000 100,000 120,000 - - 580,000 

 4. นายฮิซาชิ นากาจิมา ไม่รบั ไม่รบั - - - - 

 5. นายอิจิโอะ โอซกึะ ไม่รบั ไม่รบั - - - - 

6. นายสาธิต                    ชาญเชาวนก์ลุ 360,000 100,000 100,000 120,000 - 680,000 

 7. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร ์ 360,000 100,000 100,000 100,000 - 660,000 

8. ศ.ดร. สวิุมล กีรติพิบลู 360,000 100,000 - 100,000 300,000 860,000 

9. นายโรจนฤ์ทธิ์ เทพาค า 270,000 75,000 - - - 345,000 

10. นายฐิติวุฒ์ิ                   บลุสขุ 360,000 75,000 - - - 435,000 

11. นายโยชิยูกิ ชิคาโนะ ไม่รบั ไม่รบั - - - - 

12. นายยกูิฮิโตะ โนซากิ - - - - - - 

13. นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ ไม่รบั ไม่รบั - ไม่รบั - - 

14. นายอะคิฮิโกะ คาโต ้ - - - - - - 

15. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ 360,000 - - - - 360,000 
 

หมายเหตุ: * กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารของบริษัทฯ จะไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนรายเดือน    
คณะกรรมการบริหาร 

 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทฯ  
ในปี 2564 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ผู้บริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการใหญ่ลงมา และผู้ซึ่งด ารง

ต าแหน่งเทียบเท่ากับผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายที่ 4 ทุกรายจ านวน 9 ท่าน เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 33,236,523.99 บาท    
มีรายละเอียด ดงันี ้
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ค่าตอบแทน 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
จ านวน 
ผู้บริหาร  
(คน) 

จ านวนเงนิ  
(บาท) 

จ านวน 
ผู้บริหาร  
(คน) 

จ านวนเงนิ  
(บาท) 

จ านวน 
ผู้บริหาร  
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

เงินเดือน เงินรางวลั
ประจ าปี และเงิน
ชดเชยเกษียณอาย ุ

9 32,412,830.99 7 24,820,475.14 6 21,941,472 

เงินสมทบกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ 

4 823,693 4 727,028 3 593,088 

รวม  33,236,523.99  25,547,503.14  22,534,560 
 

อย่างไรก็ตามบรษิัทฯ ถือว่าเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษิัทฯ เป็นพนกังานประจ ามีหนา้ที่ความรบัผิดชอบตามต าแหน่งหนา้ที่
และสายงาน 

 

ค่าตอบแทนอ่ืน 
 

-ไม่มี – 
 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหนา้ที่ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิัท 

และอนกุรรมการชดุต่าง ๆ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณา โดยจะพิจารณาจากหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกนั และมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกบับรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ไดเ้ขา้รว่มโครงการส ารวจค่าตอบแทนบรษิัทจดทะเบียนกบัสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นประจ าทุก 2 ปี เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้
อย่างเหมาะสม เพื่อน าเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิทกุปี  

 

ส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด โดยพิจารณาจาก
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และมีการพิจารณา
เทียบเคียงผลตอบแทนของธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจผู้บริหารที่มีคุณภาพให้
ปฏิบตัิงานอยู่กบับรษิัทฯ  

 

 

7.5 ข้อมูลเก่ียวกับพนักงาน 

บุคลากร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิทัฯ มีพนกังานรวมทัง้สิน้ 940 คน 
ในปี 2564 บริษัทฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมเป็นจ านวนทั้งสิน้ 478,466,930.64 บาท ซึ่งประกอบดว้ย

เงินเดือน เงินรางวัลประจ าปี เงินรางวัลการมาท างาน เงินค่าท างานล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นและจ่ายเงินสบทบกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ จ านวน 22,833,066.91 บาท 
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  กองทุนส ารองเลีย้งชีพของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนส ารองเลีย้งชีพตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ.2526) เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนกังานบริษัทฯ ซึ่งจะท าใหพ้นกังานมีเงินออมเพื่อใชใ้นยามเกษียณอาย ุหรือ
เมื่อออกจากงาน และต่อมาได้น าเงินกองทุนตามกฎกระทรวงฉบับที่  162 (พ.ศ.2526) เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตาม
พระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530  ส าหรบัการจ่ายเงินสะสมเขา้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ พนกังานสามารถเลือก
จ่ายไดใ้นอตัรารอ้ยละ 3 หรือ 5 หรือ 7.5 หรือ10 หรือ 12.5 หรือ 15 ของค่าจา้ง ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับอายุงานของพนกังานแต่ละคน  
รวมทั้งสามารถเลือกนโยบายในการลงทุนไดต้ามความเหมาะสมส่วนบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนฯ ตามอายุงานของ
พนกังานในอตัรารอ้ยละของค่าจา้ง ดงันี ้

 

 อายุงาน  (ปี)                      อัตราเงนิสมทบของบริษัทฯ (ร้อยละของค่าจ้าง) 
 นอ้ยกวา่ 7 ปี 5 
 ตัง้แต่ 7 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี 7.5 
 ตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป 10 
 

 ส าหรบักรณีพนกังานที่เป็นสมาชิกกองทุนก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2546 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบอตัราพิเศษใหเ้มื่ออายงุาน
ครบ 7 ปีเต็มและ 10 ปีเต็ม 
 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม  2564 กองทุนส ารองเลี ้ยงชีพของบริษัทฯ มีจ านวนเงินรวมทั้งสิ ้น 473,324,575.75 บาท 
ประกอบดว้ย ดงันี ้

1. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ พนกังาน บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแลว้ มีสมาชิกจ านวน 445 คน (รวม
ผูบ้รหิาร) จ านวนเงินกองทนุฯ 251,815,304.69 บาท 

2. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร ์พูล ฟันด ์ซึ่งจดทะเบียนแลว้  - ตราสารหนีร้ะยะสัน้ภาครฐั สถาบันการเงิน 
บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) มีสมาชิกจ านวน 145 คน (รวมผูบ้รหิาร) จ านวนเงินกองทนุฯ 42,006,073.76 บาท  

3. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เค มาสเตอร ์พูล ฟันด ์ซึ่งจดทะเบียนแลว้ - ผสมหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 25 บริษัท ฝาจีบ จ ากัด 
(มหาชน) มีสมาชิกจ านวน 301 คน (รวมผูบ้รหิาร) จ านวนเงินกองทนุฯ 179,503,197.30 บาท 

 

ข้อพิพาทด้านแรงงานทีส่ าคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา  
 

-  ไม่มี – 
 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร  
  

ทรพัยากรบุคคลถือเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินงานของบรษิัทฯ โดยบริษัทฯ ตระหนกัดีว่าการพฒันาทรพัยากรบคุคล
ถือเป็นการลงทนุที่คุม้ค่าและยั่งยืนที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกบัการลงทุนประเภทอื่น ๆ ทัง้นี ้เพราะความส าเร็จขององคก์รขึน้อยู่
กบัศกัยภาพของบคุลากรเป็นส าคญั องคก์รใดหากมีทรพัยากรบคุคลที่มีความสามารถสงู มีคณุธรรม มีจรยิธรรม ย่อมสามารถ
สรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน และน าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จไดต้ามเป้าหมายที่ตอ้งการอย่างยั่งยืนบริษัทฯ จึง
ปรารถนาและใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์เพื่อใหบ้คุลากรของบรษิัทฯ เป็นทัง้คนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา 
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บริษัทฯ มีนโยบายพฒันาพนกังานทุกระดบัใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยจดั
ใหม้ีแผนการฝึกอบรม/สมัมนาภายในประจ าปี และส่งคนเขา้อบรม/สมัมนาภายนอกบริษัทฯ เฉพาะดา้น และ/หรือ มีผูท้ี่ตอ้ง
เขา้อบรม/สมัมนาจ านวนนอ้ย และไม่สามารถจดัอบรมเป็นการภายในได ้อีกทัง้จดัใหม้ีการเรียนรูด้ว้ยตนเอง (แบบออนไลน)์ 
ซึ่งประกอบดว้ยการฝึกอบรมพืน้ฐาน อาทิ ทกัษะในการปฏิบตัิเฉพาะงาน และความรูท้ั่วไปที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบตัิงาน
โดยในปี 2564 บรษิัทฯ ไดจ้ดัอบรม/สมัมนารวม 118 หลกัสตูร มีพนกังานเขา้รว่มสมัมนาจ านวน 2,955 คน ใชง้บประมาณการ
ฝึกอบรมและพฒันารวมทัง้สิน้ 1,093,397 บาท แบ่งเป็น 

 

▪  จดัสมัมนาภายใน      71 หลกัสตูร   มีพนกังานเขา้อบรมสมัมนา   1,499 คน 
▪  จดัสมัมนาภายนอก            36 หลกัสตูร   มีพนกังานเขา้อบรมสมัมนา      123 คน 
▪  การเรียนรูด้ว้ยตนเอง           11 หลกัสตูร   มีพนกังานเขา้อบรมสมัมนา  1,333 คน 

 

โดยในปี  2564 มีการจดัอบรมในเรื่องต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้
 

1. ทักษะการจัดการ การบริหาร และการบริหารงานบุคคล จ านวน 15 หลกัสตูร มีพนกังานเขา้อบรมสมัมนา 378 
คน อาทิ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลสส่วนบุคคลและแนวปฏิบัติการจัดท า 
Functional Competency และการน าไปใช ้พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ส าหรบังานบริหารทรพัยากรบุคคล 
การจดัท า Training Road Map ที่เหมาะกบัสถานการณท์ัง้ปกติและผิดไปจากปกติ การออกแบบระบบบรหิารค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ พรบ.ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เทคนิคการจดัท า Training Road Map ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดการเรียนรู ้
และปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของบริษัทฯ Strategy Implementation and Action Plan Development  
เทคนิคการท างบประมาณ การบริหารความเส่ียงขั้นพืน้ฐาน หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Action Plan 
Development for Manager ยกระดบัทกัษะสายซ่อมบ ารุงในยคุดิจทิัล ฝ่ายบคุคลบรหิารคนและแกไ้ขสญัญา รบัมือโควิด (HR 
Covid+Contracts+Court Cases) AGILE INTERNAL AUDIT ทั้ งนี ้ เพื่ อ ให้ เกิ ดการ เ รี ยน รู ้  และปฏิบัติ ง านได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพตามนโยบายของบรษิัทฯ 

 

2. ความรู้และทักษะในการท างาน จ านวน 25 หลกัสตูร มีพนกังานเขา้อบรมสมัมนา 250 คน อาทิ ความรูเ้ก่ียวกบั
ผลิตภณัฑข์องบรษิัทและการควบคมุคณุภาพ การส่ือสารท่ีใช่เพื่อเขา้ใจคู่สนทนา ส าหรบัหวัหนา้งาน การน าเสนองานอย่างมือ
อาชีพ ด้วย Power Point ทักษะการเป็นหัวหน้างาน Functional Competency Workshop  การป้องกันอันตรายจากรังสี 
1 (Radiation Protection level 1)  ก า ร ใ ช้ โ ป ร แก ร ม  Microsoft Excel Innovative IA: Recalibration for the COVID 
Environment  Secret of Secrets to Enhance Interview Skill 3Es  ประเด็นทจุรติที่ตอ้งรูเ้ท่าทนั การวางระบบสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจ Business English  การใชโ้ปรแกรม MS Office and Application  ระบบการท างานของ Servo Motor เป็นตน้ 
เพื่อใหพ้นกังานมีทกัษะ ความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ และการส่ือสารท่ีดี มีการท างานเป็นทีมและปฏิบตัิ
ตนตามระเบียบขอ้บงัคบับรษิัทฯ เพื่อใหป้ฏิบตัิงานไดอ้ย่างถกูตอ้ง และสอดคลอ้งกบันโยบายของบรษิัทฯ 

 

3. ความรู้ด้านเทคนิค และวิชาชีพเฉพาะ จ านวน 29 หลักสูตร มีพนักงานเขา้อบรมสัมมนา 198 คน เทคนิคการ
ประเมินนการจัดซือ้ วัดผลงานผูข้ายและพนักงานจัดซือ้ เปิดประตูสู่อุตสาหกรรมเครื่องมื่อแพทย์ Flexible Packaging for 
Food Industry  Accounting & Finance Interpretation  8  parts of Interpretation  Business English  วิ ธีปฏิบัติ เ ก่ียวกับ
วัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นส าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน การใช้โปรแกรม Visual Inspection Device (VID) 
Pneumatic System Transmission System  Hydraulic System Bolt & Nut Connection Electrical System Lubrication 
System Program PLC Knowledge การบ ารุงรกัษาเชิงป้องกนั การท าสญัญาว่าจา้งท าของ Preparing hire of work contract 
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ระบบการท างานของ PLC Logrammable Logic Controller Commissioning MDB3 ฝาพลาสติกกบัการใชง้าน Material for 
Coating & Material for Ink  การควบคมุกระบวนการเชิงสถิติ  Capping Knowledge for Metal Cap  Basic Knowledge for 
PVC and PVC Liner ความรูเ้ก่ียวกบัอะลมูิเนียม ระบบการผลิตเครื่องดื่มและสเปคฝา เป็นตน้ เพื่อใหพ้นกังานมีความรูใ้นดา้น
เทคนิคตลอดจนมีความรูใ้นการใชเ้ครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ 

 

4. เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการท างานระบบการจัดการคุณภาพ จ านวน 11 หลกัสตูร มีพนกังานเขา้
อบรมสมัมนา 186 คน อาท ิการใชโ้ปรแกรมระบบตรวจสอบวิชั่นซสีเต็ม (VID) ความรูเ้ก่ียวกบั Defect, Hold and CCF ความรู้
เก่ียวกับฝาเกลียวกันปลอม (ฝา PP Cap)  การตีความขอ้ก าหนดมาตรฐาน GHPs and HACCP การปรบัเปล่ียนสู่มาตรฐาน 
FSSC 22000 V.5.1 การควบคมุคณุภาพ และเทคนิคการท างานเคลือบ พิมพ ์และเตาอบ เป็นตน้ โดยบรษิัทฯ ใหค้วามส าคญั
กบัสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีสะอาดและเป็นระเบียบเรียบรอ้ยซึ่งพนกังานสามารถท างานไดอ้ย่างสะดวกและมีความสขุมี
การปรบัปรุงงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรูใ้หพ้นักงานไดพ้ัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 

 

5. พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการท างาน จ านวน 27 หลกัสตูร มีพนกังานเขา้อบรมสมัมนา 
610 คน  อาทิ การจดัการขยะอนัตรายและไม่อันตรายใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย บทบาทหนา้ที่คณะกรรมการความปลอดภัย 
(คปอ.) เจา้หนา้ที่ความปลอดภัยระดบัหัวหนา้งาน เจา้หนา้ที่ความปลอดภัยระดบับริหาร ชาวญ่ีปุ่ น การขับรถโฟลท์คลิฟท์
อย่างปลอดภยั ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานส าหรบัลกูจา้งทั่วไปและพนกังานใหม่ ทบทวน
ความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับป้ันจั่น การดับเพลิงขั้นตน้ การขับรถโฟลค์ลิฟอย่างปลอดภัย ส าหรบัพนักงานที่ไดร้บั
มอบหมาย ผูบ้งัคบัป้ันจั่น, ผูใ้หส้ญัญาณ, ผูย้ึดเกาะวสัดุ, ผูค้วบคุมการใชป้ั้นจั่นเหนือศีรษะ/ ชนิดอยู่กับที่ การใชเ้ครื่องมือวดั
กลิ่น การสรา้งจิตส านึกรกัษ์พลงังาน การสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัในการท างาน การควบคมุสั่งการ เป็นตน้ โดยบรษิัทฯ
ใหค้วามส าคญักบัสขุภาพอนามยั และความปลอดภยัในการท างานของพนกังานเป็นหลกั 

