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Mr.Prayudh Mahagitsiri

 หลายปที่ผานมา ไดเกิดเหตุการณสําคัญในประเทศไทย และตางประเทศ 

ที่สงผลใหประเทศไทย ตองเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง และถึงแมวา       

ไทยฟลมฯ จะมีประสบการณที่ยาวนาน ในการดําเนินธุรกิจตลอดชวง 3 ทศวรรษ

ที่ผานมา  ก็จําตองไดรับผลกระทบเชนกัน ไทยฟลมฯ ไดเพิ่มประสิทธิภาพ

บริหารตนทุนการผลิตตอหนวยลดลงได แตจากปญหาเศรษฐกิจทั่วโลก 

ทําใหมีการแขงขันดานราคาอยางรุนแรง มลูคาการขายลดลงถึง 15% สง

ผลใหผลประกอบการป 2557 ไมประสบผลสําเร็จ อยางไรก็ตามคณะ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ยังคงยึดมั่นการดําเนินธุรกิจ ตามที่ได

กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ  ที่จะทําใหไทยฟลมฯ มีผลประกอบการ

ที่ดี และคงความเปนผูนําในอุตสาหกรรมฟลมพลาสติก

 สําหรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไทยฟลมฯ ไดมีแผนรองรับการขยายฐานลูกคา จับคูทางธุรกิจ

เพื่อเปดตลาด พัฒนากระบวนการผลิต เพ่ิมศักยภาพของบุคคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และดวย

ความรวมแรงรวมใจของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงความเชื่อถือและความสนับสนุนจากผูมีสวน

ไดเสียทุกฝาย      ไมวาจะเปนลูกคา คูคา นักลงทุน ไทยฟลมฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ เราพรอมที่จะเติบโตเคียง

คูกับสังคมไทยอยางมั่นคง และมีสวนรวมพัฒนาความเปนอยูที่ดีขึ้นของสังคมไทย

 In past years, there were number of critical situations inside and outside of Thailand which have adversely        
affected to Thailand to face with economic crisis from time to time. Even if Thai Film Industry Plc. (the “Company” or 
“TFI”) has been possessing extensive business experiences for over the past 30 years, the Company inevitably got the 
impact from such crisis. Last year, TFI succeeded in implementing on cost management to reduce unit cost effectively, 
however due to the impact on crisis worldwide, price competitions in the industry were very intense. This caused 
the Company’s Sales decrease 15% compared to that of the year before resulting in TFI’s unfavorable performance 
in 2014. Still the Company’s Board of Directors, the management and all employees stay focused to the Company’s 
business operations as defi ned in the Company’s vision and mission to make contribution to thrive in the Company’s 
performance and remain the leader in the industry.
 In the occasion of the launching of AEC, TFI established the plan to support the expanded customer base by 
business partnering to penetrate to new market, develop production process and improve human resource effi ciency 
in order to increase its capacity to effectively compete in the market. With all supports from BOD, the management 
and all employees including confi dence and supports from all stakeholders e.g. customers, suppliers and investors, 
the Company would like to thank to all in this occasion. TFI is organized to steadily grow with Thai society and will 
be part of the development to better the living quality of Thai society.

Mr. Prayudh Mahagitsiri

                 Chairman and CEO

Message From Chairman And CEO
สารจากประธานกรรมการ และผูอํานวยการใหญ

Mr. Prayudh MahagitsiriMr. Prayu siri
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ภาพรวมทางการเงิน
Financial Highlights

    

 ล้านบาท  /  Million Baht 
 2557 

2014 
 2556 

2013 
 2555* 

2012* 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  Statements of Comprehensive Income      

รายได้จากการขาย Sales Revenues 3,674  4,299  3,681 

รายได้รวม Total Revenues   3,713  4,324  3,757 
กาํไรขันต้น Gross Profit 52  148  233 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิ  Profit ( Loss ) before Finance Costs (132)  (66)  47 

ต้นทุนทางการเงนิ  Finance Costs (78)  (113)  (119) 
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ อนืๆ  Other (Expense) Revenue 1  1  (8) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ Net Profit (Loss) (209)  (178)  (80) 
งบแสดงฐานะการเงนิ Statements of Financial Position      

สินทรัพย์รวม Total Assets 2,786  3,119  3,194 

หนีสินรวม Total  Liabilities 1,795  1,769  2,232 
ส่วนของผู้ถือหุ้น Total Shareholders' Equity 991  1,350  962 

อตัราส่วนทางการเงนิ  Financial Ratios       

อตัราสภาพคล่อง (เท่า)  Liquidity Ratio  0.58  .   .  

อตัรากาํไรสุทธิต่อรายได้รวม Net Profit Margin (%) (5.62)  (4.11)  (2.12) 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น Return on Equity (%) (17.82)  (15.38)  (7.39) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม Return on Asset (%) (7.06)  (5.63)  (2.22) 

อตัรา EBITDA ต่อสินทรัพย์รวมเฉลยี EBITDA on Total Asset  (%) (0.43)  .   .  

อตัราหนีสินสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า)  Debt to Equity Ratio   1.81  .   .  

ข้อมูลเกยีวกบัหุ้นสามญั Information of share capital      

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) Book Value per share (Baht) 0.48  0.98  0.71 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) Net Profit (Loss) per share (Baht) (0.10)  (0.13)  (0.06) 

เงนิปันผลต่อหุ้น (บาท) Dividend per share (Baht) -  -  - 
ราคาหุ้น ณ วนัสินงวด (บาท)  Price of share for the period (Baht) 1.33  .   .  

 

* 2555 ปรับปรุงใหม   /   Restated in 2013  
ป 2556  บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,365 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปน 2,847.50 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท เปนทนุที่ออกและ
ชําระแลว 2,047.50 ลานหุน มูลคา 2,047.50 ลานบาท   
In 2013 the company increased the registered capital from 1,365 shares at the par value of 1 baht to 2,847.50 ordinary shares at the 
par value of 1 baht. Issued and paid-up share capital was 2,047.50 shares, totaling 2,047.50 million baht. 
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ป 2526 กอตั้งบริษัท รัชดาชัย โอ.พี.พี.จํากัด ผลิตฟลมบีโอพีพี แหงแรกในประเทศไทย ที่จังหวัดสมุทรปราการและ
แหงแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต 

ป 2531 เปล่ียนช่ือเปน “ บริษัท ไทยฟลมอินดัสตร่ี จํากัด ”   
ป 2532 จดทะเบียนเปน “บริษัท ไทยฟลมอินดัสตร่ี จํากัด (มหาชน)”  

เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชอักษรยอ “TFI” 
ป 2533 เปดสายการผลิตฟลมโพลีเอสเตอร แหงแรกในประเทศไทย  

เปดสายการผลิตฟลมบีโอพีพี โรงงานบางพลี สายที่ 2 
สรางโรงงานแหงใหมบนเนื่อที่กวา 90 ไร ที่ระยองอินดัสเตรียลปารค จังหวัดระยอง  

ป 2535 เปดสายการผลิตฟลมบีโอพีพี สายท่ี 1 ที่อาคารโรงงานหลังท่ี 1 ของโรงงานระยอง  
ป 2536 เปดสายการผลิตฟลมบีโอพีพี สายท่ี 2 , สายการผลิตฟลมซีพีพี สายท่ี 1 และสายการผลิตเคร่ืองเคลือบอลูมิเนียมบน

แผนฟลม 2 เคร่ือง ที่อาคารโรงงานหลังท่ี 1 ของโรงงานระยอง 
ป 2537 เปดสายการผลิตฟลมบีโอพีพี สายท่ี 3 ที่อาคารโรงงานหลังท่ี 1 ของโรงงานระยอง 

ขายเคร่ืองจักรผลิตฟลมบีโอพีพี สายที่ 1 ของโรงงานบางพลีใหแกบริษัทยอยในประเทศบังคลาเทศ 
ป 2539 สรางอาคารโรงงานหลังท่ี 2 ที่โรงงานระยอง  
ป 2540 เปดสายการผลิตฟลมบีโอพีพี สายท่ี 4  ที่อาคารโรงงานหลังท่ี 2 ของโรงงานระยอง 

ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ซ่ึงเปนระบบมาตรฐานการผลิตและบริการ 
ป 2541 รวมมีกําลังการผลิตฟลมบีโอพีพี 58,000 ตันตอป ฟลมโพลิเอสเตอร 3,500 ตันตอป ฟลมซีพีพี 3,500 ตันตอป ถือเปนผูผลติ 

ฟลมบีโอพีพี รายใหญลําดับหนึ่งในหาของโลก  
บริษทัฯ ไดรบัมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จากสํานักมาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับ Cigarette Film 

ป 2543 พัฒนาผลิตภัณฑฟลมชนิดพิเศษ (Specialty Film) ไดแก BOPP Opaque Pearlized Film, BOPP Matt Finished Film, Thin Film  
for Tape Application ฯลฯ เพ่ือทดแทนฟลมชนิดท่ัวๆไป (Commodity Film) โดยสามารถเพ่ิมสัดสวนไดถึง 30% 
ไดรับการคัดเลือกใหเปน “ผูประกอบการคาระหวางประเทศระดับบัตรทอง (Gold Card)”  จากกรมศุลกากรไทย 

ป 2547 เปดอาคารโรงงานหลังท่ี 3 ที่โรงงานระยอง 
เปดสายการผลิตฟลมบีโอพีพี สายท่ี 5 ที่อาคารโรงงานหลังที่ 2 ของโรงงานระยอง และเปดสายการผลิตฟลมบีโอพีพี สายที่ 6 
ที่อาคารโรงงานหลังท่ี 3 เพื่อขยายกําลังการผลิตฟลมบีโอพีพี   รวมเปน 100,000 ตันตอป ถือเปนผูผลิตฟลมบีโอพีพี รายใหญ
เปนสําดับหนึง่ของโลก 

ป 2548 ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ซ่ึงเปนระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ 
ไดรับการรับรอง มาตรฐาน ISO 14001:2000 ระบบมาตรฐานการจัดการดานส่ิงแวดลอม 

ป 2549 ไดรับการรับรอง “Thailand Brand” จากรัฐบาลไทยในฐานะผูสงออกสินคาคุณภาพดีเดน 
ป 2553 ไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP จากสถาบัน Moody International 
ป 2554 ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 จากสถาบัน BVQI ประเทศอังกฤษ 

ไดรับรางวัล “สถานประกอบการท่ีมีการจัดการโลจิสติกสดีเดน” จากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  กระทรวง
อุตสาหกรรม  

ป 2555 ไดรับรางวัล Thailand Trusted Mark 
ป 2556 ไดรับรางวัล The Best Practice ในงานมหกรรมการนําเสนอผลงาน Lean Manufacturing Excellence 2013 โดยศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรมภาค 9 กรมสงเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม รวมกับ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 
ไดรับใบรับรองวาเปนอตุสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 จากกระทรวงอตุสาหกรรม 
เพื่อลดตนทุนการผลิตจึงไดหยุดการผลิตที่โรงงานบางพลี และหยุดสายการผลิตเคร่ืองเคลือบอลูมเินียมบนแผนฟลม 2 เคร่ืองท่ี
โรงงานระยองโดยส่ังซ้ือเครื่องเคลือบใหมทดแทน 

ป 2557 ไดรับมอบใบรับรองสถานภาพผูประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO Certification Awarding) โดยอธิบดีกรมศุลกากร 
เพื่อแสดงวาบริษทัฯ เปนผูนําเขา สงออก ระดับมาตรฐาน เออีโอ 
ติดตั้งเคร่ืองเคลือบอลูมิเนียมบนแผนฟลม ในอาคารโรรงงานที่ 1 โรงงานระยอง เริ่มผลิตในเชิงพาณิชยไตรมาสที่ 4  

ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ



7

TFI Corporate Milestones

1983 Established the company under the name of “Ratchadachai O.P.P. Co., Ltd”, the first BOPP Film manufacturer in 
Thailand located in Samutprakarn province and in South East Asia. 