 

6. การเรียนแบบ E-learning (Intranet) การเรียนผ่านระบบออนไลน์ : ConicleX Platform, Virtual Forum, 
Platform, Webinar,  Zoom, Facebook Group Close จ านวน 11 หลักสูตร มีพนักงานเข้าเรียน  1,333 คน การพัฒนา
บุคลากรใหม้ีความรูค้วามสามารถ และมีทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ในยุคของ New Normal ที่มาพรอ้มกับ New to 
Challenge ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจ (Business), องคก์ร (Organization) และต่อตัวของพนักงาน (Employee) การปรบัตัวในดา้น
ต่าง ๆ เพื่อใหอ้งคก์รสามารถสอดรบักบัสภาพแวดลอ้มใหม่ รวมถึงพิจารณาถึงการเรียนรูส่ิ้งที่ผ่านมา การมองไปขา้งหนา้พรอ้ม
เปิดมุมมองความคิด เปิดรบัประสบการณใ์หม่ และเปิดใจเรียนรู ้และน าแนวคิด Agile ไปลงมือปฏิบตัิในองคก์รใหพ้รอ้มใน
เรื่องความสามารถและทักษะของพนักงาน พร้อมต่อการขับเคล่ือนองค์กร อาทิ  Leadership Managerial Skill การให้
ค าแนะน าอย่างไรให้ไดใ้จคนและไดผ้ลงาน (Constructive Feedback)  การน าทีมอย่างไรใหส้ าเร็จทั้งผลงานและไดใ้จคน 
(Leading Team to Achieve More) Self Development  การปรบัจิตปรบัใจใหเ้ขา้ใจกนัเพื่อความสมัพนัธท์ี่ใกลช้ิดขึน้ (Mental 
Alignment for Relationship) เพิ่มศักยภาพ 10 เท่า (10X Productive) ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective 
Communication Skill)  Business Function เอาชนะการเป ล่ียนแปลงด้วย  4 แนวปฏิบัติด้านบุคลากรและองค์กร 
(Overcoming the Change with People & Organization Practices) THAILAND LEARNING & DEVELOPMENT FORUM 
2021 Thailand HR Day 2021 : The Great Reset, Rebuild and Restart,13-17 December 2021 PDPA: Personal Data 
Protection ACT เป็นตน้  
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นอกจากนีบ้รษิัทฯ ยงัส่งพนกังานไปศกึษาดงูานในต่างประเทศ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ที่บรษิัท นิปปอน โคลสเซอร ์
จ ากัด ประเทศญ่ีปุ่ น จดัใหม้ีการแลกเปล่ียนประสบการณแ์ละดูงานกับองคก์รที่ประสบความส าเร็จในอุตสาหกรรม การเขา้
ร่วมงานประชุมวิชาการต่าง ๆ เพื่อใหท้ราบความเคล่ือนไหวและขอ้มลูข่าวสารที่เป็นประโยชนต์่อการบริหารจดัการภายใน
บรษิัทฯ ต่อไป 

 

บริษัทฯ ยังจัดใหม้ีช่องทางในการส่ือสารกับพนกังานโดยตรง โดยจัดประชุมฝ่ายบริหารพบพนกังานขึน้ อย่างนอ้ย     
ปีละ 2 ครัง้ เพื่อชีแ้จงใหพ้นกังานไดร้บัทราบผลการด าเนินงานรวมทัง้แนวทางในการบรหิารงานของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผูบ้ริหารและพนกังาน เพื่อน าไปสู่การปรบัปรุงพฒันาและเสริมสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่าง
ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนในองคก์ร 

 

ในปี 2564 บรษิัทฯ ไดจ้ดัอบรมชีแ้จงเรื่องจรรยาบรรณของบรษิัทฯ และการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อใหพ้นกังานไดม้ีความเขา้ใจและปฏิบตัิไดอ้ย่างถกูตอ้งและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั โดยเนน้ย า้แนวทางในการปฏิบตัติาม
จรรยาบรรณของบริษัทฯ ทัง้ 11 ขอ้ รวมทัง้ช่องทางในการรอ้งเรียนและการด าเนินการเมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรียน กรณีพบเห็นการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของบรษิัทฯ 

 

7.6  ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

1.)   ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee)  

 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี จา่ยใหแ้ก่ส านกังานสอบบญัชี ดงันี ้ 

- ในรอบปี 2562 ของบรษิัทฯ เป็นจ านวนเงิน             1,050,000  บาท   
- ในรอบปี 2563 ของบรษิัทฯ เป็นจ านวนเงิน             1,200,000  บาท   
- ในรอบปี 2564 ของบรษิัทฯ เป็นจ านวนเงิน             1,200,000  บาท   

 

2.)   ค่าบรกิารอื่น (Non audit fee)  

 ค่าตอบแทนจากการใหบ้รกิารตรวจสอบและรบัรองการท าลายสินคา้จดทะเบียนไม่ไดค้ณุภาพ จา่ยใหแ้ก่ส านกั

 งานสอบบญัชี ดงันี ้ 

- ในรอบปี 2562 ของบรษิัทฯ เป็นจ านวนเงิน                  80,000  บาท 
- ในรอบปี 2563 ของบรษิัทฯ เป็นจ านวนเงิน                        100,000  บาท 
- ในรอบปี 2564 ของบรษิัทฯ เป็นจ านวนเงิน                  80,000  บาท 
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8.  รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 

8.1  สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ ปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหก้รรมการแต่ละท่าน
ไดร้่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวม และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล ทัง้นี ้
เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การท างานของคณะกรรมการบริษัทฯ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
 

ในปี 2564 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทฯ ทัง้คณะ 
และแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการเป็นรายบุคคลใหก้บักรรมการทกุท่าน โดยกรรมการทกุท่านมีความเป็นอิสระ
ในการท าแบบประเมินดังกล่าว และเมื่อท าแบบประเมินเรียบรอ้ยแลว้ให้จัดส่งคืนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
รวบรวมและสรุปผล และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ รบัทราบ  
 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัง้คณะ (As a whole) 
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน 

แบ่งเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชมุคณะกรรมการ 
4. การท าหนา้ที่ของกรรมการ 
5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาผูบ้รหิาร 

 

ผลการประเมินการปฏิบตัิงานโดยภาพรวม 90% 
 

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล (As individual) 
บริษัทฯ จัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล โดยมีเกณฑก์ารประเมิน 

แบ่งเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในฐานะกรรมการ 
2. การท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการ 
3. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
4. การพฒันาตนเองในฐานะกรรมการ 

 

 ผลการประเมินการปฏิบตัิงานโดยภาพรวม  86% 
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• การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของผูจ้ดัการใหญ่ทุกสิน้ปี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การด าเนินงานตามนโยบายที่
ไดร้บัจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวการณเ์ศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะน าขอ้มลูที่ไดไ้ปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทนของผูจ้ดัการใหญ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทโดยพิจารณาจาก
ขอ้มลูทัง้ปีปัจจบุนัและเปรียบเทียบขอ้มลูยอ้นหลงั โดยมีเกณฑก์ารประเมิน แบ่งเป็น  2 ส่วน 

 

ส่วนท่ี 1: ประเมินผลจากดชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานขององคก์ร 
ส่วนท่ี 2: ประเมินผลดา้นต่าง ๆ แบ่งเป็น 10 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ความเป็นผูน้  า 
2. การก าหนดกลยทุธ ์
3. การปฏิบตัิตามกลยทุธ ์
4. การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 
5. ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
6. ความสมัพนัธก์บัภายนอก 
7. การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับคุลากร 
8. การสืบทอดต าแหน่ง 
9. ความรูด้า้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

10. คณุลกัษณะส่วนตวั 
 

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา 
ตามระเบียบบริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ว่าดว้ยกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2562 เรื่อง “การประเมินผล”  

เพื่อใหค้วามเชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกรอบความรบัผิดชอบอย่าง
ครบถว้นและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสใหม้ีการพิจารณาทบทวนและแลกเปล่ียนความเห็นระหว่างกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อน าไปสู่การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ และแสวงหาแนวทางการพฒันาและปรบัปรุง 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ระเมินการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยตนเอง สรุปผลดงันี ้
 

ส่วนที่ 1  ความเหมาะสมของโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีลกัษณะที่สนบัสนุนการท างาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ และสภาพแวดลอ้มโดยทั่วไปเอือ้ต่อการท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมิน 100% 

 

ส่วนที่ 2  การปฏิบัติหนา้ที่ตามขอบเขตความรบัผิดชอบอย่างครบถว้นทั้งเรื่องการสอบทานรายงานทางการเงิน การ
ควบคมุภายในและบรหิารความเส่ียง รวมถึงการพิจารณาการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์การคดัเลือกเสนอแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และรายการที่เก่ียวโยงกัน    
ผลการประเมิน 100% 
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8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย 
นอกจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการรายบคุคล คณะกรรมการบรษิัทยงัจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมไปถึง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ อนึ่งคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งเป็นคณะกรรมการชดุย่อยใหค้รบถว้นต่อไป 

 

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

 การควบคุมภายใน   
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการด าเนินการใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ จึงใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ท าหนา้ที่สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้
มั่นใจว่า 

• บรษิัทฯ มีระบบขอ้มลูและการรายงานทางการเงินท่ีถกูตอ้งและเชื่อถือได ้ 

• บรษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการท างานของบรษิัทฯ กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินธุรกิจ  

• ทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ มีอยู่จรงิและการใชท้รพัยสิ์นมีการควบคมุ ดแูล เก็บรกัษาเป็นอย่างดี  

• การด าเนินงานของบรษิัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า  

• การปฏิบตัิงานไดด้  าเนินการตามแผนงาน สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิัทฯ 
 

โดยมีส านกัตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษิัทฯ ตามแบบประเมิน
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตามกรอบการควบคมุภายใน COSO 2013 (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบหลัก และ 17 
หลกัการย่อย และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

ในการประชุมคณะกรรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ และผูบ้ริหารระดบัสงูเขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาผลประเมินทุกขอ้ โดยซกัถามขอ้มลู
เพิ่มเติมจากผูบ้ริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม 
เพียงพอและมีประสิทธิผล มีสาระส าคญั ดงันี ้ 

 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

• มีการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์แผนงาน รวมถึงเป้าหมาย และตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานอย่างชดัเจน 

• มีการจดัโครงสรา้งองคก์รและสายการบงัคบับญัชาอยา่งชดัเจน เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมถึงการจดัท าใบพรรณนาหนา้ที่งาน เพื่อก าหนดรายละเอียดหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคุณสมบตัิ
ของผูป้ฏิบตัิงานในแต่ละต าแหน่งอย่างครบถว้น  

• มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ และนโยบายต่อตา้นการทุจริต       
คอรร์ปัชนัเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบตัิที่ดีในการด าเนินธุรกิจ 
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• นโยบายและวิธีการปฏิบตัิที่ชดัเจนในการสรรหา และทบทวนนโยบายในการพฒันาบคุลากรเป็นประจ าทกุปี 

• ทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการประเมินผลการปฏิบตัิงานในระดบับงัคบับญัชา และมีการส่ือสารใหถื้อ
ปฏิบตัิ 

• จดัท าแผนพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังานเป็นรายบคุคล (IDP) สอดรบักบัแผนสืบทอดต าแหน่งที่ส  าคญั  

• มีกระบวนการรบัขอ้รอ้งเรียนหาขอ้เท็จจรงิ และรายงานผลโดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบหาขอ้เท็จจรงิ และ
คณะกรรมการระเบียบวินยั  เพื่อพิจารณาสอบสวน และการลงโทษ เป็นไปตามระเบียบบรษิัทฯ 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 

• มีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึ่งมีผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธาน และผูบ้ริหาร
ระดบัสงูของฝ่ายต่าง ๆ เป็นกรรมการ และก าหนดบทบาทหนา้ที่อย่างชดัเจน   

• จัดท าคู่มือการบริหารความเส่ียง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติไวอ้ย่างชัดเจน และไดก้ าหนดหลักเกณฑใ์นการ
ประเมินความเส่ียงแต่ละระดบัไวอ้ย่างเหมาะสม โดยพิจารณาโอกาสเกิดและผลกระทบทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่
เป็นตวัเงิน  

• พิจารณาทบทวนการบริหารจัดการความเส่ียงระดับองคก์ร โดยน ากรอบโครงสรา้งการบริหารความเส่ียงเชิง
บูรณาการ (Enterprise Risk Management - Integrated Framework: ERM2017) เพื่อให้ความเชื่อมั่นไดว้่า
บรษิัทฯ มีแผนบรหิารจดัการความเส่ียงอย่างเป็นระบบ และสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ ์  

• จดัอบรม เพิ่มพนูความรู ้และทกัษะการระบคุวามเส่ียง การประเมิน และตอบสนองความเส่ียงที่มีนยัส าคญั 

• มีกระบวนการติดตามความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ และมีการรายงานสถานะความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ  

• มีการประเมินความเส่ียงการทจุรติและคอรร์ปัชนัรวมกบัการประเมินความเส่ียงประจ าปี 
 

3. กิจกรรมควบคุม 

• มีการก าหนดนโยบาย ไวเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการจัดท าแผนงาน ตัวชีว้ัดผลงาน และงบประมาณ
ประจ าปี ส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
เป้าหมายที่ตัง้ไว ้   

• มีระเบียบปฏิบตัิงาน อ านาจการอนมุตัิก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยทบทวนและปรบัปรุง
ใหส้อดคลอ้งกับสภาวการณท์ี่เปล่ียนแปลง รวมถึงการสอบทาน การกระทบยอดและการแบ่งแยกหนา้ที่ เพื่อให้
การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างเหมาะสม โปรง่ใส มีความคล่องตวั และภายใตก้ารควบคมุภายในท่ีดี เพียงพอ     

•  มีนโยบายการควบคุมสารสนเทศและเผยแพร่ในระบบ Intranet ของบริษัทและไดจ้ดัท าเอกสารนโยบายควบคมุ
ระบบสารสนเทศเพื่อใหพ้นกังานไดล้งนามรบัทราบและถือปฏิบตัิ     

• การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ อนัอาจน ามาซึ่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ธุรกรรมที่เกิดขึน้
จะตอ้งผ่านขัน้ตอนการปฏิบตัิตามระเบียบ และขอ้ก าหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายเสมือน
กระท ากบับคุคลภายนอก  

• มี Software ติดตามระบบความปลอดภัยของข้อมูล และมีการตรวจสอบความพยายามเจาะเข้าระบบจาก
ภายนอก 
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4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

• จัดใหม้ีระบบขอ้มูลและช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์ร โดยทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งสามารถรับ
ขอ้มลูสารสนเทศไดอ้ย่างครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัเวลา และเพียงพอ ส าหรบัใชใ้นการปฏิบตัิงาน และประกอบการ
ตดัสินใจ   

• มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อถ่ายทอดนโยบาย ทิศทางในการบริหารงานและ
ขอ้มลูที่จ  าเป็นในการปฏิบตัิงานแก่ผูม้ีหนา้ที่เก่ียวขอ้งอย่างสม ่าเสมอ      

• บริษัทฯ มีการน าระบบงาน SAP เข้ามาใช้ในการบันทึกขอ้มูล ประมวลผลการปฏิบัติงาน จัดท ารายงานเพื่อ
วิเคราะหข์้อมูลทางการเงิน ซึ่งท าให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนผู้บริหารมีข้อมูล
ประกอบการตดัสินใจที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  

• มีระบบรกัษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและขอ้มลูที่เหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนมีการก าหนดแผน
ส ารองฉุกเฉินดา้นสารสนเทศ เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณท์ี่ท  าใหร้ะบบหยุดชะงกัหรือเกิดความเ สียหายต่อ
ระบบ และไดม้ีการซกัซอ้มแผนส ารองฉกุเฉินเป็นประจ าทกุปี 

• บริษัทฯ มีการจัดประชุมพนักงานทุกระดับปีละ 2 ครัง้ เพื่อรบัทราบขอ้มลูผลการด าเนินงาน และประชุมระดบั
หวัหนา้งานทุก ๆ 2 เดือนเพื่อรบัฟังแผนงานและนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท นอกจากนีย้งัมีการเผยแพร่ข่าวสาร
ผ่านระบบ Intranet และ application line 

• มีระบบรับข้อรอ้งเรียนและแจ้งเบาะแสบนเว็บไซตข์องบริษัท หรือ Scan QR code หรือจัดส่ง E-mail ไปที่ 
companysecretary@crownseal.co.th หรือส่งผ่านไปรษณีย ์ถึง เลขานกุารบรษิัท ตามที่อยู่บรษิัทฯ 
 

นอกจากนี ้ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิทบทวนนโยบายต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชัน ซึ่งส านกังาน
เลขานุการบริษัทฯ มีแผนในการทบทวน คู่มือมาตรการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนัใหส้อดรบักับนโยบายฯ ภายใน  

ไตรมาส 1/2565 
 

5. การติดตามและประเมินผล 

• จดัใหม้ีการประชุมฝ่ายบริหารเป็นประจ าทุกเดือน และไดน้ าดชันีชีว้ดัผลงาน มาใชใ้นการติดตามผลการ
บริหารงานและปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดบั เพื่อใหม้ั่นใจว่าไดด้  าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
แผนงานที่ก าหนดไว ้โดยรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม ่าเสมอ หากผลการ
ด าเนินงานแตกต่างไปจากเป้าหมาย ที่ประชมุฯ จะซกัถามและมอบหมายให้ฝ่ายบรหิารไปด าเนินการแกไ้ข
และน ามารายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ ทราบ ในการประชมุครัง้ต่อไป 

• จดัใหม้ีส านกัตรวจสอบภายใน ซึ่งก าหนดโครงสรา้งและสายการบงัคบับญัชาที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ที่สนบัสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการก ากับดูแลระบบการควบคุม
ภายใน 

• ก าหนดวัตถุประสงค ์อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของส านักตรวจสอบภายใน ไว้ในกฎบัตรการ
ตรวจสอบภายในซึ่งได้รับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบและผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้การ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานวิชาชีพสากล  
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• ส านักตรวจสอบภายใน ไดก้ าหนดนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไวอ้ย่างชดัเจน และ
รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อ ผู้บริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจ าทกุไตรมาส 

• จัดตัง้ส านักตรวจสอบภายในขึน้ เพื่อท าหนา้ที่สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการก ากับดูแลระบบ
การควบคมุภายใน 

• ส านักเลขานุการบริษัท ก าหนดให้รายงานเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างรา้ยแรงต่อ
คณะกรรมการบรษิัททนัทีโดยไม่ตอ้งรอการประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

 

 การตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบก ากับดูแลใหก้ารปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และมี

ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  โดยมีกฎบตัรการตรวจสอบภายในซึ่งไดก้ าหนดภารกิจ ขอบเขต
การปฏิบตัิงาน อ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบตลอดจนแนวทางการด าเนินการปฏิบตัิงานตรวจสอบไวอ้ย่างชดัเจน และ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มที่         
จึงก าหนดใหร้ายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดา้นการบริหารงานต่อผูจ้ดัการใหญ่  
และมีหนา้ที่ในการใหค้  าปรกึษา ตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคมุภายใน และการบริหารความเส่ียง รวมทัง้
หาแนวทางปรบัปรุงแกไ้ข โดยประสานงานกบัหน่วยงานอื่นเพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการปรบัปรุงระบบงาน และติดตามการ
ปฏิบตัินัน้ใหม้ีประสิทธิผลตามวตัถปุระสงคท์ี่วางไว ้ 

 

การจดัท าแผนการตรวจสอบและก าลงัพล ประจ าปี 2564 ไดก้ าหนดกิจกรรมงานตรวจสอบ ใหส้อดคลอ้งและสนบัสนนุ
กลยุทธป์ระจ าปีที่บริษัทก าหนด โดยพิจารณาตามปัจจยัเส่ียง (Risk Based Approach) รวมทัง้ความถ่ีของการเขา้ตรวจสอบ 
ซึ่งเนน้ใหค้วามส าคญักับการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียงที่ส  าคญั การปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 
เพื่อน าขอ้มูลมาพิจารณา ใหข้อ้เสนอแนะ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีและ
ติดตามผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบตัิงานของส านกัตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส 

 

การพฒันาความเป็นมืออาชีพและความรอบรูท้างธุรกิจของผูต้รวจสอบ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยสนบัสนุนใหม้ีการพฒันาและอบรมความรูอ้ย่างต่อเนื่องทัง้ภายในและภายนอกเก่ียวกับทกัษะ
และวิธีการตรวจสอบที่จ าเป็นทัง้ดา้นการตรวจสอบการด าเนินงาน การตรวจสอบดา้นการเงิน การตรวจสอบการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย การตรวจสอบระบบสารสนเทศ เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่ม
ทกัษะอื่นท่ีจ าเป็นต่อบรษิัทฯ สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตัง้ นางสาววรรณพา  สมประสิทธ์ิ เป็น
ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน ตัง้แต่ปี 2550 รวมถึงไดเ้พิ่มพูนประสบการณ ์ทกัษะ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน โดยการใหค้  าปรึกษา หารือแลกเปล่ียนความคิดเห็น การใหเ้ขา้รบัการอบรมอย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบตัิ
หน้าที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดคุณวุฒิทางการศึกษา คุณวุฒิทางวิชาชีพ การฝึกอบรมที่เก่ียวข้องแ ละ
ประสบการณก์ารท างาน  
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รายการระหว่างกัน 
1. สรุปรายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564  

รายการ คู่สัญญา ความสัมพันธ ์ ระยะเวลา 
มูลค่า (ล้านบาท) เกณฑก์ารก าหนด

ค่าตอบแทน 2564 2563 
 

1. รายการธุรกิจปกติ       

1.1 การขายฝาจกุจีบ  
 ฝาอลมิูเนียม เกลียวกนัปลอม   
 ฝาแม็กซี ่และฝาพลาสติก 

บริษัท บญุรอดบรวิเวอรี่ จ ากดั และบริษัทในเครือ1 

บริษัท ไทยน า้ทิพย ์จ ากดั2 
บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน)3 
บริษัท กรีนสปอต จ ากดั4 

บริษัท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จ ากดั5 

 
บริษัท นิปปอน โคลสเซอรส์ จ ากดั (NCC)6 

เป็นผูถ้ือหุน้และมีผูบ้ริหารรว่มกนับางส่วน 
เป็นผูถ้ือหุน้และมีผูบ้ริหารรว่มกนับางส่วน 
เป็นผูถ้ือหุน้และมีผูบ้ริหารรว่มกนับางส่วน 
เป็นผูถ้ือหุน้ 
มีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนัและมีผูบ้ริหาร
รว่มกนับางส่วน 
เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่และมีผูบ้ริหารรว่มกนับางส่วน 

- 902.02 881.60 ช าระเงินเป็นรายเดือน โดย
อา้งอิงตามราคาตลาด ซึ่งเป็น
อตัราเดียวกบับคุคลภายนอก 

1.2  การขายอปุกรณ ์อะไหล่ และ
วตัถดุิบ 

บริษัท บญุรอดบรวิเวอรี่ จ ากดั และบริษัทในเครือ 

บริษัท เสริมสขุ จ ากดั (มหาชน)  
เป็นผูถ้ือหุน้และมีผูบ้ริหารรว่มกนับางส่วน 
เป็นผูถ้ือหุน้และมีผูบ้ริหารรว่มกนับางส่วน 
 

- 1.07 
 

2.19 
 

ช าระเงินเป็นรายเดือน โดย 
อา้งอิงตามราคาตลาด ซึ่งเป็น
อตัราเดียวกบับคุคลภายนอก 

 

2.  รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ       

2.1 การรบัจา้งผลติงานที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการพิมพ ์

-   การรบัจา้งพิมพแ์ละเคลือบ
แผ่นโลหะ 

-   การรบัจา้งท าอารต์เวิรค์ 
-   การรบัจา้งท าแผ่นพิมพต์วัอย่าง 

 
  

บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ่ง จ ากดั7 

 
บริษัท เน็กซ ์แคน อินโนเวชั่น จ ากดั8 

มีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนัและมีผูบ้ริหารรว่ม 
กนับางส่วน 
มีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนั 
 

- 
 

55.45 
 
 
 

 

102.52 
 
 
 
 
 

ช าระเงินเป็นรายเดือน โดย
อา้งอิงตามราคาตลาด ซึ่งเป็น
อตัราเดียวกบับคุคลภายนอก 
 
 
 
 2.2 การไดร้บัความช่วยเหลือดา้น

วิชาการ และเทคนิคในการ
ผลิตฝา 

 

บริษัท นิปปอน โคลสเซอรส์ จ ากดั (NCC) 

 
เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่และมีผูบ้ริหารรว่มกนับางส่วน 
 

5 ปี 
 

10.53 12.01 ช าระเงินทกุ 6 เดือน โดยก าหนด 
เป็นอตัรารอ้ยละของยอดขายฝา 
โดยที่ NCC เรียกเก็บในอตัราที่ไม่
สงูกว่าผูร้บัความช่วยเหลือรายอื่น 

2.3 การซือ้อะไหล่ วตัถดุิบ และ
สินคา้สินคา้ส าเรจ็ 

บริษัท นิปปอน โคลสเซอรส์ จ ากดั (NCC) 

บริษัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จ ากดั9 
เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่และมีผูบ้ริหารรว่มกนับางส่วน 
มีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนั 

- 29.32 19.02 ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยอา้งอิง
ตามราคาตลาด ซึ่งเป็นอตัรา
เดียวกบับคุคล ภายนอก 
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รายการ คู่สัญญา ความสัมพันธ ์ ระยะเวลา มูลค่า (ล้านบาท) เกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทน 
2564 2563 

3. รายการเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพยไ์ม่เกิน 3 ปี 

3.1 การใหเ้ช่าที่ดิน 3,626 ตรม.  
 (ที่ตัง้อาคารสรรพสามิต  
และที่จอดรถ) 

 
 
บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ่ง 
จ ากดั 
 

 
 
มีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนัและมีผูบ้ริหารรว่ม 
กนับางส่วน 

 
 

1 ปี 
(1 ก.ย.63 - 31 ส.ค.64) 

 
 

0.41 

 
 

0.41 
 

 
 
ช าระเงินเป็นรายปี ตามราคาประเมินของผู้
ประเมินอิสระ 

4. รายการเก่ียวกับสินทรัพย์
หรือบริการ 

      

4.1  การใหบ้ริการดา้นการบริหาร
จดัการซอฟแวร ์และฮารด์แวร์
ระบบงานคอมพิวเตอร ์SAP 
และระบบงานบคุคล 
 

บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ่ง 
จ ากดั 
 
บริษัท  โตโย  ไซกนั (ประเทศไทย) 
จ ากดั 
 

บริษัท  โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั10 
 
บริษัท  เน็กซ ์แคน อินโนเวชั่น จ ากดั 
 

มีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนัและมีผูบ้ริหารรว่ม 
กนับางส่วน 
 
มีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนั 
 
 
มีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนั 
 
 
มีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนั 
 

1 ปี  
(1 ม.ค.64 - 31 ธ.ค.64) 

 
1 ปี 

(1 ม.ค.64 - 31 ธ.ค.64) 
 

1 ปี 
(1 ม.ค.64 - 31 ธ.ค.64) 

 
1 ปี 

(1 ม.ค.64 - 31 ธ.ค.64) 
 

3.19 
 

  
4.79 

 
 

1.32 
 
 

1.44 

3.89 
 
 

4.56 
 
 
1.28 

 
 

1.47 

ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยใชห้ลกัการปัน
ส่วนคา่ใชจ้่าย ตามสดัส่วนปริมาณงาน 
บวกก าไรรอ้ยละ 5 
ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยใชห้ลกัการปัน
ส่วนคา่ใชจ้่าย ตามสดัส่วนปริมาณงาน 
บวกก าไรรอ้ยละ 5 
ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยใชห้ลกัการปัน
ส่วนคา่ใชจ้่าย ตามสดัส่วนปริมาณงาน 
บวกก าไรรอ้ยละ 5 
ช าระเงินเป็นรายเดือน โดยใชห้ลกัการปัน
ส่วนคา่ใชจ้่าย ตามสดัส่วนปริมาณงาน 
บวกก าไรรอ้ยละ 5 

4.2  การใหบ้ริการโครงสรา้ง
พืน้ฐานระบบสารสนเทศ 

 

บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ่ง  
จ ากดั 
บริษัท เน็กซ ์แคน อินโนเวชั่น จ ากดั 
 
บริษัท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั 

มีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนัและมีผูบ้ริหาร
รว่มกนับางส่วน 
มีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนั 
 
มีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนั 
 
มีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนั  
 

1 ปี 
(1 ม.ค.64 - 31 ธ.ค.64) 

1 ปี 
(1 ม.ค.64 - 31 ธ.ค.64) 

1 ปี 
(1 ม.ค.64 - 31 ธ.ค.64) 

1 ปี 
(1 ม.ค.64 - 31 ธ.ค64) 

1.70 
 
0.66 

 
1.80 

 
0.45 

2.76 
 
1.69 

 
5.28 

 
1.18 

ช าระเงินเม่ือถึงก าหนด โดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาดที่ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บ 
ช าระเงินเม่ือถึงก าหนด โดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาดที่ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บ 
ช าระเงินเม่ือถึงก าหนด โดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาดที่ผูใ้หบ้ริการเรียกเก็บ 
ช าระเงินเม่ือถึงก าหนด โดยอา้งอิงตาม
ราคาตลาดทีผู่ใ้หบ้ริการเรียกเก็บ 
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รายการ คู่สัญญา ความสัมพันธ ์ ระยะเวลา 
มูลค่า (ล้านบาท)  

เกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทน 2564 2563 

4.3  การใหเ้ช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

 

บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ่ง  
จ ากดั 
 
บริษัท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 
บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั 
 
บริษัท  เน็กซ ์แคน อินโนเวชั่น จ ากดั 
 

มีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนัและมีผูบ้ริหาร
รว่มกนับางส่วน 
 
มีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนั 
 
 
มีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนั  
 
 
มีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนั 
 

4 ปี 
(15 พ.ค.63 - 15 พ.ค.67) 

 
4 ปี 

(15 พ.ค.63 - 15 พ.ค.67) 
 

4 ปี 
(15 พ.ค.63 - 15 พ.ค.67) 
 

4 ปี 
(15 พ.ค.63 - 15 พ.ค.67) 

0.30 
 
 
0.35 
 
 
0.10 

 
 

0.11 

0.30 
 
 

0.35 
 
 

0.10 
 
 

0.11 
 

ช าระเงินเป็นรายปี โดยใชห้ลกัการปันส่วน
ค่าใชจ้่าย ตามสดัส่วนปริมาณผูใ้ชง้านบวก
ก าไรรอ้ยละ 5 
ช าระเงินเป็นรายปี โดยใชห้ลกัการปันส่วน
ค่าใชจ้่าย ตามสดัส่วนปริมาณผูใ้ชง้านบวก
ก าไรรอ้ยละ 5 
ช าระเงินเป็นรายปี โดยใชห้ลกัการปันส่วน
ค่าใชจ้่าย ตามสดัส่วนปริมาณผูใ้ชง้านบวก
ก าไรรอ้ยละ 5 
ช าระเงินเป็นรายปี โดยใชห้ลกัการปันส่วน
ค่าใชจ้่าย ตามสดัส่วนปริมาณผูใ้ชง้านบวก
ก าไรรอ้ยละ 5 

4.4 การใหเ้ช่าที่ดิน 20-1-87 ไร่ 
 (ที่ตัง้ส  านกังานและโรงงาน
กระป๋อง 2 ชิน้) 

 
 

บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ่ง  
จ ากดั 
 
 
 

มีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนัและมีผูบ้ริหาร
รว่มกนับางส่วน 
 
 

30 ปี 
(2 ก.ค.44  - 1 ก.ค.74) 

 

0.50 0.50 ช าระเงินครัง้เดียวในวันท าสัญญาจ านวน 
15 ล้านบาท ราคาที่ดินใช้ราคาที่บริษัทฯ 
ซือ้จาก BCM เป็นฐานและคิดค่าเช่ารอ้ยละ 
1.5 ต่อปีของราคาที่ดินตามมูลค่าปัจจุบนั 
โดยคิดอตัราคิดลดรอ้ยละ 8 

4.5 การใหเ้ช่าที่ดิน 8-3-80 ไร ่ 
     (ที่ตัง้อาคาร 3,4 ที่อดัเศษ

วสัดแุละทีข่นถ่ายสินคา้) 

บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ่ง  
จ ากดั 
 

มีผูถ้ือหุน้ใหญ่รายเดียวกนัและมีผูบ้ริหาร
รว่มกนับางส่วน 
 

30 ปี 
(2 ก.ค. 44  - 1 ก.ค. 74) 

0.49 0.49 ช าระเงินครัง้เดียวในวนัท าสญัญา จ านวน 
14.78 ล้านบาท ราคา Fair Value ที่ดิน 
ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ คิดค่าเช่ารอ้ย
ละ 1.5 ต่อปี ของราคาที่ดินตามมูลค่า
ปัจจบุนั โดยคิดอตัราคิดลดรอ้ยละ 8 
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หมายเหตุ : 
1. บรษิัท บญุรอดบรวิเวอรี่ จ ากดั และบรษิัทในเครือ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่ม 
2. บรษิัท ไทยน า้ทิพย ์จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่ม 
3. บรษิัท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่ม 
4. บรษิัท กรีนสปอต จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องดืม่ 
5. บรษิัท โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิตและขายภาชนะพลาสติก 
6. บรษิัท นิปปอน โคลสเซอรส์ จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ ์
7. บรษิัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ่ง จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายฝากระป๋อง กระป๋อง 2 ชิน้ และกระป๋อง 3 ชิน้ 
8. บรษิัท เน็กซ ์แคน อินโนเวชั่น จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิตและขายกระป๋อง 2-Piece 
9. บรษิัท คานากาตะ (ประเทศไทย) จ ากดั ประกอบธุรกิจรบัจา้งผลิตแม่พิมพส์ าหรบัฉีดและเป่าพลาสติก 
10. บรษิัท โตโย ฟิลล่ิง อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิต และจ าหน่ายกระป๋องสเปรยส์ าหรบัผลิตภณัฑด์แูล

รา่งกายและเสน้ผม 
 

2. ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท ารายการระหว่างกัน 

ในปี 2564 บรษิัทฯ มีการท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั แบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ดงัรายละเอียดที่ไดก้ล่าวแลว้ในขอ้ 1) 
ไดแ้ก่  
 1. รายการธุรกิจปกติ  
 2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ  
 3. รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ม่เกิน 3 ปี  
 4. รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร  
 

ในการตกลงเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้ บริษัทฯ จะพิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็น เงื่อนไข และราคาที่เป็นธรรม 
โดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ เป็นส าคญั กรณีเขา้ท ารายการธุรกิจปกติ และรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ บรษิัทฯ จะ
ด าเนินการตามเงื่อนไขทางการคา้ของธุรกิจปกติเช่นเดียวกบับคุคลภายนอก ส่วนรายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยไ์ม่เกิน 
3 ปี และรายการท่ีเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ บริษัทฯ จะพิจารณาก าหนดอตัราค่าเช่าและค่าบรกิาร โดยใช้ Fair Value ของ       
ผูป้ระเมินอิสระ และใชห้ลกัการปันส่วนค่าใชจ้่ายตามสดัส่วนปรมิาณงานบวกดว้ยก าไร ซึ่งไดเ้ปรียบเทียบกบัราคาตลาดแลว้    
 

ทัง้นี ้การตกลงเขา้ท ารายการ/สญัญาใด ๆ กับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความ
จ าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ ตลอดจนเงื่อนไข และราคาที่เป็นธรรม  เพื่อไม่ใหเ้กิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน ์อนัเป็นการรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ  
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03 
           งบการเงิน 
 

113 



 

  
 

 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง           
ส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
บริษทัฯตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในขอ้ก าหนด
นั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้              
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ            
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วม
วิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย 
ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

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

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการ 

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้
โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ี
บริษทัฯออกแบบไว ้  

• สุ่มตวัอย่างรายการขายระหว่างปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายไดว้า่เป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีระบุ และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ   

• สอบทานความเหมาะสมของใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี   

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของรายการขาย
ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี   

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้ความ
เช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของบริษทัฯตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้            
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                  
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการด 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 าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่
ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ                  
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดใน                  
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว ้                 
ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี  

ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 134,443,542       228,215,749       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 548,093,456       486,161,645       
สินคา้คงเหลือ 9 591,834,100       507,850,112       
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 32.1 590,657               802,973               
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 10 956,877,573       1,053,998,118    
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 10,842,483         8,968,883            
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,242,681,811    2,285,997,480    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 11 10,398,738         10,407,738         
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 12 666,300,000       666,300,000       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,550,888,321    1,493,392,835    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 24,229,947         19,868,093         
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 15 5,641,468            6,941,461            
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 12,186,545         31,192,315         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,269,645,019    2,228,102,442    
รวมสินทรัพย์ 4,512,326,830    4,514,099,922    
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บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 17 403,166,583       461,068,153       
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 6 992,608               992,608               
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 13,769,732         10,323,250         
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 10,403,051         27,344,320         
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 32.1 78,666                 411,248               
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 12,786,343         13,630,289         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 441,196,983       513,769,868       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิ
   จากส่วนท่ีครบก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 6 8,437,168            9,429,776            
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 14 10,647,240         9,646,824            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 74,653,162         72,738,838         
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 18 220,119,091       216,546,080       
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 313,856,661       308,361,518       
รวมหนีสิ้น 755,053,644       822,131,386       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี ้
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บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นบริุมสิทธิ ชนิดไมส่ะสมเงินปันผล 
         799,258 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 19 7,992,580            7,992,580            
      หุ้นสามญั 52,000,742 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 520,007,420       520,007,420       

528,000,000       528,000,000       
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นบริุมสิทธิ ชนิดไมส่ะสมเงินปันผล 
         799,258 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 7,992,580            7,992,580            
      หุ้นสามญั 52,000,742 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 520,007,420       520,007,420       
ส่วนเกินทนุ
   ส่วนเกินมลูค่าหุ้นบริุมสิทธิ 49,164,799         49,164,799         
   ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 337,643,244       337,643,244       
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 52,800,000         52,800,000         
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,728,390,880    2,663,086,230    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 61,274,263         61,274,263         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,757,273,186    3,691,968,536    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,512,326,830    4,514,099,922    

121 



 

  
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 6 2,823,984,363 2,664,378,078
รายไดจ้ากการให้บริการ 6 56,996,045         105,776,637       
รายไดด้อกเบ้ีย 6,438,255            9,646,013            
รายไดอ่ื้น 22 167,906,427       120,729,127       
รวมรายได้ 3,055,325,090    2,900,529,855    
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขาย 2,477,619,138    2,221,523,771    
ตน้ทนุการให้บริการ 47,039,327         80,546,988         
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 70,843,448         63,929,509         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 226,284,585       218,574,893       
รวมค่าใช้จ่าย 2,821,786,498    2,584,575,161    
ก าไรจากกจิกรรมด าเนนิงาน 233,538,592       315,954,694       
ตน้ทนุทางการเงิน (416,759)             (306,314)             
ขาดทนุจากมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทนุในตราสารทนุ (9,000)                  -                            
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 233,112,833       315,648,380       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (39,414,607)        (57,213,870)        
ก าไรส าหรับปี 193,698,226       258,434,510       

ก าไรต่อหุ้น 25
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับปี 3.72 4.97
ก าไรต่อหุ้นปรับลด
   ก าไรส าหรับปี 3.67 4.89
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บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

ก าไรส าหรับปี 193,698,226       258,434,510       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง -                            -                            
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
   ผลขาดทนุจากประมาณการคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้24 -                            (4,055,272)          
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั -                            (4,055,272)          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                            (4,055,272)          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 193,698,226       254,379,238       
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บริษัท ฝาจบี จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรสะสม ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน รวม

ทุนเรือนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมลูค่า จดัสรรแลว้ ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนของ

หมายเหตุ หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ตีราคาสินทรัพย์ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 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          

ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             258,434,510             -                             258,434,510             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             (4,055,272)               -                             (4,055,272)               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             254,379,238             -                             254,379,238             

เงินปันผลจ่าย 29 -                             -                             -                             -                             -                             (203,669,727)           -                             (203,669,727)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 7,992,580                520,007,420             49,164,799              337,643,244             52,800,000              2,663,086,230          61,274,263              3,691,968,536          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 7,992,580                520,007,420             49,164,799              337,643,244             52,800,000              2,663,086,230          61,274,263              3,691,968,536          

ก าไรส าหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             193,698,226             -                             193,698,226             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             -                             -                             193,698,226             -                             193,698,226             

เงินปันผลจ่าย 29 -                             -                             -                             -                             -                             (128,393,576)           -                             (128,393,576)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 7,992,580                520,007,420             49,164,799              337,643,244             52,800,000              2,728,390,880          61,274,263              3,757,273,186          
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บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก าไรก่อนภาษี 233,112,833       315,648,380       
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ผลขาดทนุดา้นเครดิต 370,440               -                            
   ขาดทนุจากการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือและ
      ตดัจ  าหน่ายสินคา้และอะไหล่ 39,508,883         29,305,834         
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 212,137,906       192,658,536       
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,129,220            7,628,928            
   ขาดทนุจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,598,214            2,536,598            
   ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 22,684,571         16,167,361         
   มลูค่ายติุธรรมเพ่ิมข้ึนของตราสารอนุพนัธ์ (32,006)                (391,725)             
   มลูค่ายติุธรรมลดลง (เพ่ิมข้ึน) ของเงินลงทนุในตราสารทนุ 9,000                   (111,000)             
   ดอกเบ้ียหน้ีสินตามสญัญาเช่า 416,759               306,314               
   รายไดด้อกเบ้ีย (6,438,255)          (9,646,013)          
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (88,098)                1,572,916            
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 505,409,467       555,676,129       
สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (61,685,741)        16,513,130         
   สินคา้คงเหลือ (123,492,871)      34,041,050         
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (1,865,362)          (678,019)             
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 309,048               80,158                 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (52,371,555)        72,705,950         
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (845,193)             (2,328,463)          
   ค่าเช่ารับล่วงหนา้ (992,608)             (992,608)             
   เงินจ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (19,111,560)        (8,733,977)          
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 245,353,625       666,283,350       
จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (54,441,551)        (52,794,712)        
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนนิงาน 190,912,074       613,488,638       
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บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน) 97,120,545         (72,004,408)        
ซ้ืออุปกรณ์ (262,959,513)      (222,843,605)      
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,912,345            2,705,984            
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนเพ่ิมข้ึน (1,142,525)          (5,533,351)          
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ืออุปกรณ์ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 18,643,936         (27,377,415)        
ดอกเบ้ียรับ 6,013,048            10,551,291         
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (140,412,164)      (314,501,504)      
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (15,858,519)        (12,212,355)        
จ่ายเงินปันผล (128,393,577)      (203,669,727)      
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (144,252,096)      (215,882,082)      
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ (93,752,186)        83,105,052         
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
   ท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (20,021)                (65,449)                
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 228,215,749       145,176,146       
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 134,443,542       228,215,749       

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไมใ่ช่เงินสดประกอบดว้ย
   เงินคา้งจ่ายค่าซ้ือเคร่ืองจกัร 5,708,449            16,595,071         
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 19,888,659         18,411,437         
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บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทั ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยมี
บริษทั นิปปอน โคลสเซอร์ส จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่ นเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่
และเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทั โตโย ไซกนั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การผลิตและ
จ าหน่ายฝาส าหรับขวด และธุรกิจรับจา้งพิมพแ์ผ่นส าหรับผลิตกระป๋อง ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
อยูท่ี่เลขท่ี 5 ซอยรังสิต - นครนายก 46 ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี                     
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน                   
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ                    
การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ               
งบการเงินของบริษทัฯ  
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ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมี              
ผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทาง                  
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือ
ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อ                     
งบการเงินของบริษทัฯ 

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคญัของความเป็น
เจ้าของสินค้าให้แก่ผูซ้ื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับสินค้าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่ารับรู้เป็นรายไดต้ามวิธีเส้นตรงตามอายขุองสัญญาเช่า 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 ตน้ทุนทางการเงิน  ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดย
ใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี               
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดั     
ในการเบิกใช ้
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4.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัหรือมูลค่าสุทธิท่ี
จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงาน และค่าโสหุ้ยใน      
การผลิต 

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช้ 

4.4 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 บริษทัฯวดัมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ 
หลงัจากนั้น บริษทัฯจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯรับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในงบก าไรขาดทุน
ในปีท่ีเกิดขึ้น 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ใน           
งบก าไรขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ   
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯจดัให้มีการ
ประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ี บริษทัฯจดั
ให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 

 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

- บริษทัฯบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
และรับรู้จ านวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ อยา่งไรก็
ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงในงบก าไรขาดทุนแลว้ 
ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปี
ก่อนแลว้ 

- บริษทัฯรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในงบก าไรขาดทุน อยา่งไรก็ตาม 
หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์” อยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนในจ านวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  
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 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ดงัน้ี 

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 าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น  

 บริษทัฯตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

  อายกุารใหป้ระโยชน์ 
 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 และ 5 ปี 

4.7 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของ
บริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 
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4.8 สัญญาเช่า 

 ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า บริษทัฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดย
สัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์    
ท่ีระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

4.8.1  บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

 บริษทัฯใชว้ิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา ณ วนัท่ีสัญญาเช่า            
เร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใช้งาน) บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใช้
สินทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ี
จ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

อาคาร   1 - 2 ปี 
ยานพาหนะ 1 - 5 ปี 
อุปกรณ์อ่ืน 3 - 4 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์้างอิงได้โอนให้กบับริษทัฯเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย ์

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จ านวน
เงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยการจ่ายช าระคงท่ีหักด้วยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรท่ี      
ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา และจ านวนเงินท่ีคาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึง
ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ ซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯจะใช้สิทธินั้น และการจ่าย             
ค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษทัฯจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิก
สัญญาเช่า บริษทัฯ บนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือ
เง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นเกิดขึ้น 
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บริษทัฯคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า
หรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯ หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า 
การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือมีการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์
อา้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์
อา้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