1988 Changed the company’s name to “Thai Film Industries Co., Ltd”. 
1989 Listed in Stock Exchange of Thailand (SET) in the abbreviated name of TFI. 
1990 

 
Invested in the first polyester film line (PET line) in Thailand. 
Invested in the second BOPP line in the Bangplee factory. 
Invested in the new factory on the land more than 90 Rai at Rayong Industrial Park, Rayong Province. 

1992 Invested in the first BOPP line located in the 1st factory building of Rayong factory. 
1993 Expanded the second BOPP line, the new CPP line and the new 2 metalizer lines in the 1st factory building of Rayong 

factory. 
1994 Expanded the third BOPP line in the 1st factory building of Rayong factory. 

Transfer the first BOPP line of Bangplee factory to its subsidiary in Bangladesh. 
1996 Built the second factory building at the Rayong factory. 
1997 Expanded the forth BOPP line in the 2nd factory building of Rayong factory. 

Be certified the quality system in accordance with the quality standard ISO 9002. 
1998 Became the top five of the biggest BOPP manufacturer in the world with the annual capacity 58,000 metric tons, 

including the annual capacity of CPP 3,500 metric tons and PET 3,500 metric tons. 
Be certified the Thailand Industrial Standard on Cigarette Film by the Thailand Industrial Standards Institute. 

2000 Developed new specialty films such as BOPP Opaque Pearlized Film, BOPP Matt Finished Film and BOPP Thin Film 
for Tape Application etc. to replace commodity films and increased its volume to 30%. 
Be certified as the good exporters “Gold Card” by Royal Thai Custom. 

2004 Built the third factory building at the Rayong factory.  
Expanded the fifth BOPP line in the 2nd factory building of Rayong factory and the sixth BOPP line in the 3rd factory 
building of Rayong factory, the annual capacity totally to 100,000 metric tons becoming the biggest BOPP manufacturer 
in the world. 

2005 Be certified the quality system in accordance with the quality standard ISO 9001:2000. 
Be certified the environmental management system in accordance with the standard ISO 14001:2000. 

2006 Be awarded “Thailand Brand” from the Royal Thai Government as the excellent quality exporter. 
2010 Be certified the standard GMP & HACCP by Moody International. 
2011 Upgraded the quality standard to ISO 9001:2008 and the environmental management standard to ISO 14001:2004. 

Be awarded “Good Logistics Practice Award” from Department of Primary Industries and Mines, Ministry of Industry. 
2012 Be awarded “Thailand Trusted Mark” 
2013 Be awarded “The Best Practice in Lean Manufacturing Excellence 2013” from Industrial Promotion Center Region 9, 

Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry  and Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 
Be certified “Green Industry” (Green System) from Ministry of Industry. 
Divested the production lines in Bangplee factory and Replaced the two of the old metalizer lines by the new one in 
order to reduce the production cost. 

2014 Recognized of being Authorized Economic Operator (AEO) Importer / Exporter from Thai Customs Department. 
Set up the new metalizer line in the 1st factory building of Rayong factory and started commercial production in the 4th 

quarter of 2014. 
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บริษัทไทยฟลมอินดัสตร่ี จํากัด (มหาชน)

บริษัทรวม ไทยคอปเปอร อินดัสตรี่ จํากัด 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

    

ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

1. ฟิล์มบีโอพพี ี(BOPP Film) ใชเปนวัสดุในอุตสาหกรรมบรรจุหีบหอ และการพิมพ ซ่ึงเปนสินคาหลักของบริษัทฯ  
2. ฟิล์มโพลเีอสเตอร์ (Polyester Film) ใชในอุตสาหกรรมบรรจุอาหารและสินคาท่ีเปนของเหลว  
3. ฟิล์มซีพพี ี(CPP Film หรือ Cast Polypropylene Film) ทําหนาท่ีเปนฟลมเคลือบและใชบรรจุอาหารที่มีอายุการเก็บไมนาน 
4. ฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม  (Metallized Film) ผลิตโดยการเคลือบอลูมิเนียมบนฟลมทุกชนิด  เพื่อเก็บและถนอมอาหาร และ

เคมีภัณฑที่ตองการอายุการเก็บที่นานขึ้น 
โครงสร้างรายได้ 

 ป 2557 ป 2556 ป 2555 
 (ลานบาท) % (ลานบาท) % (ลานบาท) % 

ในประเทศ :       
ฟลม  บีโอพีพ ี 1,871.89 50.96 1,795.17 41.75 1,691.58 45.95 
ฟลม  โพลีเอสเตอร 2.02 0.05 6.42 0.15 8.44 0.23 
ฟลม  ซีพีพี 112.96 3.07 114.24 2.66 118.37 3.22 
ฟลม เคลือบอลูมิเนียม 4.53 0.12 4.37 0.10 5.03 0.14 
รวมในประเทศ , .  .  , .  .  , .  .  
ต่างประเทศ :       
ฟลม  บีโอพีพ ี 1,667.53 45.37 2,367.76 55.07 1,845.23 50.14 
ฟลม  โพลีเอสเตอร 0.28 0.01 0.27 0.01 0.54 0.01 
ฟลม  ซีพีพี 15.06 0.41 10.77 0.25 7.31 0.20 
ฟลม เคลือบอลูมิเนียม 0.19 0.01 0.28 0.01 4.23 0.11 
รวมต่างประเทศ , .  .  , .  .  , .  .  
รวมทงัหมด , .  .  , .  .  , .  .  
 
บริษัทร่วม  

บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี จํากดั (มหาชน) (ไทยคอปเปอร) บริษัทฯ ลงทุนใน ไทยคอปเปอร จํานวน 1,519 ลานบาท รอยละ 
18.96 และมีกรรมการรวมกัน 1 ทาน ประกอบธุรกิจถลุงแรทองแดง ผลิตและจําหนายทองแดงบริสุทธ์ิและผลิตภัณฑพลอยได มีโรงงาน
ตั้งอยูที่ 9 หมูที่ 8 ระยองอินดัสเตรียลปารค ถนนมาบขาปลวกแดง ตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง  ปจจุบันไทยคอปเปอร
ไมไดดําเนินการผลิต บริษัทฯ ไดสํารองการดอยคาของเงินลงทุนจากหุนที่อยูในบริษัทดังกลาวท้ังจํานวน  1,519 ลานบาทแลว ตั้งแตไตรมาส
ที่ 3 ป 2550 บริษัทฯ จึงจะไมไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของไทยคอปเปอรอีก ขณะน้ีไทยคอปเปอร อยูระหวางปรับโครงสรางหน้ี
กับสถาบันการเงิน 

บริษัทย่อย  
 จัดต้ังบริษัทยอย 5 แหงคือ บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 1) จํากัด, บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 2) จํากัด, บริษัท ทีเอฟ
ไอ พาวเวอร (โคราช 3) จํากัด, บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 4) จํากัด และบริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร จํากัด เพื่อรองรับการขยายตัวทาง
ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ปจจุบันอยูระหวางการศึกษาโครงการ 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันป 2557

 เศรษฐกิจโลกในป 2558 มีแนวโนมขยายตัวรอยละ 3.6 ปรับตัวดีขึ้นอยางชาๆ จากรอยละ 3.2 ในป 2557 ตามแนวโนม
การปรับตัวขึ้นดีขึ้นของเศรษฐกิจประเทศสําคัญๆ นําโดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ที่ฟนตัวแข็งแกรงมากขึ้น  ในขณะท่ี
ตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง สวนเศรษฐกิจกลุมประเทศยูโรโซนและเศรษฐกิจญี่ปุนมีแนวโนมฟนตัวอยางชาๆ โดยมีแรง
สนับสนุนจากการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะที่เศรษฐกิจจีนมีแนวโนมชะลอตัวลงเล็กนอยในชวงการปรับโครงสราง
ใหมีความสมดุลและเสถียรภาพ ซ่ึงจะเปนปจจัยสนับสนุนใหเศรษฐกิจประเทศกําลังพัฒนาขยายตัวไดดีขึ้นในป  2558 เชน
ภูมิภาคอาเซียน เศรษฐกิจอินโดนีเซียจะมีการขยายตัวประมาณรอยละ 5.5 โดยมีแรงสนับสนุนจากการลงทุนภาคเอกชนที่จะเร่ิม
ปรับตัวดีขึ้นตามความเช่ือมั่นภายหลังท่ีมีการจัดต้ังรัฐบาลแลว และถือเปนประเทศที่มีการเจริญเติบโตสูงประเทศหน่ึงใน
ภูมิภาคนี้ 

 ดังน้ันจึงนาจะสงผลกระทบตอปริมาณความตองการใชฟลมบีโอพีพีในป 2558 สูงขึ้น เพื่อใชในอุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมส่ิงทอเส้ือผา เปนตน แตทั้งน้ีกําลังการผลิตฟลมบีโอพีพีทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาค
เอเซียยังมีปริมาณสูงกวาความตองการใชอยู จึงสงผลใหยังมีการแขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมน้ีทั้งตลาดในประเทศและ
ตางประเทศ  นอกจากนี้การคาเสรี AEC (ประชาคมอาเซียนในป 2558) จะทําใหมีการขยายตัวของกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปน
ดานการคา การไหลเขาของเงินลงทุน ภาคบริการและตลาดแรงงานทั่วทั้งภูมิภาค  ซ่ึงประเทศไทยเปนผูนําในการบรรจุภัณฑ
พลาสติก โดยเฉพาะในดานอุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงฟลมบีโอพีพีใชอยางแพรหลาย เนื่องจากตนทุนในการจัดหาต่ําและสามารถ
ถนอมอายุของสินคาไดดี 

 ในสวนภายในประเทศ ปลายป 2557 ตอตนป 2558 ราคานํ้ามันโลกที่ลดลงและหดตัวสูง ประกอบกับเงินบาทมีทิศทาง
ที่แข็งกวาเงินสกุลอื่น กดดันใหราคาสงออกสินคาท่ีเกี่ยวเนื่องกับน้ํามันดิบหดตัวลง กระทบตอการสงออกและมีผลตอราคา
สงออก เชนเคมีภัณฑและเม็ดพลาสติก รวมถึงผลิตภัณฑที่เก่ียวของกับพลาสติกลดลง 9% และ 5% ตามลําดับ ขณะเดียวกันราคา
ของพืชผลทางการเกษตรยังอยูในระดับต่ํา และเศรษฐกิจของคูคายังไมฟนตัวเทาท่ีควร ทั้งสหภาพยุโรป จีนและญ่ีปุน มีเพียง
สหรัฐฯ ที่มีแนวโนมดีขึ้นอยางเห็นไดชัด จึงคาดวาแนวโนมเศรษฐกิจไทยป 2558 จะขยายตัวรอยละ 3 - 4% จากในป 2557 
เศรษฐกิจขยายตัวประมาณ รอยละ 1-1.5% โดยมีปจจัยสนับสนุนดังนี้ 

1. การสงเสริมการสงออกใหสามารถขยายตัวไดอยางเต็มศักยภาพและลดอุปสรรคทางการคา 

2. การเรงรัดปรับโครงสรางราคาพลังงาน  เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากการลดลงของราคานํ้ามันดิบใน
ตลาดโลก ในการเพิ่มอํานาจซ้ือของประชาชน ลดตนทุนการผลิตของผูประกอบการและสนับสนุนการฟนตัว
ทางเศรษฐกิจใหมากข้ึน 

3. การดําเนินนโยบายการเงินและอัตราแลกเปล่ียน โดยสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจ 
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4. การเรงรัดและติดตามดําเนินการสนับสนุนมาตรการภาคการทองเท่ียวใหฟนตัวไดตอเนื่อง การเรงรัดมาตรการ
ชวยเหลือสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมสินคาเกษตรแปรรูป 

5. นโยบายการใชจายภาครัฐ การเรงรัดการลงทุนในดานโครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญๆ 

โอกาสในการแข่งขัน 

 แผนฟลมบีโอพีพีมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  เนื่องจากการขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจไมวาจะอยู ใน
ระดับไหนก็ตาม ซ่ึงทําใหสินคาอุปโภคบริโภคขยายตัวตามไปดวย  มีการสรางศูนยสรรพสินคาอยางมากมายท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ  อุปสงคและอุปทานจะเปนตวักําหนดราคาของแผนฟลมบีโอพีพใีนตลาด คูแขงขันในประเทศไทยมีผูผลิตเพียงราย
เดียวไดแก บริษัท เอเจพลาส  จํากัด (มหาชน) แตการแขงขันยังมีฟลมบีโอพีพีที่ผลิตจากตางประเทศ เชน จีน, เวียดนามและ
อินโดนีเซีย นําเขามาจําหนายโดยมีราคาท่ีต่ํากวาผลิตในประเทศไทย แตยังมีปญหาในเร่ืองคุณภาพท่ีไมสมํ่าเสมอ และบริษัทฯ 
ถือวาเปนผูผลิตท่ีอยูในตลาดมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน ทําใหไดเปรียบในเร่ืองฐานลูกคา และเปนผูผลิตที่มีความนาเช่ือถือใน
การสงออกผลิตภัณฑ บีโอพีพีฟลม คุณภาพและบริการเปนที่ยอมรับของลูกคา ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 ในเร่ืองของวัตถุดิบหลัก คือ เม็ดพลาสติกที่ใชสําหรับบีโอพีพีฟลม ทางบริษัทฯ ไดมีการจัดต้ังทีมเฉพาะกิจ โดยมี
บุคคลากรในฝายที่เกี่ยวของ รวมกันประชุมและประเมินแนวโนมท้ังเร่ืองราคานํ้ามันดิบ, monomer และ เม็ดพลาสติก พรอมท้ัง
ราคาและปริมาณเม็ดพลาสติกที่ตองส่ังซ้ือเพื่อใชในการผลิต มีการทําสัญญาการซ้ือขายเม็ดพลาสติกในหลายรูปแบบและหลาย
ผูขาย เพื่อลดความเส่ียงในการขาดแคลนวัตถุดิบ และมีการตอรองราคาเพ่ือใหไดราคาตนทุนที่ต่ําสุด 

 ดังนั้นเพื่อเปนการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและลดผลกระทบจากการผันผวนในตลาด ทางบริษัทฯ จึงไดมีการ
ปรับปรุงระบบการผลิต ระบบขอมูลและการใชพลังงานสะอาดอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการ
ผลิต รักษาส่ิงแวดลอมและท้ังยังนํากลยุทธทางการตลาดมาใช ในดานคุณภาพของสินคา การบริการท่ีดี และการสัมพันธใกลชิด
กับลูกคาทุกระดับ เพื่อใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ เปนที่ยอมรับทั้งตลาดในและตางประเทศ ทั้งยังมีการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูและฝกฝนใหเกิดความชํานาญปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และยังไดจัดหาแหลงวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพและราคายุติธรรมอยางตอเนื่องท้ังภายในและตางประเทศและมองหาโอกาสสําหรับแหลงผลิตฟลมบีโอพีพีนอก
ประเทศไทย เพื่อใชเปนฐานในการสงออก ลดปญหาเร่ืองคาระวางสินคา และบริษัทฯไดเพิ่มกําลังการผลิต ฟลม Metalized ซ่ึง
เปนแผนฟลมบีโอพีพีหรือซีพีพี ผานกระบวนการเคลือบดวยโลหะอะลูมิเนียม (Aluminium) ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปองกันการไหลผานของอากาศและความช้ืนไดดีขึ้น สามารถยืดอายุสินคาภายในไดดีไดมากขึ้น จึงเหมาะกับอาหาร ขนมแหง
และทั้งยังสามารถใชในการกอสรางเพ่ือปองกันการไหลผานความรอนและใชในการทํากระดาษฟลมหอดอกไมหรือฉลากขวด
ตางๆ ได 
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In 2015, the global economy is projected to grow by 3.6 percent which gradually improves from 3.2 percent in 2014. The key 
growth driver is the economic recovery in developed countries especially in the US that showing a strongest recovery sign 
while EU, Japan and China have experienced slow improvement.  

In BOPP film industry, demand in emerging market is expected to grow by average 6% in 2015. However the economic 
slowdown and BOPP oversupply situation are leading to tense competition among global and regional players especially in 
Asia where the BOPP supply is expected to be surplus about 1.9 million metric tons and for Thailand about 0.17 million 
metric tons in 2015.  

For Thai market, the sharp decrease in crude oil price together with strong Thai currency are negatively impact the 
downstream demand and price of petrochemical products including BOPP film. Meanwhile the price of agricultural products 
remains low with a poor demand because Thai partner economy has not recovered as expected. Only the US That tends to be 
well obvious. Thai economic is expected to expand by 3-4 percent more than 2014 which was expanding only 1-1.5 percent. 
As the factors below. 

1. Export promotion and reduction of trade barriers. 
2. Government energy cost restructuring in order to taking advantage of lower global crude oil price which eventually 

enhancing the consumer purchasing power, reducing the production cost of enterprises to support the economic 
recovery. 

3. Adjust the monetary policy and exchange rates related to economy situation. 
4. To accelerate and track the feedback of tourism promoting policy & helping agricultural product 
5. Government spending policy. To accelerate an investment in country infrastructure. 

BOPP Film has showed a continuous growth resulting from growing population and the expansion of the retail industry. 
However BOPP demand and supply has influenced film price in each markets, in Thailand we not only competing with local 
producer but also facing tense price competition from imported BOPP films from Asean competitors. Nevertheless our 
products has competitive advantage because it has been widely recognized in term of it superior quality in both local and 
overseas markets.  

To ensure our cost advantage especially in the polypropylene resin which is a major raw material in producing BOPP film, we 
have set up a special cross functional team to monitor and evaluate inventory, movement and trend of crude oil, monomer in 
order to effectively manage and plan our raw material sourcing to ensure its most competitive cost and availability.  
 

To maintain company competitiveness and mitigate negative impacts from global economy, the company has continuously 
reviewed and corrected both cooperate and operational strategies. Production efficiency, cost management. To differentiate 
themselves and maximize customer total satisfaction, the company has implemented “Integrated Customer Service” system 
that creating a convergence and improving responsiveness, effectiveness of company pre and after sales service for our local 
and overseas customers through our well trained and high experienced staff. To increase our profitability the company has 
recently increased the metallized film capacity, this product is the aluminum coated film which enhancing barrier properties 
of BOPP or CPP films and allow longer shelf life of the products. This film has been widely used in dried food packaging and 
flower, gift wrapping application.  
 

2014 Industrial Situation 
and Compettition
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ปัจจยัความสําเร็จ และปัจจยัความเสียง 

 บริษทัฯ ใหความสําคัญกับปจจัยความสําเร็จ ดังน้ี 

1. การปรับปรุงระบบการผลิตและการใชพลังงาน เพื่อรักษาและเพ่ิมความไดเปรียบดานตนทนุการผลิต 
2. จัดหาวัตถุดบิที่มคีุณภาพและมีตนทุนที่ชวยสนับสนุนความสามารถในการแขงขันของบริษทัฯ 
3. การพัฒนาบุคคลากรใหมีศักยภาพอยางตอเนื่อง 
4. การรักษาและสรางความพึงพอใจอยาย่ังยืนใหกับลูกคา ในสามมิติหลัก คือ คุณภาพสินคา การสงมอบที่ตรงเวลา และราคาที่

ยุติธรรม  
5. การรักษาฐานลูกคาควบคูกบัการพัฒนาตลาดใหม และขยายฐานตลาดเดิมสําหรับสินคาฟลมท่ีมีมูลคาสูง 
6. การวิจัยและพัฒนาฟลมแบบพิเศษ ที่มีมูลคาสูง และมีคุณสมบัติและคุณภาพท่ีตอบสนองตอความตองการของลูกคา 
7. การใหความสําคัญกับความรบัผดิชอบตอสังคมและการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

ปัจจยัความเสียง 

ประเภทความเสียง สาเหตุและลกัษณะความเสียง ผลกระทบ มาตรการในการรองรับ 

1. ค ว าม เ ส่ี ย ง ด า น
การเงิน 

ค ว า ม ผั น ผ ว น ข อ ง อั ต ร า
แลกเปลี่ยน ในสกุลเงินดอลลา
สห รัฐอ เม ริก า  ยู โ ร  ปอน ด
สเตอรริง และ เยน 

การกําไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ เปลี่ยนแปลงใน
แตละสกุลเงิน 

- สรางสมดุลระหวางการนําเขา
วัตถุดิบและการสงออกท่ีเปนสกุล
เงินตราตางประเทศ 

- ติดตามความ เค ล่ือนไหวของ
อัตราแลกเปลี่ยนประจําวัน เพ่ือหา
มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความ
เส่ียงจากการขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียน 

- มี สั ญ ญ า ซ้ื อ ข า ย  เ งิ น ต ร า
ตางประเทศลวงหนา 

 ความเส่ียงดานสภาพคลองทาง
การเงินและการใหสินเช่ือกับ
ลูกหนี้การคา 

 

การชําระเงินลาชาและหน้ีสูญ
ของลูกหนี้การคา 

 

- บริษัททบทวนและติดตามการให
สิน เช่ือการคาแกลูกคาเปนราย   
ไ ต ร ม า ส เ พ่ื อ ต ร ว จ ส อ บ
ความสามารถในการชําระเงินของ
ลูกคาแตละรายสําหรับลูกคาใน
ประเทศ 

- ทําประกันลูกหนี้การคาสําหรับ
ลูกคาตางประเทศและใชเคร่ืองมือ
ทางการเงินเชน Letter of Credit  



14

ประเภทความเสียง สาเหตุและลกัษณะความเสียง ผลกระทบ มาตรการในการรองรับ 

2. ค ว าม เ ส่ี ย ง ด า น
ปฏิ บั ติ ก ารและการ
ดําเนินธุรกิจ 

ความเส่ียงดานความผันผวน
ของราค าและ วัต ถุดิ บ  ซ่ึ ง มี
ปจจัยหลักมาจากความผันผวน
ข อ ง ร าค า นํ้ า มั น ดิ บ  ก า ร
เปลี่ยนแปลงของอุปสงคและ
อุปทานของเม็ดพลาสติก และ
ฟลมพลาสติกของอุตสาหกรรม
ที่เก่ียวของ 

การขาดทุนจากความผันผวน
ของตนทุนวัตถุดิบและราคา
ขาย 

- บริษัทฯไดจัดใหมีการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงของตนทุนวัตถุดิบ
ตามตัวแปรทางดานราคาวัตถุดิบ
และป ระ เมิน แนวโน มต นทุ น
วัตถุดิบและราคาขายฟลม  เพื่ อ
กําหนดราคาขายเปนรายสัปดาห 
เพื่อปองกันการขาดทุนจากความ
ผันผวน และใหมีการแสดงรายงาน
กํ า ไ ร จ าก ก ารแป ร รู ป ขั้ น ต น
ประจําวัน  

 ความเส่ียงดานการขาดแคลน
วั ต ถุ ดิ บ  (เม็ ด พ ล า ส ติ ก ) 
เนื่องจากผูผลิตภายในประเทศมี
เพียงรายเดียว 

- ทํ าให สูญ เสี ยโอกาสท าง
การตลาดและไมสามารถจัดสง
ไดตามกําหนดเวลาท่ีตกลงไว
กับลูกคา 

- ก าร ใช กํ า ลั งก ารผ ลิ ต ไม
เปนไปตามเปาหมาย  

- สรางสมดุลระหวางการนําเขาเม็ด
พ ล าส ติ ก แ ล ะ ก าร พ่ึ ง พิ ง เม็ ด
พลาสติกที่ผลิตภายในประเทศ 

- สํารองเม็ดพลาสติกคงคลังให
เพียงพอกับความตองการผลิตไมต่ํา
กวา 3 สัปดาห หรือปริมาณคําส่ัง
การผลิตที่มีทั้งหมด 
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Key Success & Risk Factors 

 Thai Film has emphasized on the following key success factors.  