4.8.2  บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่า
ด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้
เกณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า  

4.9 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน                
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนรวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หรือ สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯ หากมี
ขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีท่ีดินซ่ึงใช้
วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนจาก                     
การดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบนัทึกไว ้

132 



 

  
 

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์
ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารอง 
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ นอกจากน้ี ยงัมีกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีไดจ้ดัสรรไวอ้ยู่ก่อน
วนัท่ีพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ใชบ้งัคบัโดยบริษทัฯเป็นผูจ้ดัเก็บไวเ้อง และจะจ่าย
ใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นลาออกจากบริษทัฯ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)  และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนักงาน 

 บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน นอกจากนั้น บริษทัฯ
จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบัติงาน                       
ครบก าหนดระยะเวลา 

 บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 
โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) จะรับรู้ทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และส าหรับ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในงบก าไรขาดทุน 

4.12 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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4.13 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณ
จากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการแต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและ
จะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีก าไรทางภาษี
เพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวข้องกับ
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.14 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั บริษทัฯจะรับรู้
สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้รายได ้ 

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 บริษทัฯจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินที่             
วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินที่ว ัดมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน 
และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

 บริษทัฯวดัมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย เมื่อบริษทัฯถือครองสินทรัพย์ทาง
การเงินนั้นเพื ่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับช าระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นใน
วนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

 สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าววดัมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงและต้องมีการประเมิน
การด้อยค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่า
ของสินทรัพยด์ังกล่าวจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน  

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตราสารทุน)  

 ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก บริษทัฯสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ 
เป็นตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถเปล่ียน
การจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

 ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไปรับรู้
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอ่ื้นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการ
ไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอย่างชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการนั้นในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่
มีขอ้ก าหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  

 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในงบก าไรขาดทุน 

 ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงบริษทัฯ
ไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

 เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทุน  
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 การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น   

 บริษทัฯตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ข้อก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้                  
หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในงบก าไรขาดทุน  

 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 บริษทัฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทาง                 
ดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ี
การคา้  

 การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์      
ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางด้าน
เศรษฐกิจ  

 สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป  

 การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเม่ือบริษทัฯมีสิทธิบงัคบัใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แลว้ในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และ             
บริษทัฯมีความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

4.15 ตราสารอนุพนัธ์  

 บริษทัฯใช้ตราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกนัความเส่ียงจาก             
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน  

 บริษทัฯรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีท าสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลงั
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
ทั้งน้ี บริษทัฯแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย ์และแสดง 
เป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายุติธรรมนอ้ยกว่าศูนย ์ 
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 บริษทัฯแสดงตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงก าหนดช าระภายใน                 
12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสารอนุพนัธ์อ่ืนเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียน หรือหน้ีสินหมุนเวียน 

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนี้การค้า 

ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษทัฯอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดขึ้นจริงใน
อนาคต 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางด้านเครดิต                  
สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว                
การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม        
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสินคา้จากผลขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้น                     
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยใชก้ารวิเคราะห์อายสิุนคา้
คงเหลือ และสถานะการขายของสินคา้คงเหลือรายตวัในปัจจุบนั 

 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 บริษทัฯแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและ
รับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบก าไรขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดและวิธีมูลค่าตน้ทุนเปล่ียนแทนสุทธิ                     
ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้น
หมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 
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 บริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดย
ใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการ            
บางประการตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น  

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีเม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่คราวนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่บริษทัฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

 สัญญาเช่า - บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

 การก าหนดอายสุัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

 ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัฯมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค านึงถึง
ขอ้เทจ็จริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจส าหรับบริษทัฯในการ
ใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น  

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม 

 บริษทัฯไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้นจึงใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม
ของบริษทัฯในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยอตัราเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัฯ
จะตอ้งจ่ายในการกูย้ืมเงินท่ีจ าเป็นเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้น
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  

 สัญญาเช่า - บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า  

 การจดัประเภทของสัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอน
ความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของ
พนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อ่ืนของพนักงานประมาณขึ้นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการ
ประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน  รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขาย - ฝาภาชนะ 902,016 881,602 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากการให้บริการพิมพแ์ผน่ 55,449 102,519 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
รายไดจ้ากการให้เช่า 2,252 2,239 ราคาตามสัญญา 
ขายอุปกรณ์ อะไหล่และวตัถุดิบ 1,065 2,188 ราคาตามปกติธุรกิจเช่นเดียวกบัลกูคา้

ทัว่ไป 
ขายเคร่ืองจกัรท่ีใชส้ าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 719 1,919 ราคาทุน  
รายไดค้่าบริหาร 15,513 22,297 ราคาตามสัญญา 
ซ้ือวตัถุดิบ สินคา้ส าเร็จรูปและอะไหล่ 20,132 15,462 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองจกัร 9,190 3,561 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าสิทธิการผลิตจ่าย  10,530 12,007 อตัราร้อยละของยอดขายแต่ละสินคา้ 
ค่าชดเชยสินคา้เสียหาย 4,697 2,399 ราคาทุน 
เงินปันผลจ่าย 86,668 137,266 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 34,208 30,105 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 624 335 
รวม 34,832 30,440 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 139,956 114,621 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 2,170 3,245 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 17) 659 838 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 17) 13,203 9,927 
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ท่ีครบก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 993 993 
 ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนท่ีครบก าหนดรับรู้ภายในหน่ึงปี 8,437 9,430 

 ขอ้มูลเพิ่มเติมของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
บริษทั ประเภทกิจการ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

กลุ่มบริษทับุญรอดบริวเวอร่ี ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ผูถ้ือหุ้นและมกีรรมการร่วมกนับางส่วน 
บริษทั กรีนสปอต จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ผูถ้ือหุ้น  
บริษทั ไทยน ้าทิพย ์จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ผูถ้ือหุ้นและมกีรรมการร่วมกนับางส่วน 
บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ผูถ้ือหุ้นและมกีรรมการร่วมกนับางส่วน 
บริษทั โตโยไซกนั กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั ผลิตและขายบรรจุภณัฑ์ ผูถ้ือหุ้นและมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 
บริษทั นิปปอน โคลสเซอร์ส จ ากดั ผลิตและขายบรรจุภณัฑ์ ผูถ้ือหุ้นและมีผูบ้ริหารร่วมกนับางส่วน 
บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั ผลิตและขายกระป๋อง                                                  

2-Piece และ 3-Piece 
มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนับางส่วน 

บริษทั โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จ ากดั ผลิตและขายภาชนะพลาสติก มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนับางส่วน 
บริษทั เน็กซ์ แคน อินโนเวชัน่ จ ากดั ผลิตและขายกระป๋อง 2-Piece มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนับางส่วน 
บริษทั โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั บรรจุและจ าหน่ายกระป๋อง                              

อดัยาน ้ าส าหรับฉีด 
มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนับางส่วน 

บริษทั คานากาตะ (ประเทศไทย) จ ากดั รับจา้งผลิตแม่พิมพส์ าหรับ                           
ฉีดและเป่าพลาสติก 

มีผูถ้ือหุ้นร่วมกนับางส่วน 

ข) ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการคา้ท่ีเกิดขึ้นถือเป็นธุรกิจปกติของบริษทัฯและเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์ของการก่อตั้งบริษทัในการผลิตและจ าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของ                     
บริษทัฯและเป็นคู่แข่งทางการคา้ระหว่างกนัเอง และการใหบ้ริการรับจา้งผลิตงานท่ีเก่ียวกบัการพิมพ ์

ค) ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันประกอบด้วย ยอดคงเหลือของรายการให้เช่า ขายอุปกรณ์และ
อะไหล่ การให้บริการดา้นการจดัการและการให้บริการระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์แก่บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 
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ง) เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันประกอบดว้ย ยอดคงเหลือของรายการซ้ือวตัถุดิบ อะไหล่และ
เคร่ืองจกัร ค่าสิทธิการผลิตคา้งจ่ายและค่าชดเชยสินคา้เสียหายคา้งจ่าย 

จ) บริษทัฯไดก้ าหนดการให้บริการรับจา้งผลิตงานท่ีเก่ียวกบัการพิมพแ์ก่บริษทั บางกอกแคน แมนนู
แฟคเจอร่ิง จ ากดั โดยมีเง่ือนไขการจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนและไม่ก าหนดระยะเวลาส้ินสุดการ
ใหบ้ริการ 

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

นอกจากน้ี บริษทัฯไดใ้ห้เช่าท่ีดินและอาคารเพิ่มเติมแก่บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 
มูลค่าตอบแทนส าหรับการให้เช่าท่ีดินคิดตามราคาประเมินของผูป้ระเมินและการให้เช่าอาคารคิด 
ตามวิธีราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา โดยก าหนดช าระค่าเช่าเป็นรายปี ค่าตอบแทนรวมส าหรับปีส้ินสุด             
เดือนสิงหาคม 2564 และ 2563 คิดเป็นจ านวนปีละ 0.4 ล้านบาท ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564                     
การก าหนดค่าตอบแทนเพื่อต่ออายกุารเช่ายงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณา 

ช) บริษทัฯได้ท าสัญญาให้เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับบริษทัท่ีเก่ียวข้องในกลุ่มของบริษัท  
โตโยไซกนั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั โดยก าหนดระยะเวลาการให้บริการ 4 ปี ส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 
2567 ดว้ยค่าตอบแทนเป็นจ านวนรวม 4 ลา้นบาท โดยก าหนดช าระค่าเช่าเป็นรายปี 

ซ) บริษทัฯได้ให้บริการติดตั้งและบริหารจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบงานบุคคลแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในกลุ่มของบริษทั โตโยไซกนั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากดั โดย
สัญญาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2564 และ 2563 เป็นจ านวน 11 ลา้นบาท โดยมีเง่ือนไขจ่าย
ค่าบริการเป็นรายเดือน 

 ทั้งน้ี บริษทัฯไดต่้ออายสุัญญาการใหบ้ริการดงักล่าวอีก 1 ปี ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2565 โดยก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นจ านวน 11 ลา้นบาท  

ฌ) บริษทัฯไดท้ าสัญญาขายทรัพยสิ์นและเก็บค่าใชจ่้ายการบริหารงานการผลิตกระแสไฟฟ้ากบับริษทั 
บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั โดยก าหนดค่าตอบแทนในอตัราคงท่ีต่อเดือน และไม่ก าหนด
ระยะเวลาส้ินสุดการใหบ้ริการ ค่าตอบแทนการบริหารงานการผลิตกระแสไฟฟ้าส าหรับปี 2564 และ 
2563 คิดเป็นจ านวนปีละ 2 ลา้นบาทและ  2 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ญ) บริษทัฯไดท้ าสัญญาสิทธิการผลิต (Technical license agreement) กบั บริษทั นิปปอน โคลสเซอร์ส 
จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือดา้นวิชาการและเทคนิคการผลิตฝา สัญญาตามกลุ่มสินคา้ มีอาย ุ2 ปี 
ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2564 และอายุ 5 ปี ส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2565 โดยตกลงจ่ายค่าสิทธิการผลิต
ตามอตัราร้อยละของยอดขายของสินค้าประเภทท่ีระบุในสัญญา และก าหนดจ่ายค่าบริการทุก           
หกเดือน 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
เงินสด 238 180 
เงินฝากธนาคาร 134,206 228,036 
รวม 134,444 228,216 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.04 ถึง 0.20 
ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.01 ถึง 0.20 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท)  

 2564 2563 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 120,566 95,272 
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน 19,390 19,349 
รวมลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 139,956 114,621 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 262,558 227,745 
คา้งช าระ   
 ไม่เกิน 3 เดือน 113,594 119,031 
 3 - 6 เดือน 25,151 17,810 
   เกินกวา่ 12 เดือน 370 11 

รวมลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 401,673 364,597 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต (370) - 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 401,303 364,597 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
รายไดค้า้งรับ 2,170 3,245 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,170 3,245 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
เงินทดรอง 1,317 1,420 
ลูกหน้ีค่าชดเชยความเสียหายจากผูข้ายสินคา้ - 975 
ลูกหน้ีจากการขายเศษวสัดุ 1,869 256 
อ่ืน ๆ 1,478 1,048 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,664 3,699 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  548,093 486,162 

9. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลด
ราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิ                
ท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคา้คงเหลือ-

สุทธิ 
 

ราคาทุน 

รายการปรับลด
ราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิ              
ท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคา้คงเหลือ-

สุทธิ 

สินคา้ส าเร็จรูป 204,065 (19,758) 184,307 198,202 (18,942) 179,260 
งานระหว่างท า 175,542 (4,004) 171,538 146,834 (59) 146,775 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง 179,294 (625) 178,669 149,937 (2,325) 147,612 
อะไหล่ 23,034 (969) 22,065 23,120 (162) 22,958 
สินคา้ระหว่างทาง 35,255 - 35,255 11,245 - 11,245 

รวม 617,190 (25,356) 591,834 529,338 (21,488) 507,850 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
จ านวน 39.51 ลา้นบาท (2563: 29.31 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และปรับยอดรายการ
ปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือลงจ านวน 35.64 ลา้นบาท (2563: 34.89 ลา้นบาท) ส าหรับสินคา้ท่ีไดท้ าลาย 
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10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน  
(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย   
เงินฝากธนาคารท่ีมีก าหนดจ่ายคืนเกินกวา่ 3 เดือน 956,878 1,053,998 

รวม  956,878 1,053,998 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.10 ถึง 0.60 
ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.15 ถึง 0.75 ต่อปี) 

11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   
 ตราสารของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   
 - บริษทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 9,494 9,494 
 - อ่ืน ๆ 530 530 
รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 10,024 10,024 

ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน   
 ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 375 384 
รวมเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 375 384 
รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,399 10,408 
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12. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
(หน่วย: พนับาท) 

 2564 

  ท่ีดินจดัสรรและ   
 ท่ีดินเพื่อใหเ้ช่า ส่ิงก่อสร้าง ท่ีดินเปล่า รวม 

ยอดตามบญัชีตน้ปี  240,100 160,100 266,100 666,300 

ยอดตามบญัชีปลายปี 240,100 160,100 266,100 666,300 

     
รายไดค้่าเช่าส าหรับปี 1,403 - - 1,403 

ค่าใชจ้่าย    99 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 2563 

  ท่ีดินจดัสรรและ   
 ท่ีดินเพื่อใหเ้ช่า ส่ิงก่อสร้าง ท่ีดินเปล่า รวม 

ยอดตามบญัชีตน้ปี  240,100 160,100 266,100 666,300 
ยอดตามบญัชีปลายปี 240,100 160,100 266,100 666,300 

     
รายไดค้่าเช่าส าหรับปี 1,403 - - 1,403 

ค่าใชจ้่าย    99 

ในปี 2561 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ ซ่ึงใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคาท่ีดินและใช้มูลค่าตน้ทุนเปล่ียน
แทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost Approach) เป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคาส่ิงก่อสร้างในโครงการ
พฒันาท่ีดิน ทั้งน้ี ในปี 2564 และ 2563  มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไม่เปลี่ยนแปลง
จากปี 2561 
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13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 แสดงมูลค่าตาม                 
ราคาท่ีตีใหม่ แสดงมูลค่าตามราคาทุน 

 

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

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่        
1 มกราคม 2563 142,800 455,568 2,935,246 104,272 7,950 185,757 3,831,593 
ซ้ือเพ่ิม - - 10,367 3,515 - 200,914 214,796 
จ าหน่าย - (4,984) (134,095) (7,116) (13) (2,385) (148,593) 
โอนเขา้ (ออก) - 11,891 264,999 12,249 - (289,139) - 

31 ธนัวาคม 2563 142,800 462,475 3,076,517 112,920 7,937 95,147 3,897,796 
ซ้ือเพ่ิม - - 15,138 2,498 - 239,615 257,251 
จ าหน่าย - (3,332) (199,904) (10,909) (172) (1,376) (215,693) 
โอนเขา้ (ออก) - 31,340 196,774 9,507 - (237,621) - 

31 ธนัวาคม 2564 142,800 490,483 3,088,525 114,016 7,765 95,765 3,939,354 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2563 - 336,205 1,930,558 87,238 7,796 - 2,361,797 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 12,805 157,322 8,160 42 - 178,329 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (3,852) (124,928) (6,929) (13) - (135,722) 

31 ธนัวาคม 2563 - 345,158 1,962,952 88,469 7,825 - 2,404,404 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 13,221 170,978 9,916 - - 194,115 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย - (2,996) (196,283) (10,602) (172) - (210,053) 

31 ธนัวาคม 2564 - 355,383 1,937,647 87,783 7,653 - 2,388,466 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2563 142,800 117,317 1,113,565 24,451 112 95,147 1,493,392 

31 ธนัวาคม 2564 142,800 135,100 1,150,878 26,233 112 95,765 1,550,888 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี     
2563 (174 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)   178,329 

2564 (189 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)   194,115 

บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินในปี 2561 โดยผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงใชว้ิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาดเป็นเกณฑใ์นการก าหนดมูลค่ายติุธรรม  

มูลค่าของท่ีดินดงักล่าวมีราคาทุนจ านวน 63.3 ลา้นบาท  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัคง
ใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวคิดเป็นจ านวน 1,592 ลา้นบาท 
(2563: 1,660 ลา้นบาท)  
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อาคารและเคร่ืองจักรบางส่วนถือกรรมสิทธ์ิ ร่วมกันระหว่างบริษัทฯกับบริ ษัท บางกอกแคน                       
แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั โดยบริษทัฯบนัทึกอาคารและเคร่ืองจกัรดงักล่าวตามสัดส่วนท่ีเป็นของ บริษทัฯซ่ึง
มีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 42 ลา้นบาท (2563: 45 ลา้นบาท) 

14. สัญญาเช่า  

14.1 บริษัทฯในฐานะผู้เช่า  

 บริษทัฯท าสัญญาเช่าสินทรัพย ์ไดแ้ก่ อาคาร ยานพาหนะ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ เพื่อใชใ้นการด าเนินงานของ
บริษทัฯ สัญญาเช่ามีอายสุัญญาเช่าอยูร่ะหวา่ง 1 - 5  ปี  

ก)  สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 รายการเปล่ียนแปลงบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 อาคาร ยานพาหนะ อุปกรณ์อ่ืน รวม 

1 มกราคม 2563 3,921 7,001 2,562 13,484 
เพิ่มขึ้น 12,560 3,532 2,300 18,392 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (7,174) (3,383) (1,451) (12,008) 

31 ธนัวาคม 2563 9,307 7,150 3,411 19,868 
เพิ่มขึ้น 1,921 6,962 11,006 19,889 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (6,810) (4,152) (4,565) (15,527) 
31 ธนัวาคม 2564 4,418 9,960 9,852 24,230 

ข)  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
หน้ีท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 24,909 20,465 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (492) (495) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 24,417 19,970 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (13,770) (10,323) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด                          
ช าระภายในหน่ึงปี 10,647 9,647 
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 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มี

รายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
   2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี   19,970 13,870 
เพิ่มขึ้น   19,889 18,006 
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้   417 306 
จ่ายค่าเช่า   (15,859) (12,212) 
ยอดคงเหลือปลายปี   24,417 19,970 

 การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมายเหตุ 32.2 
ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

ค)  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 2564 2563 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 15,527 12,008 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 417 306 

ง)  อ่ืน ๆ  

 บริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 16 
ลา้นบาท (2563: 12 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่า              
ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  

14.2 บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

 บริษทัฯเขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (ท่ีดินเพื่อให้เช่าในหมายเหตุ  
12) สัญญาเช่ามีอายสุัญญา 30 ปี  

 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากการให้เช่าภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิก
ไม่ได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  
2564 2563 

ภายใน 1 ปี 993 993 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,970 3,972 
มากกวา่ 5 ปี 4,467 5,458 
รวม 9,430 10,423 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์   
ราคาทุนตน้ปี 59,827 54,810 
ซ้ือเพิ่ม 1,143 5,533 
ตดัจ าหน่าย (1,271) (516) 
ราคาทุนปลายปี 59,699 59,827 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสมตน้ปี 52,886 51,134 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2,443 2,268 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย (1,271) (516) 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสมปลายปี 54,058 52,886 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 5,641 6,941 

16. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินกู้ยืมระยะสั้นท่ียงัไม่ได้ใช้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
จ านวน 1,045 ลา้นบาท (2563: 1,075 ลา้นบาท) วงเงินดงักล่าวไม่มีภาระค ้าประกนั 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 659 838 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 323,790 378,418 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,203 9,927 
เจา้หน้ีอ่ืนๆ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 29,394 36,984 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 36,121 34,901 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 403,167 461,068 
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18. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
(หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 35,802 38,275 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 151,098 153,028 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 33,219 25,243 

รวม 220,119 216,546 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) ซ่ึงเป็นเงินชดเชย
พนกังานเม่ือออกจากงานแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตน้ปี 153,028 144,018 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน :   
 ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  7,978 6,605 
 ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,345 3,299 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน : 
 (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
         ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 
         ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 
         ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี 

 
 

- 
- 
- 

(12,253) 

 
 

381 
9,105 

(4,417) 
(5,963) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 151,098 153,028 

 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) ภายใน 1 ปี                         
ขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 6.5 ลา้นบาท (2563: 0.2 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์หลงัออกจากงานของ
พนกังาน (โครงการผลประโยชน์) ประมาณ 8 ปี (2563: 8 ปี) 
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 
 2564 2563 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.50 1.50 
อตัราการขึ้นเงินเดือน  4.50 4.50 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 7.00 7.00 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์หลงัออก
จากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) สรุปไดด้งัน้ี 
 31 ธนัวาคม 2564 

 เคล่ือนไหว
เพิ่มขื้น 

ผลกระทบ
ต่อส ารอง 

เคล่ือนไหว
ลดลง 

ผลกระทบ
ต่อส ารอง 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (7,014) 0.5 7,511 
อตัราการขึ้นเงินเดือน 1.0 16,478 1.0 (14,620) 

 

 31 ธนัวาคม 2563 
 เคล่ือนไหว

เพิ่มขื้น 
ผลกระทบ
ต่อส ารอง 

เคล่ือนไหว
ลดลง 

ผลกระทบ
ต่อส ารอง 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
อตัราคิดลด 0.5 (6,587) 0.5 7,055 
อตัราการขึ้นเงินเดือน 1.0 15,476 1.0 (13,731) 

19. หุ้นบุริมสิทธ ิ

 หุ้นบุริมสิทธิของบริษทัฯเป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดระบุช่ือผูถื้อมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลร่วมกบัหุ้นสามญัใน
อตัราเดียวกบัหุ้นสามญั และมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท ทั้งน้ี หุ้นบุริมสิทธิเป็นชนิด
ไม่สะสมเงินปันผล อีกทั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกบัหุ้นสามญัและมีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามญั 
ไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของทุก ๆ เดือน ในอตัราหุน้บุริมสิทธิ 1 หุน้ต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลือของหุ้นบุริมสิทธิท่ียงัไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุ้น
สามญัมีจ านวน 799,258 หุน้ 
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20. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผล 

21. ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์คือส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินซ่ึงส่วนเกินทุนน้ีไม่สามารถน ามา
หกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผล 

22. รายได้อ่ืน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 
รายไดจ้ากการขายเศษวสัดุและอะไหล่ 119,942 75,380 
รายไดค้่าบริหาร 15,513 22,297 
รายไดค้่าเช่า 2,252 2,239 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสุทธิ 6,950 681 
ค่าสินไหมทดแทน 3,829 6,235 
ก าไรจากตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                           
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
- 
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อ่ืน ๆ 19,420 13,786 
รวม 167,906 120,729 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,684,712 1,428,783 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 526,452 528,623 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 208,537 192,659 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 109,741 107,263 
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้ 39,509 29,306 
ค่าขนส่ง 41,060 34,488 
ค่าสิทธิการผลิตจ่าย 10,530 12,007 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 34,571 (25,239) 
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24. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / หนีสิ้นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 

 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 37,512 54,420 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (11) 134 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว                      
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,914 2,660 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 39,415 57,214 

 รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 233,113 315,648 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 46,623 63,130 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (11) 134 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:   
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 27) (4,052) (1,250) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 10,580 8,050 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มขึ้น (15,639) (15,510) 
อ่ืน ๆ 1,914 2,660 

รวม (7,197) (6,050) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 39,415 57,214 
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 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 5,069 
หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - (1,014) 
สุทธิจากภาษีเงินได ้ - 4,055 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ี ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 5,071 4,298 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 36,863 35,654 
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ 1,687 1,886 
อ่ืน ๆ 3,526 3,192 
รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 47,147 45,030 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าตดัจ าหน่ายสะสม (42,125) (38,146) 
ก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 

ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

(64,152) 
 

(64,152) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน (15,319) (15,319) 
อ่ืน ๆ (204) (152) 
รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (121,800) (117,769) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี – สุทธิ (74,653) (72,739) 

25. ก าไรต่อหุ้น 

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

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของ
จ านวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของ              
หุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่า
ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไรส าหรับปี ถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส าหรับปี 193,698 258,434 52,001 52,001 3.72 4.97 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ - - 799 799   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัสมมติว่ามีการ       
   ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 193,698 258,434 52,800 52,800 3.67 4.89 

26.  ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ของบริษทัคือกรรมการผูมี้อ านาจ  

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์
และบริการ บริษทัฯมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 1. ส่วนงานผลิตและขายฝาภาชนะ 

 2. ส่วนงานรับจา้งพิมพแ์ผน่ส าหรับผลิตกระป๋อง 

 บริษทัฯไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้  

 ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงค์            
ในการตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผล               
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯบริหารงาน
ด้านการจัดหาเงิน ซ่ึงท าให้เกิดค่าใช้จ่ายทางการเงิน และรายได้ทางการเงิน กิจกรรมบริหารงานและ                  
ภาษีเงินไดข้องทั้งกลุ่ม ดงันั้น รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายดงักล่าวจึงไม่มีการปันส่วนให้แต่ละส่วนงานด าเนินงาน  
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 ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษทัฯส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ผลิตและ รับจา้งพิมพแ์ผน่  

 ขายฝาภาชนะ ส าหรับผลิตกระป๋อง รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ              2,823,984 2,664,378 56,996 105,777 2,880,980 2,770,155 

ผลการด าเนินงาน       

ก าไรของส่วนงาน 397,336 456,691 8,085 22,844 405,421 479,535 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน     
รายไดท้างการเงิน    6,438 9,646 
รายไดอ่ื้น    47,964 45,348 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (226,284) (218,575) 
ตน้ทุนทางการเงิน   (417) (306) 

ขาดทุนจากมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน   (9) - 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    233,113 315,648 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (39,415) (57,214) 

ก าไรส าหรับปี    193,698 258,434 

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลกัคือ ประเทศไทย โดยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ทั้งน้ี ไม่มีการแยกแสดงสินทรัพยส่์วนงาน เน่ืองจากส่วนงานต่าง ๆ ใช้สินทรัพยห์ลกั
ร่วมกนั 

 ในปี 2564 บริษทัฯมีรายไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 1,162 ลา้นบาท (2563: 1,121 ลา้นบาท) จากลูกคา้รายใหญ่
จ านวนสามราย ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตและขายฝาภาชนะ  

27. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับผลิตภณัฑ์ฝาเกลียวตาม
บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 62-0723-1-05-1-0 เม่ือวันท่ี  4 กรกฎาคม 2562 ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนด                       
บางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรท่ีได้จากการ
ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
และเคร่ืองจักรระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์โดยไม่รวมท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นจ านวนไม่เกิน 80.86                 
ลา้นบาท มีก าหนดเวลา 3 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น  
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 รายไดข้องบริษทัฯส าหรับปี 2564 และ 2563 จ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 

 กิจการท่ี กิจการท่ี  กิจการท่ี กิจการท่ี  
 ไดรั้บ               

การส่งเสริม
การลงทุน 

ไม่ไดรั้บ  
การส่งเสริม
การลงทุน รวม 

ไดรั้บ               
การส่งเสริม
การลงทุน 

ไม่ไดรั้บ  
การส่งเสริม
การลงทุน รวม 

รายไดจ้ากการขายและจากการให้บริการ       
   ในประเทศ 366,865 2,016,066 2,382,931 138,483 2,165,695 2,304,178 
   ต่างประเทศ 30,246 467,803 498,049 18,559 447,418 465,977 

รวม 397,111 2,483,869 2,880,980 157,042 2,613,113 2,770,155 

28. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนและบริษทัฯจ่าย
สมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน กรณีพนักงานท่ีเป็นสมาชิกกองทุนฯก่อนวนัท่ี                  
1 มกราคม 2546 บริษทัฯจะจ่ายสมทบอตัราพิเศษให้เม่ืออายุงานครบ 7 ปีเต็มและ 10 ปีเต็ม กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือ
พนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบของกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2564 บริษทัฯจ่ายเงินสมทบเขา้
กองทุนจ านวน 22.4 ลา้นบาท (2563: 21.8 ลา้นบาท) 

29. เงินปันผลจ่าย 
 

อนุมติัโดย รวมเงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่ายต่อ
หุ้นบุริมสิทธิ 

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ้นสามญั 

  (พนับาท) (บาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี                     
10 เมษายน 2563 172,800 4.75 3.25 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
11 มิถุนายน 2563 34,320 0.65 0.65 

รวมเงินปันผลจ่าย – 2563 207,120 5.40 3.90 

เงินปันผลประจ าปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
23 เมษายน 2564 130,559 3.95 2.45 

รวมเงินปันผลจ่าย – 2564 130,559 3.95 2.45 
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เงินปันผลส าหรับปี 2564 จ่ายจริงจ านวน 128.39 ลา้นบาท (2563:  203.67 ลา้นบาท) เน่ืองจากเงินปันผล
ส่วนท่ีเหลือเก่ียวเน่ืองกบัการถือหลกัทรัพยซ่ึ์งไม่เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบติัของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย  ์
 

30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกดิขึน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นดงัน้ี 
ก) บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามค าสั่งซ้ือรายจ่ายฝ่ายทุนกับผูข้ายสินคา้ในประเทศและต่างประเทศท่ี                 

ครบก าหนดจ่ายช าระภายในหน่ึงปี ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้น) 

สกุลเงิน 2564 2563 

บาท 57.23 13.93 
เยน 0.07 - 
ยโูร 0.13 1.93 

ข) บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯจ านวน 10.4 ลา้นบาท (2563: 10.4 ลา้น
บาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจ านวน 10.3 ลา้นบาท (2563: 10.2 ลา้นบาท) และการ
ท าสัญญาซ้ือขายฝาภาชนะกบัหน่วยงานของรัฐจ านวน 0.1 ลา้นบาท (2563: 0.2 ลา้นบาท) 

31. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบั           
ชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทนุ - เงินลงทุนในตราสารทุน 1 - - 1 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ - เงินลงทนุในตราสารทุน - - 10 10 

ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - 1 - 1 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ  - 653 13 666 
ท่ีดิน  - 143 - 143 
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 (หน่วย: ลา้นบาท)  

 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทนุ - เงินลงทุนในตราสารทุน 1 - - 1 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ - เงินลงทนุในตราสารทุน - - 10 10 

ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - 1 - 1 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทนุ  - 653 13 666 
ท่ีดิน  - 143 - 143 

32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

32.1 ตราสารอนุพนัธ์  
    (หน่วย: พนับาท) 
 2564 2563 
ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง   
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 591 803 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 79 411 

 บริษทัฯใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเส่ียงในการท าธุรกรรมบางส่วน โดย
เขา้ท าสัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของ
รายการอา้งอิงซ่ึงมีอายสุัญญาโดยทัว่ไปไม่เกินหน่ึงปี 
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32.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืน และเงินลงทุน บริษทัฯมีความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว 
และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

 ก) ความเส่ียงด้านเครดิต 

  บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีการคา้ เงินฝากกบัธนาคาร โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้
ตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงได้เปิดเผยจ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียไวใ้นหัวขอ้ความเส่ียงด้าน
สภาพคล่อง 

  ลูกหนีก้ารค้า  

  บริษทัฯบริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออยา่งเหมาะสม จึงไม่
คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินท่ีมีสาระส าคัญ นอกจากน้ี บริษทัฯมีการติดตามยอดคงคา้งของ
ลูกหน้ีการคา้อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการให้สินเช่ือของบริษทัฯ เป็นการให้สินเช่ือแบบไม่กระจุกตวัสูง 
เน่ืองจากบริษทัฯมีฐานลูกคา้จ านวนมากและอยูห่ลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม  

  บริษทัฯพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับ   
กลุ่มลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงด้านเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกัน การค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค านึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและ
ขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกับเหตุการณ์ในอดีต 
สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทัว่ไป บริษทัฯจะตดัจ าหน่าย
ลูกหน้ีการคา้ออกจากบญัชีหากลูกหน้ีนั้นคา้งช าระเกินกว่าหน่ึงปี และบริษทัฯไม่ไดมี้การด าเนินการ
ตามกฎหมายกบัลูกหน้ีรายดงักล่าว  

  เงินฝากธนาคาร 

  บริษทัฯบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารโดยจะลงทุนกบัคู่สัญญาท่ี
ไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเช่ือ
จะถูกสอบทานโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯเป็นประจ าทุกปี การก าหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลด
ความเส่ียงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้ นจากผิดนัดช าระของ 
คู่สัญญา 
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  บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตของตราสารอนุพนัธ์ไม่สูงมากนักเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมี
อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้น
เครดิตระหวา่งประเทศ  

 ข) ความเส่ียงด้านตลาด 

  บริษทัฯมีความเส่ียงจากราคาสินคา้ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกั บริษทัฯมีการติดตามการเคล่ือนไหวของ           
ราคาวตัถุดิบอยา่งใกลชิ้ดเพื่อประกอบการวางแผนสั่งซ้ือ 

 ค) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

  บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ โดยบริษทัฯบริหารความเส่ียงส่วนใหญ่โดยการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ซ่ึงสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายไุม่เกินหน่ึงปี 

  บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
 31 ธนัวาคม 2564 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.19 1.65 33.40 

เยน - 27.70 0.30 
ยโูร - 0.07 38.40 

 

 31 ธนัวาคม 2563 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน         อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.69 1.86 30.42 และ 30.79 

เยน - 8.53 0.30 
ยโูร - 0.19 36.95 

  การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน  

  ตารางต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของบริษทัฯจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ
เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปล่ียนเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยก าหนดให้ตวัแปรอ่ืน
ทั้งหมดคงท่ี ทั้งน้ี ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ไดก้  าหนดให้
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ทั้งน้ี บริษทัฯไม่มีความเส่ียง
อยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอ่ืน 
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สกุลเงิน เพิ่มขึ้น 
ผลกระทบต่อ            
ก าไรก่อนภาษี ลดลง 

ผลกระทบต่อ                               
ก าไรก่อนภาษี 

 (ร้อยละ) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564      
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5.0 1,411 5.0 (1,411) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563     
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5.0 1,415 5.0 (1,415) 

 ง) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัเก่ียวกบัเงินฝากธนาคาร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของ
บริษทัฯส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั 

  การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้  

  บริษทัฯไม่คาดว่าจะไดรั้บผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียใน
สภาวะปัจจุบนั 

 จ) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

  บริษทัฯไดป้ระเมินการกระจุกตวัของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืมเงินเพื่อน าไปช าระหน้ีสินเดิม
และไดข้อ้สรุปว่าความเส่ียงดงักล่าวอยู่ในระดบัต ่า บริษทัฯมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของ
เงินทุนท่ีหลากหลายอยา่งเพียงพอ  

  รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทางการ
เงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงิน
สดตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2564 
 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 367 - 367 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 14,041 10,868 24,909 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 14,408 10,868 25,276 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2564 
 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ตราสารอนุพนัธ์  
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายช าระแยก     
กระแสเงินสดรับ - 10,044 - 10,044 
กระแสเงินสดจ่าย - (10,123) - (10,123) 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - (79) - (79) 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 
 เม่ือทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 426 - 426 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 10,650 9,814 20,464 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 11,076 9,814 20,890 

ตราสารอนุพนัธ์  
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์: จ่ายช าระแยก     
กระแสเงินสดรับ - 37,721 - 37,721 
กระแสเงินสดจ่าย - (38,332) - (38,332) 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - (411) - (411) 

32.3  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 บริษทัฯมีวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ดงัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ี 
เจา้หน้ี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรืออา้งอิงจากแบบจ าลองราคาท่ีได้รับ 
การยอมรับโดยทัว่ไปในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด 
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ค) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
และแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่
เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า
ของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทนของอัตราดอกเบ้ีย เป็นตน้ บริษทัฯได้ค  านึงถึง
ผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

32.4  การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจ าและมี
ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: พนับาท) 

 
เงินลงทุน                           
ในตราสารทุน 

อสังหาริมทรัพย ์                  
เพื่อการลงทุน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 10,024 12,900 22,924 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 10,024 12,900 22,924 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 10,024 12,900 22,924 

 ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนคือราคาตามบญัชี  

33. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม                  
เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                         
31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.2:1 (2563: 0.2:1) 

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 
จากก าไรของบริษัทฯในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท และให้แก่ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท                  
รวมเป็นเงิน 96.24 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเประจ าปี 2565                 
เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
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เอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

  เปิดเผยไวแ้ลว้ในหนา้ที่ 6-24 ของเล่มแบบ 56-1 One Report 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

  บรษิัทฯ ไม่มีบรษิัทย่อย 
 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  
  ของบริษัท 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ภายใตห้ลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปโดยสอดคลอ้งกับ 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ใหม้ีการก าหนด
หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไวอ้ย่างชัดเจน เป็นลายลักษณอ์ักษร และใหม้ีการปรบัเปล่ียนให้
เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ โดยมีผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ไดพ้ิจารณาแต่งตัง้ นางสาววรรณพา สมประสิทธ์ิ เป็นผูจ้ดัการ
ส านกัตรวจสอบภายในตัง้แต่ปี 2550 โดยมีคณุวฒุิทางการศกึษา คณุวฒุิทางวิชาชีพ และการเขา้อบรมหลกัสตูร ดงันี ้:- 
 

คณุวฒุิทางการศกึษา  :  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ (MBA) สาขาการวางแผนและการควบคุม    
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
      ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
คณุวฒุิทางวิชาชีพ  :  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA. No.8036) 
การเขา้อบรมหลกัสตูร : - Strategy Implement and Action Plan Development 

- Anti Corruption: ยกระดบักระดาษท าการ เชี่ยวชาญสอบทานตา้นคอรร์ปัชนั  
- Monitoring the internal audit function (MIA 4/2008) 
  - Monitoring the system of internal control and risk management (MIR 4/2008) 
  - Audit committee program (ACP 24/2008) 
  - Fraud prevention in organization. 
  - COSO 2013 the internal control framework. 
- Anti Corruption: the practical guide (ACPG 30/2016) 
- Cyber Security 

 

หนา้ที่และความรบัผิดชอบโดยรวม 
1. ก าหนดนโยบายและวิธีการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน รวมถึงการก ากบัดแูลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตัิงาน

วิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
2. จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยเน้นการตรวจสอบประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน การประเมินระบบการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิ  
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3. ปฏิบตัิงานตรวจสอบ และประเมินผลของการควบคมุภายใน ตามแผนการตรวจสอบที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ โดยจัดท ารายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยส าคัญและขอ้เสนอแนะ รวมถึงการติดตามผล
ด าเนินการแกไ้ขตามที่ใหค้วามเห็นชอบรว่มกนั  

4. ติดตามผลการประเมิน การวิเคราะหค์วามเส่ียงและการด าเนินการตามแผนบริหารจดัการความเส่ียงในกิจกรรมที่
ส  าคญัต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ  

5. ติดตามผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันในกิจกรรมที่มีความเส่ียงสูง รวมถึง
ติดตามใหม้ีการประเมิน การวิเคราะหค์วามเส่ียง ก าหนดแผนรองรบัอย่างเหมาะสม 

6. ปฏิบตัิงานอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายในตามที่ไดร้บัมอบหมายจากฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งการปฏิบตัิงานดงักล่าวตอ้งไม่ท าใหผู้ต้รวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม  

 

 ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดโครงสรา้งส านักตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ โดยรายงานความรบัผิดชอบเก่ียวกับการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานเก่ียวกับการบริหารงานเพื่อบรรลวุตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์
ของบรษิัทฯ ตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

เอกสารแนบ 4 ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเก่ียวกับรายงานการประเมินราคา 
  ทรัพยส์ิน 
 

เปิดเผยไวแ้ลว้ในส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน หวัขอ้ย่อย “ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ” ของ
เล่มแบบ 56-1 One Report 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์นิ 
 

- ไม่มีการเปล่ียนแปลงที่มีนยัส าคญั 
 

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด  
 นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 

ได้เปิดเผยแล้วในแบบ 56-1 One Report ส่วนที่  2 การก ากับดูแลกิจการ ข้อที่  6 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ          
หวัขอ้ย่อยเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการ 

จรรยาบรรณธุรกิจ 
แนวทางจรรยาบรรณของบรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

1. บคุคลที่มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
2. ขอ้แนะน าเก่ียวกบัจรรยาบรรณ 
3. การรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
4. กระบวนการด าเนินการเมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรียน 
5. มาตรการคุม้ครอง และบรรเทาความเสียหายใหก้บัผูร้ายงาน ผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือในการรายงานการ

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
6. การกระท าที่เขา้ข่ายผิดจรรยาบรรณ 
7. การดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
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ขอ้พึงปฏิบตั ิ

1. สิทธิมนษุยชนและแรงงาน 
2. ส่ิงแวดลอ้ม สขุอนามยั และความปลอดภยั 
3. ความสมัพนัธท์ี่ยั่งยืนกบัลกูคา้ ผูบ้รโิภค คู่คา้ รฐับาล ชมุชนและสงัคม 
4. การเปิดเผย การส่ือสาร การดแูลรกัษาและใชข้อ้มลูของบรษิัทฯ 
5. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
6. ความรบัผิดชอบต่อบรษิัทฯ และทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ 
7. การรบัหรือใหท้รพัยสิ์นหรือประโยชนอ์ื่นใด 
8. การแข่งขนัทางการคา้ 
9. การประกอบธุรกจิในต่างประเทศและการคา้ระหวา่งประเทศ 
10. การป้องกนัการฟอกเงิน 
11. การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

 

บริษัทฯ ไดม้ีการเผยแพร่ขอ้มลูดงักล่าวอย่างละเอียดแก่สาธารณชนผ่านช่องทางเว็ปไซตข์องบริษัทฯ www.crownseal.co.th 
ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทนุสมัพนัธ”์ 
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เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฝาจีบ จ ากัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณด์า้นเศรษฐศาสตร ์บริหารธุรกิจ และการเงิน มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑข์อง
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มีนายศิโรตม ์สวสัดิ์พาณิชย ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายสาธิต ชาญเชาวนก์ลุ และนายพงษ์ภาณ ุเศวตรุนทร ์เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยไดก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง มี
ระยะเวลา 3 ปี และนางสาววรรณพา สมประสิทธ์ิ ผู้จัดการส านักตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างมีอิสระ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง
ระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยใชค้วามรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ตลอดจนไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น ให้
ค าแนะน าและขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนต์่อการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  โดยมีการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี รวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วมประชุมครบถว้นทุกครัง้ และรายงานผลการปฏิบัติหนา้ที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุก    
ไตรมาส ซึ่งสรุปสาระส าคญัไดด้งันี  ้

1.  สอบทานรายงานทางการเงินประจ าไตรมาสและประจ าปี 2564 รวมทั้งเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit 
matters) ในรายงานของผูส้อบบัญชี พรอ้มรบัฟังค าชีแ้จง  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมเป็นการเฉพาะกับ
ผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม 1 ครัง้ เพื่อหารือเก่ียวกับแผนการสอบบัญชี ความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน ความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงานสอบบญัชีและการแสดงความเห็น ซึ่งในปี 2564 ไดร้บัรายงานว่ามีความ
เป็นอิสระในการปฏิบตัิงานและไดร้บัความรว่มมือจากฝ่ายบรหิารเป็นอย่างดี   

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทาง การเงินของบรษิัทฯ ถูกตอ้ง ครบถว้นตามที่ควรในสาระส าคญั 
เป็นที่เชื่อถือได ้จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ เป็นประโยชนต์่อ
ผูใ้ชง้บการเงิน ทัง้นีง้บการเงินท่ีตรวจสอบแลว้และผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข 

2.  สอบทานความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณารายงานผลการปฏิบตัิงานของ
ส านักตรวจสอบภายในทุกไตรมาส และพิจารณารายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของ  บริษัทฯ ซึ่งประเมินโดยฝ่ายบริหารและส านักตรวจสอบภายในตามแบบประเมินของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์อิงตามกรอบการควบคมุภายใน COSO ซึ่งไม่พบขอ้บกพร่อง
ที่ ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยส าคัญ ตลอดจนฝ่ายบริหารได้ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี อย่างต่อเนื่อง  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอเหมาะสม และมีการ
บรหิารงานเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3.  สอบทานรายงานผลการบรหิารจดัการความเส่ียงที่มีนยัส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ และการก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ในการจดัการความเส่ียง รวมถึงสอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงนัน้  มีความเห็นว่า เหมาะสมตาม
สมควร และขอใหฝ่้ายจัดการติดตามและประเมินผลด าเนินการตามมาตรการจัดการความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง     
อนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อการด าเนินธุรกิจใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได  ้
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4.  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครดั และสอบทานกระบวนการรบัเรื่อง
รอ้งเรียนและการแจง้เบาะแส และใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้
สอดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บรษิัทฯ มีการก ากบัดแูลและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อใหป้ฏิบัติอย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้งกับกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งดว้ยดีอย่างต่อเนื่อง   

5.  พิจารณาความสมเหตสุมผลของการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ซึ่งฝ่ายจดัการท าอย่างถกูตอ้ง เป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัทฯ และสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย โดยพิจารณาเหตผุลและความจ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความ
สมเหตุสมผล เป็นธรรม เป็นประโยชนส์ูงสุดต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ และมีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ 
อย่างครบถว้น เพียงพอ 