1. Continuous improvement in production efficiency to increase competitive cost.  
2. Procurement of quality and competitive materials cost to achieve competitive costs. 
3. Enhancement of human development programs to ensure high performance organization. 
4. To achieve customer total and sustainable satisfaction in three aspects; high quality product, on time delivery and fair 

pricing.  
5. Customer retention and new market development especially in high value products.   
6. Research and development in high valued products with properties and qualities that fit customer requirements. 
7. Encouragement of social responsibility and environmental conservation. 

Risk Factors 

Types of Risks Risks Identification Causes & Effects Measurements 

1. Financial Risks Foreign exchange rate 
fluctuation; US dollar, Euro, 
British Pound, Japanese Yen. 

Possible gains or losses from 
each foreign currency 
exchange rate. 

-Balance of Export Sales and 
Imported Raw Materials in the 
same foreign currencies. 

- Daily monitors foreign 
currencies movement to determine 
the best instruments to prevent or 
reduce risks of foreign exchange 
losses. 

- There were forward contracts. 

 Cash Flows, Liquidity and risk 
on credit regarding to trade 
accounts receivable. 

Delayed payment and bad 
dept. 

-Thai Film has monitored local 
and overseas customers’ financial 
status and reviewed their credit 
terms on quarterly basis to ensure 
their payment ability. 

-In case of overseas open credit 
customers, Trade insurance, Letter 
of Credit. 

    

 



16

Types of Risks Risks Identification Causes & Effects Measurements 

2. Operation & 
Business Risks 

Raw materials price fluctuation 
caused by crude oil prices 
volatility and unplanned 
changes of demand & supply 
of plastic resins and other 
plastic films usages. 

Losses from raw material costs 
against films selling prices. 

 

- Monitor actual results of derived 
conversion fees and assess trends 
of regional changing resin costs 
and films selling prices to 
determine and announce 
company’s selling prices on a 
weekly basis. 

 Raw materials (PP Resin) short 
supplies as a result of single 
domestic supplier 

- Market opportunity losses 
and delayed delivery time  

- Production utilization rate 
shortfall of the target 

- Ordering balance between import 
and domestic plastic resins  

- Minimum plastic resin safety 
stock of 3-week standard or total 
back order production requirement 
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คณะกรรมการบริษัท   
Board of Directors
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รายช่ือผูถือหุนใหญของบริษัท ไทยฟลมอินดัสตร่ี จํากัด (มหาชน)  

รายชือผู้ถือหุ้น 
วันปิดสมุดทะเบียน  27 มีนาคม  
จํานวนหุ้นทีถือ % 

1. กลุมมหากิจศิริ 1,716,680,231 83.84 

2. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 100,339,564 4.90 

3. นายไพศาล แซลอ 25,154,249 1.23 

4. นางสุดใจ วุฒิศักด์ิศิลป 10,600,000 0.52 

5. นายสุธ ี ลิ่มอติบูลย 9,754,258 0.48 

6. นายวีระเดช จันทรแจง 6,389,900 0.31 

7. นายณัฐพงษ พันธรัตนมงคล 6,000,000 0.29 

8. นายชัยยศ เขมัษเฐียร 5,693,958 0.28 

9. บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 4,385,098 0.21 

10. นายจีรพงษ อิศรางกูร ณ อยุธยา 4,000,000 0.20 
 

หมายเหตุ ผูถือหุนกลุมมหากิจศิริ ประกอบดวย   นายประยุทธ  มหากิจศิริ   นางสุวิมล มหากิจศิริ  นางสาวอุษณีย มหากิจศิร ิ  
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ  นางสาวอุษณา มหากิจศิร ิ  บริษัท เลควูด แลนด จํากัด และ บริษัท พีเอ็ม กรุป จํากัด  

 

โครงสรางการถือหุน
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     โครงสร้างการจัดการ   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557    

 
 คณะกรรมการบริษทั มี 12 ทาน  ประกอบดวย 

1. นายประยุทธ มหากิจศิร ิ ประธานกรรมการ 
2. นางสุวิมล มหากิจศิร ิ รองประธานกรรมการ 
3. นางก่ิงเทียน บางออ กรรมการอิสระ 
4. นายประดษิฐ ศวัสตนานนท กรรมการอิสระ 
5. นายวัฒนชัย สุวคนธ กรรมการอิสระ 
6. นายสุวิทย สมานโสตถิวงศ กรรมการอิสระ 
7. นายเฉลิมชัย มหากิจศิร ิ กรรมการ 
8. นางสาวอุษณา มหากิจศิร ิ กรรมการ 
9. นายสมพร จิตเปนธม กรรมการ 
10. นายอํานาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
11. นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ สายการปฏิบัติการ 
12. นายสมชัย วสุพงศโสธร กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ สายการเงินและการลงทุนและ

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบมาจากกรรมการอิสระ มี 3 ทาน  ประกอบดวย 

1. นางก่ิงเทียน บางออ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายประดษิฐ ศวัสตนานนท กรรมการตรวจสอบ 
3. นายวัฒนชัย สุวคนธ กรรมการตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน มี 3 ทาน  ประกอบดวย 
1. นายวัฒนชัย สุวคนธ ประธานอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการอิสระ 
2. นายประดษิฐ ศวัสตนานนท อนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการอิสระ 
3. นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย อนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มี 4 ทาน  ประกอบดวย 
1. นายอํานาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย กรรมการ 
3. นายทวีศักดิ ์ เอื้อเชิดกุล กรรมการ 
4. นายสมชัย วสุพงศโสธร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง มี 6 ทาน  ประกอบดวย 
1. นายชาตรี บุนนาค ประธานอนุกรรมการบรหิารความเส่ียง 

   ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
2. นายตนัย พยัคนิธ ิ กรรมการ 

   ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด 
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3. นางดวงกมล วรดี กรรมการ 
   ผูจัดการฝายจัดหา 

4. นายชุณห เฉลิมเทวี กรรมการ 
   ผูจัดการฝายวิศวกรรม 

5. นายไกรวิทย อนันตชานนท กรรมการ 
   ผูจัดการฝายผลิต 

6. นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเฟอ กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
   ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

 
คณะผู้บริหาร (Executive Committee Members-ECM) ม ี10 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายอํานาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ  กรรมการผูจัดการ 
2. นายชาญชัย  กฤษณีไพบูลย  รองกรรมการผูจัดการสายปฏบิัตกิาร 
3. นายสมชัย  วสุพงศโสธร  รองกรรมการผูจัดการสายการเงนิและการลงทุน 
4. นายชัยยศ  เขมัษเฐียร  ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริหารกลางและสิทธิประโยชน 
5. นายชูเกียรต ิ เสณีตันติกุล  ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายขายและการตลาด 
6. นายชาคริต หมวดมณี  ผูอํานวยการฝายโรงงาน 
7. นายตนัย พยัคนิธ ิ  ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด 
8. นายทวีศักดิ์  เอื้อเชิดกุล  ผูอํานวยการฝายพัฒนาระบบ 
9. นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเฟอ  ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
10. นายชาตรี บุนนาค  ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

หมายเหต ุ

-นายอํานาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ ไดดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 
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รายละเอียดโดยยอเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ

ช่ือ – สกุล                                                  นายประยุทธ   มหากิจศิริ  
ตําแหนงปจจุบัน   ประธานกรรมการและผูอํานวยการใหญและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
อายุ                                                                    70 ป 
คุณวุฒิการศึกษา                                             - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา      

- ปริญญาดุษฎีบัญฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารทั่วไป  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
-ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

การผานการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program – DAP 18/2004 
- Role of the Chairman Program – RCP 16/2007 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท                        ปดสมุด ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557         :    หุนสามัญจํานวน  1,063,695 หุน เทากับ 0.05%  
การซ้ือ – ขาย ระหวางป                        : -ไมมี- 
ปดสมุด ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558         :   หุนสามัญจํานวน 1,063,695 หุน เทากับ 0.05% 
(กลุมมหากิจศิริ จํานวน 1,716,680,231 หุน เทากับ 83.84%) 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทของคูสมรสและบุตรที่ไม
บรรลุนิติภาวะ                        

หุนสามัญจํานวน 118,508,817 หุน เทากับ 5.79%  
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร   สมรสกับรองประธานกรรมการ 
วันที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ พ.ศ. 2526 
ประสบการณการทํางานและการดํารงตําแหนงกรรมการ
หรือผูบริหารในบริษัท จดทะเบียน 

2526 – ปจจบุัน ประธานกรรมการและผูอํานวยการใหญ  บมจ.ไทยฟลมอินดัสตร่ี 
2533 – 2554 ประธานกรรมการและผูอํานวยการใหญ  บมจ.ไทยนอคซสเตนเลส 
2554 – 2555 ประธานกรรมการ  บมจ.โพสโค-ไทยนอคซ 
2555 – ปจจบุัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์  บมจ.โพสโค-ไทยนอคซ 

ประสบการณการทํางานและการดํารงตําแหนงกรรมการ
ในบริษัทอื่น 

2532 – ปจจบุัน ประธานกรรมการและผูอํานวยการใหญ  บจก. ควอลิตี้ คอฟฟโปรดักส 
2535 – ปจจบุัน ประธานกรรมการ  บจก. พีเอ็มกรุป   
2541 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. เลควูด  แลนด 
2541 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. เลควูดคันทรี่ คลับ 
2545 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. ครัวเลควูด 
2545 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก.แอ็คมี่ แค็มพ 
2548 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก.พี.เอ็ม.คอรป 
2548 – ปจจบุัน ประธานกรรมการ  บจก.ริเวอรไซต ทาวเวอร 
2554 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก.เอ็ม ครีก แลนด 
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ช่ือ – สกุล                                                  นางสุวิมล   มหากิจศิริ  
ตําแหนง   รองประธานกรรมการและกรรมการผูมอีํานาจลงนาม 
อายุ                                                                    68 ป 
คุณวุฒิการศึกษา                                             - ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
การผานการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program – DAP  26/2004 
- Role of the Chairman Program – RCP 16/2007 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท                        ปดสมุด ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557         :    หุนสามัญจํานวน 118,508,817 หุน เทากับ 5.79%  
การซ้ือ – ขาย ระหวางป                        : -ไมมี- 
ปดสมุด ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558         :   หุนสามัญจํานวน 118,508,817 หุน เทากับ 5.79% 
(กลุมมหากิจศิริ จํานวน 1,716,680,231 หุน เทากับ 83.84%) 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทของคูสมรสและบุตรที่ไม
บรรลุนิติภาวะ                        

หุนสามัญจํานวน 1,063,695 หุน เทากับ 0.05% 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร   สมรสกับประธานกรรมการและผูอํานวยการใหญ 
วันที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ พ.ศ. 2526 
ประสบการณการทํางานและการดํารงตําแหนงกรรมการ
หรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียน 

2526 – ปจจบุัน รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยฟลมอินดัสตร่ี 

ประสบการณการทํางานและการดํารงตําแหนงกรรมการ
ในบริษัทอื่น 

2532 – ปจจบุัน ประธานกรรมการ  บจก. เลควูด แลนด 
2535 – ปจจบุัน ประธานกรรมการ  บจก. เลควูด คันทรี่ คลับ 
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ช่ือ – สกุล                                                  นางก่ิงเทียน  บางออ 
ตําแหนงปจจุบัน   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ                                                                    70 ป 
คุณวุฒิการศึกษา                                             - ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
การผานการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program - DCP  53/2005 
- Director Accreditation Program – DAP 2003 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท                        ปดสมุด ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557         :    -ไมมี-  
การซ้ือ – ขาย ระหวางป                        :   - ไมมี- 
ปดสมุด ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558         :    -ไมมี- 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทของคูสมรสและบุตรที่ไม
บรรลุนิติภาวะ                        

-ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร   -ไมมี- 
วันที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ พ.ศ. 2543 
ประสบการณการทํางานและการดํารงตําแหนงกรรมการ
หรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียน 

2547 – ปจจบุัน กรรมการตรวจสอบ   บมจ.ไทยไวรโพรดักส 
2547 – ปจจบุัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยฟลมอินดัสตร่ี    
2548 – ปจจบุัน กรรมการมีอํานาจลงนาม  บมจ. เซลลูลาร วิช่ัน (ไทยแลนด) 
2550 – ปจจบุัน กรรมการและรักษาการกรรมการผูจัดการ  บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร   
2547 – ปจจบุัน กรรมการมีอํานาจลงนาม  บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร   

ประสบการทํางานและการดํารงตําแหนงกรรมการใน
บริษัทอื่น 

2547 – ปจจบุัน กรรมการมีอํานาจลงนาม  บจก.ไฮ-เทค เน็ทเวิรค 
2547 – ปจจบุัน กรรมการมีอํานาจลงนาม  บจก. พิญาณี 
2547 – ปจจบุัน กรรมการมีอํานาจลงนาม  บจก. บิสแอนดฟน 
2547 – ปจจบุัน กรรมการมีอํานาจลงนาม  บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย 
2547 – ปจจบุัน กรรมการมีอํานาจลงนาม  บจก. เทียร วัน  เนทเวิรค 
2547 – ปจจบุัน กรรมการมีอํานาจลงนาม  บจก. จิโรลา (ประเทศไทย) 
2547 – ปจจบุัน กรรมการมีอํานาจลงนาม  บจก.ไอ ทาวเวอร 
2547 – ปจจบุัน กรรมการมีอํานาจลงนาม  บจก. เอนกบุญ 
2547 – ปจจบุัน กรรมการมีอํานาจลงนาม  บจก. สหกลอิควปิเมนท 
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ช่ือ – สกุล                                                  นายประดิษฐ   ศวัสตนานนท 
ตําแหนง   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  และอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
อายุ                                                                    66 ป 
คุณวุฒิการศึกษา                                             - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Central State University, Oklahoma , U.S.A 
- หลักสูตร Chief  Financial Officer Certification Program  รุนที่ 1/2004  
  จากสมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

การผานการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Directors Certification Program รุนที่ 3/2000 
- Director Accreditation Program  - DAP 2004 
- Audit Committee Program  รุนที่  3/2004  
- Improving the Quality of Financial Reporting  รุนที่ 4/2006  
- Monitoring the Quality of Financial Reporting  รุนที่ 5/2007  
- Monitoring the Internal Audit Function  รุนที่ 5/2008  
- Monitoring the System of internal Control and Risk Management รุนที่ 2/2008  
- Role of the Compensation Committee  รุนที่ 6/2008  
- Advanced Audit Committee Program  รุนที่ 13/2013  
- How to Develop a Risk Management Plan  รุนที่ 4/2013 
- Corporate Governance for Capital Market รุนที่ 1/2014 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท                        -ไมมี- 
สัดสวนการถือหุนในบริษัทของคูสมรสและบุตรที่ไม
บรรลุนิติภาวะ                        

-ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร   -ไมมี- 
วันที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ 28 ม.ค. 2547 
ประสบการณทํางาน 2544 – 2549 นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ การเงิน  การคลัง การธนาคารฯ      

สภาผูแทนราษฎร       
2546 – 2549 กรรมการ  บจก. ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
2548 – 2549 ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สภาผูแทนราษฎร       
การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจด
ทะเบียน 

2543 – ปจจบุัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.หลักทรัพย เคจีไอ 
2547 – ปจจบุัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยฟลมอินดัสตร่ี 
2547 – ปจจบุัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น -ไมมี- 
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ช่ือ – สกุล                                                  นายวัฒนชัย   สุวคนธ 
ตําแหนง   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
อายุ                                                                    72 ป 
คุณวุฒิการศึกษา                                             - ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี ม.ธรรมศาสตร   

- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร วปอ. รุนที่ 38 
การผานการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program – DCP 79/ 2006 
- Audit Committee Program- ACP 16/2007 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท                        -ไมมี- 
สัดสวนการถือหุนในบริษัทของคูสมรสและบุตรที่ไม
บรรลุนิติภาวะ                        

-ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร   -ไมมี- 
วันที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ 18 เม.ย. 2549 
ประสบการณทํางาน  2510 – 2536 ผูจัดการฝายขาย / กรรมการบริหาร   บจก. น้ํามันคาลเท็กซ (ไทย) 

2536 – 2544 รองผูวาการฝายกฎหมาย , รองผูวาการฝายปฏิบัติการ ,รองผูวาการฝาย
บริหาร  การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

2544 – 2545     รักษาการผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย   
การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจด
ทะเบียน 

2549 – ปจจบุัน กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ   บมจ.ไทยฟลมอินดัสตร่ี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น  -ไมมี- 
 

ช่ือ – สกุล                                                  นายสุวิทย  สมานโสตถิวงศ 
ตําแหนง   กรรมการอิสระ 
อายุ                                                                    63 ป 
คุณวุฒิการศึกษา                                             - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การผานการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-ไมมี- 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท                        -ไมมี- 
สัดสวนการถือหุนในบริษัทของคูสมรสและบุตรที่ไม
บรรลุนิติภาวะ                        

-ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร   -ไมมี- 
วันที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ 18 ธ.ค. 2556 
ประสบการณทํางาน  2551-2554 รองผูวาการบริหารโครงการ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจด
ทะเบียน 

2556 – ปจจบุัน กรรมการ บมจ. ไทยฟลมอินดัสตร่ี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น -ไมมี- 
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ช่ือ – สกุล                                                  นายเฉลิมชัย   มหากิจศิริ  
ตําแหนง   กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
อายุ                                                                    36 ป 
คุณวุฒิการศึกษา                                             - ปริญญาโท Finance, Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การผานการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Directors Accreditation DAP 2004   
- Directors Certification Program DCP 2005 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท                        ปดสมุด ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557         :    หุนสามัญจํานวน 337,064,559 หุน เทากับ 16.46%  
การซ้ือ – ขาย ระหวางป                        : -ไมมี- 
ปดสมุด ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558         :   หุนสามัญจํานวน  337,064,559 หุน เทากับ 16.46% 
(กลุมมหากิจศิริ จํานวน 1,716,680,231 หุน เทากับ 83.84%) 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทของคูสมรสและบุตรที่ไม
บรรลุนิติภาวะ                        

-ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร   บุตรชายประธานกรรมการและผูอํานวยการใหญ และรองประธานกรรมการ 
วันที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ 22 เม.ย. 2554 
ประสบการทํางานและการดํารงตําแหนงกรรมการหรือ
ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียน 

2552 – ก.ย. 2554 
กรรมการและผูชวยประธานกรรมการและผูอํานวยการใหญกรรมการ      
บมจ.โพสโค-ไทยนอคซ 

ก.ย. 2554 – ปจจบุัน กรรมการ  บมจ.โพสโค-ไทยนอคซ 
2554 – ปจจบุัน กรรมการ  บมจ.ไทยฟลมอินดัสตร่ี 
2555 – ปจจบุัน กรรมการ  บมจ..ยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส 
ม.ค. 2555 – ม.ค. 2556 กรรมการ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซีส 
ก.พ. 2555 – ธ.ค. 2556 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซีส 
2557 – ปจจบุัน กรรมการผูจัดการใหญประธานเจาหนาที่บริหารบมจ.โทรีเซนไทย เอเยนตซีส 

ประสบการณการทํางานและการดํารงตําแหนงกรรมการ
ในบริษัทอื่น 

2541 – ปจจบุัน        กรรมการ  บจก. เลควูด  แลนด 
2541 – ปจจบุัน            กรรมการ  บจก. เลควูดคันทรี่ คลับ 
2545 – ปจจบุัน        กรรมการ  บจก. ครัวเลควูด 
2545 – ปจจบุัน        กรรมการ  บจก. แอ็คมี่ แค็มพ 
2548 - ปจจุบัน กรรมการ  บจก. พี.เอ็ม.คอรป                
2548 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. พีเอ็ม กรุป 
2553 – ก.ค. 2557 กรรมการบริหาร  บจก. สินทรัพย ลินน ฟลลิปส 
2553 – ปจจบุัน กรรมการบริหาร  บจก. ศักดิ์ไชยสิทธิ์ 
2554 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. เอ็ม ครีก แลนด 
2554 - ปจจุบัน   กรรมการ  บจก. พหลโยธิน การเดนท 
2551 – ปจจบุัน ประธานเจาหนาที่บริหาร  บจก.โฟร วัน วัน เอ็นเตอรเทนเมนท 
2555 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก.คอฟฟ แกลลอร่ี 
2555 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก.เมอรเมด มาริไทม 
2556 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก.โฟร วัน วัน ฟน 
2556 – ปจจบุัน กรรมการ บจก.พี เอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด เบฟเวอเรจ 
2556 -  ปจจุบัน ประธานกรรมการและผูอํานวยการใหญ บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 1) 
2556 -  ปจจุบัน ประธานกรรมการและผูอํานวยการใหญ  บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 2) 
2556 -  ปจจุบัน ประธานกรรมการและผูอํานวยการใหญ  บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 3) 
2556 -  ปจจุบัน ประธานกรรมการและผูอํานวยการใหญ  บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 4) 
2556 – ปจจบุัน ประธานกรรมการและผูอํานวยการใหญ  บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร 

 



27

ช่ือ – สกุล                                                  นางสาวอุษณา   มหากิจศิริ  
ตําแหนงปจจุบัน   กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
อายุ                                                                    34 ป 
คุณวุฒิการศึกษา                                             - ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา 

-  ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การผานการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program – DAP 2004  
 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท                        ปดสมุด ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557         :    หุนสามัญจํานวน 707,725,644 หุน เทากับ 34.57%  
การซ้ือ – ขาย ระหวางป                        : -ไมมี- 
ปดสมุด ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558         :   หุนสามัญจํานวน .707,725,644 หุน เทากับ 34.57% 
(กลุมมหากิจศิริ จํานวน  1,716,680,231 หุน เทากับ 83.84%) 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทของคูสมรสและบุตรที่ไม
บรรลุนิติภาวะ                        

-ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร   บุตรีประธานกรรมการและผูอํานวยการใหญ และรองประธานกรรมการ 
วันที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ 13 ส.ค. 2556 
ประสบการณการทํางานและการดํารงตําแหนงกรรมการ 
ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียน 

2555 - ปจจุบัน กรรมการ  บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนตซีส            
2556 – ปจจบุัน กรรมการ บมจ. ไทยฟลมอินดัสตร่ี 

ประสบการณการทํางานและการดํารงตําแหนงกรรมการ
ในบริษัทอื่น 

2541 – ปจจบุัน        กรรมการ  บจก. เลควูด แลนด 
2541 – ปจจบุัน        กรรมการ  บจก. เลควูดคันทรี่คลับ 
2545 – ปจจบุัน        กรรมการ  บจก. ครัวเลควูด 
2545 – ปจจบุัน        กรรมการ  บจก. แอ็คมี่ แค็มพ 
2548 – ปจจบุัน        กรรมการ  บจก. พี.เอ็ม.คอรป 
2549 – ปจจบุัน        กรรมการ  บจก. เมานเทนครีก ดีเวลอปเมนท 
2551 – ปจจบุัน        กรรมการ  บจก. พหลโยธินการเดน 
2551 – ปจจบุัน        กรรมการ  บจก. โฟร วัน วัน เอ็นเตอรเทนเมนท 
2552 – ปจจบุัน            กรรมการและกรรมการผูจัดการ  บจก. คอฟฟ แกลลอรี 
2553 – ปจจบุัน        กรรมการและกรรมการผูจัดการ  บจก. เดอะเนสท พร็อพเพอรต้ี 
2553 – ปจจบุัน        กรรมการ  บจก. ควอลลิตี้ คอฟฟ โปรดักท 
2554 – ปจจบุัน        ประธานฝายปฏิบัติการ  บจก. พีเอ็ม กรุป 
2554 – ปจจบุัน        กรรมการ  บจก. เอ็ม ครีก แลนด 
2556 – ปจจบุัน        กรรมการ  บจก. โฟร วัน วัน ฟน 
2556 – ปจจบุัน        กรรมการ  บจก. พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด เบฟเวอเรจ 
2557 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) 
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ช่ือ – สกุล                                                  นายสมพร  จิตเปนธม  
ตําแหนงปจจุบัน  กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
อายุ                                                                    54 ป 
คุณวุฒิการศึกษา                                             - Master in Public Policies 

- Harvard University, Cambridge, MA, USA  
- Bachelor of Science in Business Administration 
- Major in Finance and Management Information System (MIS) 
- Boston University, Boston, MA, USA 

การผานการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุนที่ 178/2556 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท                        -ไมมี- 
สัดสวนการถือหุนในบริษัทของคูสมรสและบุตรที่ไม
บรรลุนิติภาวะ                        

-ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร   -ไมมี- 
วันที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ 16 ธ.ค. 2556 
ประสบการณทํางาน  2547 – 2552 ผูชวยกรรมการผูจัดการ และผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบัญชีและ

การเงิน ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
2552 – 2556 รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขา แหงประเทศไทย 
เม.ย. 56 – ก.ย. 56 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ระดับอาวุโส  บจก. พีเอ็ม กรุป 

การดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจด
ทะเบียน 

2556 – ปจจบุัน กรรมการ  บมจ. ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส 
2556 – ปจจบุัน กรรมการ บมจ. ไทยฟลมอินดัสตร่ี 
2557 – ปจจบุัน รักษาการกรรมการผูจัดการใหญ และผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงาน 

บัญชีและการเงิน บมจ.ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส 
2557 – ปจจบุัน กรรมการ บมจ. พรี โม  ชิปปง 
2558 – ปจจบุัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบัญชีและการเงินบมจ.โทรีเซน ไทย เอ

เยนตซีส 
2558 – ปจจบุัน กรรมการ บมจ. พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 2556 – ปจจบุัน กรรมกา ร บจก. พีเอ็ม กรุป 
2556 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 1) 
2556 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 2) 
2556 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 3) 
2556 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 4) 
2556 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. ยูเอ็มเอส พอรต เซอรวิสเซส 
2556 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวช่ัน 
2556 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. ยูเอ็มเอส เพลเลท เอ็นเนอรย่ี 
2556 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. ยูเอ็มเอส ไลทเตอร 
2556 – ปจจบุัน กรรมการ Petro lift Inc. (Philippines) 
2556 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร 
2556 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. เมานเทน ครีก ดีเวลลอปเมนท 
2557 – ปจจบุัน กรรมการ Thoresen Shipping FZE (United Arab Emirates) 
2557 – ปจจบุัน กรรมการ Soleado Holding Pte.Ltd. (Singapore) 
2557 – ปจจบุัน กรรมการ Meton Investments NL B.V. (Netherlands) 
2558 – ปจจบุัน กรรมการ บริษัท กัลฟ เอเจนซ่ี คัมปะนี (ประเทศไทย) จํากัด 
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2558 – ปจจบุัน กรรมการ บริษัท จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส จํากัด 
2558 – ปจจบุัน กรรมการ บริษัท เฟรนเลย (ประเทศไทย) จํากัด 
2558 – ปจจบุัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน ชิปปง แอนด โลจิสติกส จํากัด 
2558 – ปจจบุัน กรรมการ บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส จํากัด 
2558 – ปจจบุัน กรรมการ บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จํากัด 

 

ช่ือ – สกุล                                                  นายอํานาจ  กิตติกรัยฤทธิ์ 
ตําแหนงปจจุบัน   กรรมการผูจัดการและกรรมการผูมอีํานาจลงนาม 
อายุ                                                                    52 ป 
คุณวุฒิการศึกษา                                             -ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิชาเอก เทคโนโลยี 

การผลิต   
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  (MBA) มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การผานการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Anti-Corruption for Executive Program 12/2014 
- Director Certification Program -DCP  197/2014 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท                        -ไมมี- 
สัดสวนการถือหุนในบริษัทของคูสมรสและบุตรที่ไม
บรรลุนิติภาวะ                        

-ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร   -ไมมี- 
วันที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ 12 มี.ค. 2557 
ประสบการณการทํางานและการดํารงตําแหนงกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียน 

2548 – มี.ค. 2557 ผูชวยกรรมการผูจัดการ  บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร 
มี.ค. 2557 – พ.ค. 2557 กรรมการ  บมจ. ไทยฟลมอินดัสตร่ี 
พ.ค. 2557 – ปจจบุัน กรรมการและกรรมการผูจัดการ บมจ.ไทยฟลม อินดัสตร่ี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น มิ.ย. 2557 – ปจจบุัน กรรมการ บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร 
มิ.ย. 2557 – ปจจบุัน กรรมการ บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 1) 
มิ.ย. 2557 – ปจจบุัน กรรมการ บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 2) 
มิ.ย. 2557 – ปจจบุัน กรรมการ บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 3) 
มิ.ย. 2557 – ปจจบุัน กรรมการ บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 4) 

 

ช่ือ – สกุล                                                  นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย  

ตําแหนงปจจุบัน   กรรมการ, กรรมการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ,รองกรรมการผูจัดการ สายปฏิบัติการและกรรมการ
ผูมีอํานาจลงนาม 

อายุ                                                                    48 ป 
คุณวุฒิการศึกษา                                             -  ปริญญาตรีสาขาเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 

-  ปริญญาโทการจัดการสําหรับผูบริหาร (MPA)  คณะรัฐประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร   
ศาสตร 
-   Executive Development Program – EDP รุนที่  9/2012 

การผานการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-ไมมี- 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท                        -ไมมี- 
สัดสวนการถือหุนในบริษัทของคูสมรสและบุตรที่ไม
บรรลุนิติภาวะ                        

-ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร   -ไมมี- 
วันที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ 7 พ.ย. 2555 
ประสบการณทํางาน การดํารงตําแหนงกรรมการหรือ
ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียน 

2548 – มิ.ย.2555   ผูชวยกรรมการผูจัดการสายเทคนิค   บมจ.ไทยฟลมอินดัสตร่ี                           
มิ.ย.2555 – ปจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ สายปฏิบัติการ  บมจ.ไทยฟลมอินดัสตร่ี  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น -ไมมี- 
 



30

ช่ือ – สกุล                                                  นายสมชัย  วสุพงศโสธร  
ตําแหนงปจจุบัน กรรมการ, เลขานุการบริษัท ,กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง, 

รองกรรมการผูจัดการ สายการเงินและการลงทุน และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
อายุ                                                                    51 ป 
คุณวุฒิการศึกษา                                             -ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    

-บรรษัทภบิาลสําหรับผูบริหาร กรมพัฒนาธุรกิจการคา 2008 
การผานการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Company Secretary Program – CSP47/2012 
-Board Reporting Program – BRP8/2012 
-Fundamental Practice for Corporate Secretary - FPCS 26/2012 
-Company Report Program – CRP4/2012 
-Effective Minute Taking – EMT24/2012 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท                        -ไมมี- 
สัดสวนการถือหุนในบริษัทของคูสมรสและบุตรที่ไม
บรรลุนิติภาวะ                        

-ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร   -ไมมี- 
วันที่ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ 23 เม.ย. 2553 
ประสบการณทํางานการดํารงตําแหนงกรรมการหรือ
ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียน 

2547 – ปจจบุัน                Chief Financial Officer  บมจ.ไทยคอปเปอรอินดัสตร่ี 
2550 – ปจจบุัน     กรรมการบริหาร   บมจ.ไทยคอปเปอรอินดัสตร่ี                                   
2553 – ก.พ.2555  กรรมการและผูอํานวยการฝายการเงิน  บมจ.ไทยฟลมอินดัสตร่ี                       
มี.ค.2555- เม.ย.2555 กรรมการและผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน  บมจ.ไทยฟลมอินดัสตร่ี 

พ.ค.2555- มิ.ย.2555 
กรรมการ, ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการบริษัท 
และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน  บมจ.ไทยฟลมอินดัสตร่ี 

มิ.ย.2555- ก.ค.2555 
กรรมการ, ปฏิบัติหนาที่แทนเลขานุการบริษัทและรองกรรมการผูจัดการ 
สายการเงินและการลงทุน  บมจ.ไทยฟลมอินดัสตร่ี 

ก.ค.2555 - ปจจุบัน กรรมการ, เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผูจัดการ สายการเงินและ 
การลงทุน  บมจ.ไทยฟลมอินดัสตร่ี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 2550 – ปจจบุัน กรรมการ  บมจ. ไทยคอปเปอร อินดัสตร่ี 
2556 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. ริเวอรไซด ทาวเวอร 
2556 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 1) 
2556 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 2) 
2556 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 3) 
2556 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 4) 
2556 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร 
2556 – ปจจบุัน กรรมการ  บจก. พีเอ็ม กรุป 
2557 – ปจจบุัน กรรมการ บจก. พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) 
2557 – ปจจบุัน กรรมการ บจก. พีเอ็ม เลิรนนิ่ง เซ็นเตอร 
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ช่ือ – สกุล                                                  นายชัยยศ  เขมัษเฐียร 
ตําแหนงปจจุบัน   ผูชวยกรรมการผูจัดการบริหารกลางและสิทธิประโยชน 
อายุ                                                                    48 ป 
คุณวุฒิการศึกษา                                             - ปริญญาตรี วิชาเอกสังคมวิทยา วิชาโทบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    
การผานการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-ไมมี- 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท                        
ปดสมุด ณ วันที่ 27 มีนาคม 2557         :    หุนสามัญจํานวน 5,693,958 หุน เทากับ 0.28%  
การซ้ือ – ขาย ระหวางป                        : -ไมมี- 
ปดสมุด ณ วันที่ 27 มีนาคม 2558         :   หุนสามัญจํานวน 5,693,958 หุน เทากับ 0.28% 

สัดสวนการถือหุนในบริษัทของคูสมรสและบุตรที่ไม
บรรลุนิติภาวะ                        

-ไมมี- 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร   -ไมมี- 
ประสบการณทํางาน การดํารงตําแหนงกรรมการหรือ
ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียน 

2532 – 2552               ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  บมจ.ไทยฟลมอินดัสตร่ี           
2553 – มิ.ย.2555 ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  บมจ.ไทยฟลมอินดัสตร่ี    
มิ.ย.2555 – ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ – บริหารกลางและสิทธิประโยชน 

บมจ.ไทยฟลมอินดัสตร่ี 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น -ไมมี- 
 

ช่ือ – สกุล                                                  นายชูเกียรติ   เสณีตันติกุล 
ตําแหนงปจจุบัน   ผูชวยกรรมการผูจัดการ ฝายขายและการตลาด 
อายุ                                                                    57 ป 
คุณวุฒิการศึกษา                                             ปริญญาโท MBA 
การผานการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-ไมมี- 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท                        ไมมี 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร   ไมมี 
ประสบการณทํางาน การดํารงตําแหนงกรรมการหรือ
ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียน 