6.  พิจารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีประจ าปี 2565  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีจาก
ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี สอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาและมีมติใหเ้สนอขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 แต่งตัง้นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
4807 หรือนางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 แห่งบรษิัทส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ รวมทัง้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ปี 2565 

7.  พิจารณาอนุมตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2565 ซึ่งก าหนดใหม้ีความสอดคลอ้งกับลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยเนน้ประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบตัิงาน การควบคุมภายในระบบงาน การบริหารความ
เส่ียงและการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนั พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงระบบและวิธีปฏิบตัิงาน
ใหร้ดักมุยิ่งขึน้ รวมทัง้พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระ และความเพียงพอของทรพัยากรต่าง ๆ ต่อการปฏิบตัิงาน
ของส านกัตรวจสอบภายใน 

8. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเ้หมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
รวมทัง้ประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแบบประเมินของคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยผลประเมินอยู่ในเกณฑด์ีเยี่ยม และคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงาน
ผลการด าเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยใหข้อ้สังเกตและขอ้คิดเห็นเพื่อการ
ปรบัปรุงกระบวนการก ากบัดแูลอย่างต่อเนื่อง 

 

9.  บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดถือความซื่อสัตยส์ุจริต ความถูกตอ้ง ยุติธรรม  และมี
จริยธรรมเป็นหลักในการด าเนินงาน ในปี 2564 บริษัทฯ ไดท้บทวนจรรยาบรรณบริษัท และนโยบายต่อตา้นการ
ทจุรติคอรร์ปัชนั เพื่อน ามาใชใ้นการก ากบัดแูลและยึดถือปฏิบตัิไดอ้ย่างถกูตอ้งเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามที่บรษิัทฯ
ไดร้บัการรบัรองต่ออายสุมาชิกแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย  

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 (นายศิโรตม ์สวสัดิ์พาณิชย)์ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
24 กมุภาพนัธ ์2565 
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การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ 

บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) (Crown Seal Public Company Limited) ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้เป็นนิตบิคุคลประเภทบรษิทั
จ ากดั เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2511 โดยมีทนุจดทะเบียนเริ่มแรก 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 10,000,000 หุน้ 
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท บริษัทฯ จัดตัง้ขึน้โดยการร่วมทุนของบริษัทผูผ้ลิตเครื่องดื่มภายในประเทศกับบริษัท เบอรล่ี์          
ยุคเกอร ์จ ากัด และบริษัท โตโย ไซกัน ไกชา จ ากัด ซึ่งเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือดา้นวิชาการและเทคนิคในการผลิตฝาจุกจีบ        
ฝาอลมูิเนียมเกลียวกนัปลอม และฝาแม็กซี่  
 

บรษิัทฯ ไดร้บัอนญุาตใหเ้ป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 30 ธันวาคม  2520 
 

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ทะเบียนเลขที่บมจ.288 ปัจจบุนัเปล่ียนเป็นทะเบียนเลขที่ 0107537000416 
  

ปี 2556 
• บริษัท โตโย ไซกัน ไกชา จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบรษิัท ไดเ้ปล่ียนโครงสรา้งและชื่อบริษัทเป็น บริษัท โตโย        

ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด และไดโ้อนหุ้นของบริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 5,280,000 หุ้น หรือคิดเป็น      
รอ้ยละ 10 ของหุ้นทั้งหมดให้กับบริษัท โตโย ไซกัน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และถือหุ้นโดยบริษัท โตโย ไซกัน         
กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดัทัง้หมด ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2556  

• บริษัท เจแปน คราวนค์อรค์ จ ากัด ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทฯ จ านวน 19,843,338 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 37.58 ของ
หุน้ทัง้หมด ไดเ้ปล่ียนชื่อบรษิัทเป็นบรษิัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2556  

• บริษัทฯ ไดข้ายหุน้ใน บริษัท เพชรแพค จ ากัด จ านวน 120,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ 483.48 บาท ใหก้ับบริษัท โตโย       
ไซกัน กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากัด ท าใหบ้ริษัทเหลือหุน้ในบริษัท เพชรแพค จ ากัด จ านวน 140,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
10.0 ของทนุจดทะเบียน 

 

ปี 2557 
• บรษิัทฯ ไดร้ว่มลงทนุกบับรษิัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากดั และ Davlyn Steel Corporation (Hong Kong) Co., Ltd. 

ตัง้บรษิัท PT. Indonesia Caps and Closures ผลิตฝาและจ าหน่ายในประเทศอินโดนีเซยี ทนุจดทะเบียน 5,750,000 
ดอลล่ารส์หรฐั โดยบรษิัทฯ ถือหุน้ จ านวน 14,375 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 25 ของทนุจดทะเบียน 

 

ปี 2558 
• ไม่มีการเปล่ียนแปลงที่มีนยัส าคญัในปี 2558 
 

ปี 2559 
• บริษัทฯ เขา้ร่วมประกาศเจตนารมณเ์ป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการทจุรติ 
• บริษัทฯ ไดต้ดัจ าหน่ายเงินลงทุนในบรษิัท เฮอริเทจ สโตนแวร ์จ ากัด จ านวน 10 ลา้นบาท ซึ่งไดม้ีการตัง้ส ารองลดลง

ของมูลค่าเต็มจ านวนไว้แล้วตั้งแต่ปี 2541 บริษัทดังกล่าวไดล้้มละลาย และศาลล้มละลายกลางได้มีค  าสั่งให้             
คดีสิน้สดุแลว้ในปี 2559 
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ปี 2560 
• บริษัทฯ ไดข้ายหุ้นใน บริษัท เพชรแพค จ ากัด ทั้งหมดจ านวน 140,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 303 บาท ให้กับบริษัท 

บางกอก กล๊าส จ ากดั (มหาชน)  

• บรษิัทฯ สละสิทธิการซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิทั Indonesia Caps and Closures จ ากดั (ICC) จ านวน 15,375 หุน้ 
หรือคิดเป็นรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนทัง้หมดของ ICC ใหก้ับบริษัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากัด จ านวน 
9,225 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 15 และใหก้บับรษิัท Davlyn Steel Corporation (Hong Kong) Co., Ltd. จ านวน 6,150 
หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่สละสิทธิการซือ้หุน้เพิ่มทุน หลงัการเพิ่มทนุของ ICC สดัส่วนการถือหุน้ของ
บรษิัทฯ ใน ICC เท่ากบั 14,375 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 12.08 ของทนุจดทะเบียนของ ICC 

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

 

ปี 2561 
• ไม่มีการเปล่ียนแปลงที่มีนยัส าคญัในปี 2561 
 

ปี 2562 
• บริษัทขายหุน้ของบริษัท Indonesia Caps and Closures จ ากัด (ICC) จ านวน 14,375 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 12.08 

ใหก้ับบริษัท นิปปอน โคลสเชอรส์ จ ากัด (NCC) จ านวน 8,625 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.25 และใหก้ับบริษัท Davlyn 
Steel Corporation (Hong Kong) Co., Ltd. (UCC) จ านวน 5,750 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 4.83 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 
ในราคาหุน้ละ 1,837.36 บาท/หุน้ 

 

ปี 2563 
• บริษัทฯ ไดด้  าเนินการทบทวนและกรอกแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน เพื่อขอยื่นต่ออายุ

ใบรบัรองสมาชิกฯ ต่อคณะกรรมการแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย โดยเมื่อวนัที่ 30 กันยายน 2563 
คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอรร์ัปชันของภาคเอกชนไทยได้มีมติให้การรับรองต่ออายุ “บริษัท ฝาจีบ จ ากัด 
(มหาชน)” เป็นสมาชิกแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย โดยการรบัรองดงักล่าวจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ี
มีมติใหก้ารรบัรองตัง้แต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และครบก าหนดอายกุารรบัรอง 3 ปี ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2566 

 

ปี 2564 
• บริษัทฯ ไดร้ับการคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจ าปี 

2564 ในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม โดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดม้ีการประกาศผล ณ วนัที่ 4 ตุลาคม 2564 และในปี 2565 
บรษิัทฯ ยงัคงเขา้รว่มโครงการดงักล่าวเพื่อมุ่งสู่การเป็นองคก์รสู่ความยั่งยืนต่อไป 
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ผลิตภัณฑข์องบริษัท 
 

1.  ฝาจีบ (Crown Cap)  
ฝาจีบ เป็นฝาผนึกขวดที่ท  ามาจากแผ่นเหล็กเคลือบอัดขึน้รูป ภายในบุดว้ยวัสดุผนึกป้องกันการรั่วซึม เมื่อปิดแน่นจะ

สามารถเก็บรกัษาคุณภาพเครื่องดื่มหรือผลิตภณัฑภ์ายในขวดไดด้ี เหมาะสมที่จะใชปิ้ดผนึกขวดบรรจุน า้อดัลม เบียร ์โซดา  
นมถั่วเหลือง น า้ผลไม ้
  

2.  ฝาเกลียวกันปลอม (Pilfer - Proof Cap) 
ฝาเกลียวกันปลอม ใชปิ้ดผนึกขวดเกลียว พัฒนาขึน้เพื่อป้องกันการปลอมปนสินคา้ ท าจากแผ่นอลูมิเนียมอัดขึน้รูปเป็น

ลกัษณะถว้ยทรงกระบอก มีรอยปรุโดยรอบระหว่างตวัฝากบัขอบฝา ภายในบดุว้ยวสัดปุ้องกนัการรั่วซมึ ไม่เป็นสนิม ฝาเกลียว
กันปลอมเปิดง่าย ใชปิ้ดซ า้ไดอ้ีกเมื่อบริโภคไม่หมดในคราวเดียว โดยยงัรกัษาคุณภาพเดิมอยู่ แต่เห็นไดช้ดัว่าไดผ่้ านการเปิด
มาแลว้ เหมาะสมที่จะใชปิ้ดผนึกขวดบรรจนุ า้อดัลม เครื่องดื่มบ ารุงสขุภาพ เครื่องดื่มชกู าลงั เครื่องดื่มเกลือแร ่สรุา ยา 
 

3.  ฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน ์(Maxi Crown) 
ฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน ์เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ท  าจากแผ่นเหล็กอัดรูปและบากร่อง ภายในบุดว้ยวัสดุป้องกันการรั่วซึม 

พฒันาขึน้เพื่อใหด้งึวงแหวนเปิดไดง้่าย ป้องกนัการน ากลบัมาใชใ้หม่ และการปลอมปนสินคา้ไดส้มบรูณแ์บบ เหมาะสมที่จะใช้
ปิดผนึกผลิตภณัฑไ์ม่แช่เย็น 
 

4.  ฝาวงแหวนแม็กซี่แค้ป (Maxi Cap) 
ฝาวงแหวนแม็กซี่แคป้ เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ท  าจากแผ่นอลูมิเนียมทั้งชิน้อัดขึน้รูปและบากร่อง ภายในบุดว้ยวัสดุผนึก

ป้องกันการรั่วซึม นอกจากคณุสมบตัิทั่วไปที่เหมือนกับฝาวงแหวนแม็กซี่คราวนแ์ลว้ ยงัมีคุณสมบตัิเหมาะส าหรบัผลิตภณัฑท์ี่
ตอ้งเก็บไวใ้นท่ีมีความชืน้สงู หรือเปียกชืน้เป็นเวลายาวนานไดโ้ดยฝาไม่เป็นสนิม เช่น น า้ดื่ม เบียร ์สรุา น า้ผลไม ้
 

5.  ฝาวงแหวนแม็กซี่พี (Maxi - P) 
ฝาวงแหวนแม็กซี่พี เป็นฝาขวดที่ท  ามาจากแผ่นอลูมิเนียมอัดขึน้รูปและบากร่อง ภายในบุดว้ยวัสดุป้องกันการรั่วซึม 

คุณสมบตัิโดยทั่วไปเหมือนกับฝาวงแหวนแม็กซี่คราวน ์แต่แตกต่างที่วสัดุที่ใชผ้ลิตฝา และวงแหวนที่ใชด้งึเปิดจะเป็นพลาสติก 
สามารถป้องกันการปลอมปนสินคา้ และเหมาะส าหรบัผลิตภัณฑท์ี่ตอ้งการเก็บไวใ้นที่มีความชืน้สูงโดยฝาไม่เป็นสนิม เช่น    
น า้ดื่ม เบียร ์สรุา น า้ผลไม ้
 

6.  ฝาพลาสติก (Plastic Cap) 
ฝาพลาสติก เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ผลิตโดยใชพ้ลาสติกเรซินหลอมและขึน้รูปเป็นฝา มีรูปแบบที่เหมาะสมกับการใชง้านที่

แตกต่างกันหลายประเภท เป็นฝาที่สามารถบ่งชีร้่องรอยการเปิดได ้ท าใหม้ั่นใจไดว้่าฝาปิดผนึกไดส้มบูรณจ์นกว่าส่งถึงมือ
ผูบ้ริโภค ฝาพลาสติกใชปิ้ดซ า้ไดอ้ีกเมื่อบริโภคไม่หมดในคราวเดียว ปัจจุบนับริษัทฯ มีฝาพลาสติกหลายชนิดเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ไดแ้ก่ ฝาพลาสติกชนิดมีวสัดผุนึกป้องกันการรั่วซมึและฝาพลาสติกชนิดมีการป้องกนัการรั่วซมึโดยไม่
ตอ้งใชว้สัดุผนึก ฝาพลาสติกใชปิ้ดผนึกขวดบรรจุเครื่องดื่มอดัลมและไม่อัดลม รวมถึงเครื่อ งดื่มบรรจุรอ้นหรือบรรจุในระบบ
ปลอดเชือ้ 
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7.  ฝาคอมโพสิต (Composite Cap)  
ฝาคอมโพสิต เป็นฝาที่ผลิตขึน้จากพลาสติกหลอมแลว้ขึน้รูปฝาจากนัน้น ามาประกอบกบัแผ่นโลหะ โดยใตแ้ผ่นโลหะมีวสัดุ

ผนึกโดยรอบเพื่อป้องกันการรั่วซมึของเครื่องดื่มเมื่อผนึกเขา้กบัขวด ลกัษณะของตวัฝามีรอ่งกนัล่ืนโดยรอบเพื่อช่วยในการเปิด
และปิดฝาขวด และมีรอยปรุโดยรอบระหว่างตวัฝากบัขอบฝาเพื่อบ่งชีร้อ่งรอยการเปิด  
 

8.  เคร่ืองผนึกฝาจุกจีบแบบคันโยก (Hand - Crowner) 
เครื่องผนึกฝาจกุจีบแบบคนัโยก ไดร้บัการออกแบบเป็นพิเศษสามารถผนึกฝาไดแ้น่นสนิทกบัปากขวด จึงป้องกนัการรั่วไหล

ของผลิตภณัฑท์ี่บรรจอุยู่ภายในไดเ้ป็นอย่างดี ใชง้่าย มีน า้หนกัเบาเคลื่อนยา้ยไดส้ะดวก 
 

9.  เคร่ืองผนึกฝาแม็กซี่ (Maxi Crimping Machine) 
เป็นเครื่องผนึกฝาหัวเดียวระบบนิวเมติกกึ่งอัตโนมัติ สามารถผนึกไดท้ั้งฝาแม็กซี่แคป้ ฝาแม็กซี่คราวน ์และฝาแม็กซี่พี     

โดยผนึกกบัขวดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเก็บรกัษาผลิตภณัฑท์ี่บรรจภุายในใหค้งคณุภาพอยู่ไดน้าน 
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