2543-2553 ผูจัดการฝายคุณภาพ  บจก.ฟลมมาสเตอร 
2553-2556 ผูจัดการทั่วไป  บจก.วรรณประไพ 
2556-ปจจบุัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ ( commercial)   บมจ. ไทยฟลมอินดัสตร่ี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น -ไมมี- 
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

 
  บริษัท ไทยฟลมอินดัสตร่ี จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดหลักการ

ดําเนินงานท่ีเปนธรรม บริหารงานดวยความโปรงใสและมีความรับผิดชอบ ตลอดจนการบริหารจัดการความเส่ียงและเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันของกิจการ เพื่อใหผูถือหุนและสาธารณะชนมีความเช่ือมั่นและสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ได  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการขึ้นตามหลักการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และระเบียบปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยจัดทําเปนคูมือไวเปนลายลักษณ
อักษรเพ่ือให คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหารและพนักงานสรางระบบการบริหารและการจัดการที่ดีมีจรรยาบรรณธุรกิจ และมีความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียและสังคม และบริษัทฯ ไดจัดใหมีการทบทวนความเหมาะสมเปนประจําอยางตอเน่ือง 

  บริษัทฯ ไดจัดสัมมนาเพ่ือส่ือสารนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ แกผูบริหารและพนักงานทุกระดับ
ของบริษัทฯ ใหเขาใจและมีการติดตามใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ภายใตการดูแลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ อยางใกลชิด ซ่ึงหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบดวยสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ 

1. สิทธิของผูถือหุน 
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 

  บริษัทฯ ตระหนักดีวาผูถือหุนเปนเจาของท่ีแทจริงของบริษัทฯ และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ ผานการแตงต้ัง
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหทําหนาท่ีแทนตน ผูถือหุนจึงมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของบริษัทฯ ดังนั้น
บริษัทฯ จึงใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการในเร่ืองสิทธิของผูถือหุน เพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงานถือปฏิบัติดังนี้ 

1.1 ผูถือหุนมีสิทธิในการซ้ือ ขาย โอนหุน และสิทธิในการรับใบหุน 
1.2 ผูถือหุนมีสิทธิในการไดรับสวนแบงกําไรของกิจการ 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจัดสรรเงินกําไรประจําป โดยการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเมื่อปรากฏวา 

- ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร และ 

- บริษัทฯ ไมมียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู และ 
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- บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายเงินปนผลได และ 

- การพิจารณาจายเงินปนผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการตางๆ ของบริษัทฯ ดวย 
 

1.3 ผูถือหุนมีสิทธิในการไดรับขาวสาร ขอมูลของบริษัทฯ อยางถูกตอง ครบถวนเพียงพอ ทันเวลาในรูปแบบที่
เหมาะสมในการตัดสินใจท่ีมีผลกระทบตอบริษัทฯ และตนเองโดยเทาเทียมกันและตรวจสอบได 

1.4 ผูถือหุนมีสิทธิในการเขารวมประชุมและลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนการรับทราบกฎเกณฑ
และวิธีการในการเขารวมประชุม ไดรับขอมูลที่เพียงพอในการพิจารณาและความเห็นของกรรมการในแต
ละวาระกอนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการ มีสิทธิมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวม
ประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน 

1.5 ผูถือหุนมีสิทธิรับทราบผลการดําเนินงานและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนการรวมตัดสินใจใน
การเปล่ียนแปลงนโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ เชนการแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ รวมท้ังการกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ การแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล 
การกําหนดหรือแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุน การเพ่ิมทุน และการอนุมัติรายการ
พิเศษ เปนตน 

1.6 ผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในหา ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมดหรือผูถือหุนไม
นอยกวา 25 คน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาช่ือ
กันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการบริษัทฯ เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได โดย
ระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจดั
ใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหน่ึงเดือน นับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

1.7 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผูจัดการ กรรมการตรวจสอบ และ อนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
ควรเขารวมประชุมผูถือหุนอยางพรอมเพรียง 

  บริษัทมีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเขารวมการประชุมผูถือ
หุน โดยบริษัทคัดเลือกสถานท่ีการจัดประชุมซ่ึงมีระบบขนสงมวลชนเขาถึงและพอเพียงเพ่ือใหผูถือหุนสามารถเดินทางเขารวม
ประชุมไดอยางสะดวก 

การประชุมผู้ถือหุ้นในปี 255  

  บริษัทฯ ไดใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุน โดยการปฏิบัติตามหลักเกณฑและกฎหมายท่ีกําหนด โดยในป 
2557 บริษัทฯ ไดมีการจัดประชุมผูถือหุนท้ังหมด 1 คร้ัง คือ การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ประชุมเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 
2557 จัดประชุมท่ี สโมสรเลควูดคันทร่ีคลับ  ถนนบางนา-ตราด กม. 18 จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดรถรับสงจากปากทางเลควูดคันท
รี่คลับเขาไปที่สโมสร 

การดาํเนินการก่อนวนัประชุมผู้ถอืหุ้น 

  บริษัทฯ แจงกําหนดการและวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานชองทางตลาดหลักทรัพย 
ตั้งแตวันที่  28 มีนาคม 2557 เพื่อใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนการประชุม  พรอมเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ 
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  บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงมีการกําหนดวาระการประชุมพรอมขอเท็จจริงและเหตุผล รวมท้ังความเห็นของ
กรรมการบริษัทฯ ในทุกวาระ พรอมเอกสารประกอบการประชุมผูถือหุนท้ังหมด ประกอบดวย รายงานประจําป งบการเงิน ประวัติ
ของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือใหเลือกตั้งกรรมการบริษทัฯ นิยามกรรมการอิสระ ขอมลูกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอช่ือใหเปน
ผูรับมอบฉันทะ ขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน เอกสารและหลักฐานท่ีผูเขารวมประชุมตอง
แสดงในการเขารวมประชุม ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  และ แผนท่ีของสถานที่จัดประชุม 
ขอมูลท้ังหมดไดจัดทําท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaifilmind.com) เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2557 
เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาขอมูลมากย่ิงขึ้น และไดกําหนดใหผูถือหุนสามารถสง
คําถามลวงหนา  2 วันทําการกอนวันประชุม 

  บริษัทฯ ไดใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนนายทะเบียนบริษัท สงมอบหนังสือบอกกลาวนัด
ประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมผูถือหุนท้ังหมด ที่มีขอมูลเหมือนกับขอมูลที่เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ ในรูปแบบ
เอกสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหผูถือหุนในวันท่ี 10  เมษายน 2557 (ลวงหนา 14 วัน กอนการประชุม) เพื่อใหผูถือหุน
พิจารณาขอมูลลวงหนา พรอมท้ังไดประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทย เรื่องคําบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุน 
ติดตอกัน 3 วัน ตั้งแตวันที่ 9 ถึง 11 เมษายน 2557 ลวงหนากอนวันประชุม 15 วัน เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอสําหรับการเตรียมตัว
กอนมาเขารวมประชุม 

  บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่มอบฉันทะใหกรรมการอิสระเขารวมประชุมออกเสียงแทน สามารถสงใบมอบฉันทะเปน
การลวงหนาได เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานการเขารวมประชุม ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ไม
มีผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเขารวมประชุมแทน 

วนัประชุมผู้ถือหุ้นและการดาํเนินการประชุม 

  คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและใหความสําคัญตอการประชุมผูถือหุน โดยถือเปนหนาท่ีที่จะตองเขา
รวมประชุมทุกคร้ัง เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลเก่ียวกับบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่  25 
เมษายน 2557 กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยประกอบดวย กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผูบริหารสูงสุดดาน
บัญชีและการเงิน เขารวมประชุม พรอมท้ังมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  เขารวมประชุมและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับ
คะแนนเสียง มีการบันทึกรายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหาร รวมท้ังผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมผูถือ
หุนไวในรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ที่เผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaifilmind.com) 

  ในการลงทะเบียนเขารวมประชุม บริษัทฯ ไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนาไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง กอนการประชุมและ
ตอเนื่องจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ ไดจัดใหลงทะเบียนดวยระบบบารโคตเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนพรอมท้ังจัดพิมพ
บัตรลงคะแนนในแตละวาระใหผูถือหุนดวย มีเจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการขอรับขอมูล
สารสนเทศ จัดใหมีอากรแสตมปเพื่อติดในหนังสือมอบฉันทะ และมีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมสําหรับผูเขารวมประชุมดวย 

  กอนการประชุมบริษัทฯ ไดเปดวีดีทัศนแนะนําธุรกิจและผลิตภัณฑของบริษทัฯ และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบชี้แจงขั้นตอนและ
วิธีการลงคะแนน มีบัตรลงคะแนนใหผูถือหุน/ผูรับมอบฉันทะทุกวาระ การเก็บบัตรลงคะแนนในแตละวาระเพื่อใหผูถือหุนลงมติแยก
ตามวาระ และในวาระแตงต้ังกรรมการใหผูถือหุนลงมติแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคลโดยแยกการลงมติแตงต้ังกรรมการแตละทาน
ไวในบัตรลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยบริษัทฯไดนําระบบ Bar Code มาชวยในการนับคะแนน พรอมท้ัง
แสดงผลการลงมติบนจอภาพใหผูถือหุนทราบผลการลงมติทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงทันที  มีการลงคะแนนเสียงเรียง
ตามลําดับวาระท่ีกําหนด การนับคะแนนจะนับบัตรหลักฐานการออกเสียงท่ีลงคะแนนไมเห็นดวย และ/งดออกเสียงเทาน้ัน และจะ
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นํามาหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนเสียงท้ังหมดท่ีเขาประชุมในวาระน้ัน  สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวยใน
วาระน้ันๆ ซ่ึงการลงคะแนนและนับคะแนนเปนไปอยางเปดเผย สะดวก รวดเร็วและโปรงใส   พรอมท้ังเก็บบัตรลงคะแนนทั้งท่ี เห็น
ดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ไวเปนหลักฐานและสามารถตรวจสอบการนับคะแนนได  

  กอนเริ่มประชุมประธานกรรมการไดแนะนํากรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี และผูบริหารท่ีเขารวม
ประชุม ไดจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ ในการพิจารณาแตละวาระมีคณะกรรมการเปนผูใหขอมูลและเปดโอกาสใหผูถือ
หุนอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 มีกรรมการเขารวมประชุม 8 
คน จากกรรมการท้ังส้ิน 12 คน ที่ประชุมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยยึดถือหลักความเทาเทียมกันของการใหขอมูล
สารสนเทศเปนสําคัญ ประธานท่ีประชุมดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุมไมมีการเพ่ิมวาระการประชุมโดยไมไดแจงใหผู
ถือหุนทราบ 

ภายหลงัวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

  เลขานุการบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนโดยไดบนัทึกประเด็นขอซักถาม และขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงาน
การประชุมผูถือหุนอยางถูกตองครบถวน และสรุปการลงมติและนับคะแนนเสียงในแตละวาระโดยแยกจํานวนคะแนนเสียงทั้งที่เห็น
ดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงไวในรายงานการประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ/อางอิงได ซ่ึงรายงานการประชุมดังกลาว 
บริษัทฯไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

.  ความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น (The Equitable Treatment of Shareholders) 

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอผูถือหุนท่ีเปนผูบริหารและไมเปนผูบริหาร รวมท้ังผูถือหุนตางชาติของ
บริษัทฯ อยางเทาเทียมกันเพื่อใหผูถือหุนไดรับสิทธิตางๆ เทาเทียมกัน  เชน สิทธิในการไดรับสารสนเทศท่ีเพียงพอครบถวนและ
ทันเวลา และไดรับผลตอบแทนท่ีดีในการลงทุนจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ พยายามสรางเคร่ืองมือที่ชวยใหเกิดความ
เทาเทียมกันอยางแทจริง กับผูถือหุนทุกรายทุกกลุมไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนที่เปนผูบริหาร นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือ
หุนตางชาติ และโดยเฉพาะกับผูถือหุนรายยอย  เชน  

2.1 การกําหนดใหสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหน่ึงหุนมีสิทธิเทากับ
หนึ่งเสียง และไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษท่ีเปนการจํากัดสิทธิของผูถือหุนรายอ่ืน  โดยกําหนดไวในขอบังคับ
ของบริษัทฯ และแจงใหผูถือหุนทราบในการประชุมทุกครั้ง 

2.2 สําหรับการประชุมผูถือหุนนั้น บริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถือหุนกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนไดตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด และไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุมผูถือหุนโดย
สามารถมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ไดดวย ซ่ึงจะระบุรายช่ือกรรมการดังกลาวไวใน
หนังสือเชิญประชุม 

บริษัทฯ ไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพรอมกับหนังสือบอกกลาวนัดประชุม ไดใหช่ือ ที่อยู และ
การมีสวนไดเสียในวาระการประชุมของกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 ทาน เพื่อใหผูถือหุนใชเปนทางเลือกใน
การมอบฉันทะที่สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได 

2.3 ผูถือหุนท่ีเขาประชุมภายหลังจากไดเริ่มการประชุมแลว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระท่ีอยู
ในระหวางการพิจารณาและยังไมไดมีการลงมติ และนับเปนองคประชุมต้ังแตวาระท่ีไดเขาประชุมและ
ออกเสียงเปนตนไป เวนแตที่ประชุมผูถือหุนจะมีความเห็นเปนอยางอ่ืน 
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2.4 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไมเพิ่มระเบียบวาระในท่ีประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาเพ่ือใหผูถือ
หุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลของระเบียบวาระการประชุมกอนลงมติ 

2.5 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ใหใชวิธีเลือกกรรมการเปนรายบุคคล 

2.6 เพื่อความสะดวกของผูถือหุน บริษัทฯ จัดใหมีการลงทะเบียนโดยใชระบบบารโคดท่ีแสดงถึงเลขทะเบียน
ของผูถือหุนแตละราย เพื่อใหผูถือหุนไดรับความสะดวกสบายในการประชุม และทําใหขั้นตอนการ
ลงทะเบียนเปนไปอยางรวดเร็ว นอกจากน้ีในการใชสิทธิออกเสียงแตละวาระ บริษัทฯ ใชวิธีเก็บบัตร
ลงคะแนนของผูถือหุนเพื่อนํามาคํานวณผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระโดยเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ
ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง และในวาระเลือกต้ังกรรมการจะแยกการลงคะแนนเปนรายบุคคล 
โดยเมื่อจบการประชุมผูถือหุนสามารถขอตรวจสอบความถูกตองได 

2.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงหมายถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
ขอมูล รวมท้ังคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ดังน้ี 

- ไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซ้ือขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอ่ืน 
เพื่อประโยชนในการซ้ือขายหุนของบริษัทฯ 

- ระหวางท่ีปฏิบัติงานใหบริษัทฯ และหลังจากพนสภาพการปฏิบัติงานแลว พนักงานจะตองไมเปดเผย
ขอมูล ที่ถือวาเปนความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชนแกผูใดท้ังส้ิน ไมวาจะเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
ขอมูลทางการเงิน การปฏิบัติงาน ขอมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ เปนตน 

- หามมิใหผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายใน เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือ
บุคคลท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของ ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันไมใหนําขอมูลภายในไปใชในทางมิชอบ 

2.8 ในกรณีที่กรรมการและผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ มีการเปล่ียนแปลงจํานวน
หุนที่ถืออยู จะตองรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2533 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน 

2.9 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วา การ
ตัดสินใจใดๆ ของบุคคลากรทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ตองทําเพ่ือประโยชนสูงสุดของ
บริษัทฯ เทาน้ัน และถือเปนหนาท่ีของบุคคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีสวนเก่ียวของทางการเงิน 
และ/หรือความสัมพันธกับบุคคลภายนอกอ่ืนๆ ซ่ึงจะสงผลใหบริษัทฯ ตองเสียผลประโยชน หรือกอใหเกิด
ความขัดแยงในดานผลประโยชน หรือขดัขวางการปฏบิัติงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหผูที่มีสวน
เกี่ยวของหรือเก่ียวโยงกับรายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัทฯทราบถึงความสัมพันธหรือการเก่ียวโยง
ของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสินรวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมน้ันๆ 
และในการอนุมัติใดๆ สําหรับกรณีดังกลาว ตองยึดถือหลักการไมใหมีการกําหนดเง่ือนไข หรือขอกําหนด
พิเศษ จากปกติคณะกรรมการ ตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
และรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ซ่ึงไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และได
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ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด และมีการเปดเผยไวในรายงานประจําป และแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย 

2.10 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและ
ผูเกี่ยวของในกรณีที่มีสวนไดเสียเกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยใหกรรมการและผูบริหารจัดทํารายงานตามท่ี
คณะกรรมการของบริษัท กําหนด ทั้งนี้จะตองรายงานคร้ังแรกภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีเขาดํารงตําแหนง 
และสงรายงานการมีสวนไดเสียเปนประจําทุกสิ้นไตรมาสตอเลขานุการบริษัท ภายในวันท่ี 15 ของเดือนที่
ถัดจากวันสุดทายของแตละไตรมาส และรายงานทันทีในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงระหวางไตรมาส และให
เลขานุการบริษษัทมีหนาท่ีเก็บรายงานดังกลาว และจัดสงสําเนารายงานใหประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบภายในเจ็ดวันทําการ นับแตวันท่ีบริษัทฯ ไดรับรายงานนั้น 

2.11 กรรมการอิสระซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่ งในสามของคณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาท่ีดูแลปกปอง
ผลประโยชนของผูถือหุนรายยอยอยางเหมาะสม 

2.12 เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุมและ / หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2.13 เผยแพรหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือใหผูถือหุนรับทราบและศึกษาขอมูลกอนการ
ประชุม 

รายการระหว่างกัน  ปี 7  และ   6 

ในป  2557 และ  2556 บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันดังนี้    

    (หนวย: ลานบาท) 

ชื่อและความสัมพันธ ลักษณะรายการ ป 2557 ป 2556 ความจําเปนและสมเหตุสมผล 

 

บริษัทยอย 5  บริษัทโดยมีกรรมการรวมกัน 

รายไดดอกเบี้ยรบั 

บริษัทฯไดสํารองจายคาใชจายตางๆ แทนบริษัทยอย
โดยบริษัทยอยไดออกต๋ัวสัญญาใชเงินประเภทจายคืน
เม่ือทวงถาม  ดอกเบี้ย MOR อางอิง MOR ของ
ธนาคารกรุงไทย 

- - 

 

เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ในอนาคต โดยวัตถุประสงค
ของบริษัทยอยเพ่ือดําเนินกิจการการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน ซ่ึงอยู
ระหวางศึกษาโครงการประมาณ 1 ถึง  2 
ป 

ถือหุนโดย บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร จํากัด  
ถือหุน 99.96 %  ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท 

บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 1) จํากัด 0.25 0.10 บริษัทฯ  มีเงินใหกูยืมจํานวน  2.07 ลาน
บาท  

ถือหุนโดย บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร จํากัด   
ถือหุน 99.96 %  ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท 

บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 2) จํากัด 0.25 0.10 บริษัทฯ  มีเงินใหกูยืมจํานวน  2.07 ลาน
บาท 

ถือหุนโดย บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร จํากัด   
ถือหุน 99.96 %  ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท 

บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 3) จํากัด 0.25 0.10 บริษัทฯ  มีเงินใหกูยืมจํานวน  2.07 ลาน
บาท 
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.  การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย  (The Role of Stakeholders) 

  บริษัทฯ ใหความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยคํานึงถึงสิทธิตาม
กฎหมายหรือขอตกลงที่มีกับบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจไดวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน 
ตั้งแต ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา คูแขง เจาหน้ี รวมท้ังความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน มี
นโยบายตอตานการทุจริตการคอรรัปช่ัน ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมถึงการเคารพตอสิทธิมนุษยชน  และสงเสริมใหมี
กระบวนการใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสียตางๆ เพื่อสรางความเจริญ ความม่ันคงทางการเงินของกิจการ โดย
กําหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมดังนี้ 

3.1 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะเปนตัวแทนท่ีดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส โดยคํานึงถึง
การเจริญ เติบโตของมูลคาบริษัทฯ ในระยะยาว มีผลตอบแทนที่ดี และใหขอมูลขาวสารแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
3.2 ภาครัฐ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยึดม่ันในการปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบปฏิบัติของภาครัฐอยาง
เครงครัด พรอมใหความรวมมือกับหนวยงานกํากับดูแล ใหการสนับสนุนตอภาครัฐในดานขอมูล การแสดงความ
คิดเห็น เพื่อการปรับปรุงระเบียบตางๆ ของภาครัฐใหสอดคลอง กับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
3.3 ลูกค้า บริษัทฯ เชื่อมั่นในคุณคาของการสรางความพึงพอใจและความม่ันใจอยางตอเนื่องใหกับลูกคา โดยเนน
นโยบายธุรกิจที่ วา “คุณภาพมาตรฐาน  (Standard Quality) จัดสงตรงเวลา (On Time Delivery) ราคายุติธรรม 
(Competitive Price)  
3.4 คู่ค้า คูแขงทางการคา และเจาหน้ีการคา 

3.4.1 คู่ค้า บริษัทฯ ปฏิบัติกับคูคาซ่ึงถือเปนหุนสวนและปจจัยแหงความสําเร็จทางธุรกิจสําคัญประการ
หนึ่ง โดยคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคาอยางเครงครัด  รวมท้ัง
ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคบนพ้ืนฐานของความเปนธรรมเพื่อสรางความสัมพันธที่ดี และอํานวย
ประโยชนอันชอบธรรมรวมกัน  

3.4.2 คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาของการแขงขัน ที่เปนธรรม  

ถือหุนโดย บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร จํากัด   
ถือหุน 99.96 %  ทุนจดทะเบียน    1 ลานบาท 

บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 4) จํากัด 0.25 0.10 บริษัทฯ  มีเงินใหกูยืมจํานวน  2.07 ลาน
บาท 

บริษัทฯ  ถือหุน 99.99 %  ทุนจดทะเบียน         
4  ลานบาท 

บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร  จํากัด   - -  

 

บริษัท พี เอ็ม กรุป จํากัด  กรรมการและผูถือ
หุนรวมกัน 

คาใชจายดอกเบ้ียจาย 

ระหวางป 2556 บริษัทฯ  ออกตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 2 
ฉบับมูลคารวม 300 ลานบาทไมมีหลักประกัน กําหนด
คืนภายใน 1 ป อัตราดอกเบ้ีย MOR -1%  ตอปและได
ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ีย  ในวันท่ี 25 ธันวาคม 
2556 

 

- 

 

9.61 

 

บริษัทฯ ไดรับความชวยเหลือทางดาน
การเงินเพื่อใชในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในธุรกิจของบริษัทฯ 
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3.4.3 เจ้าหนีการค้า บริษัทฯ รักษาและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมีตอเจาหน้ีอยางเครงครัด  ในการชําระหน้ี  
เงินกูยืม ดอกเบ้ีย และมีความรับผิดชอบในหลักประกันตางๆ  หากเกิดกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขแหงสัญญาท่ีตกลงกันไวได บริษัทฯ จะแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนาเพ่ือรวมกัน
พิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา  ทั้งน้ีมีการแลกเปลี่ยนขอมูลที่ เปนประโยชน  เพ่ือสราง
สัมพันธภาพ  ความเขาใจ และความเชื่อถือซ่ึงกันและกันในระยะยาว 

3.5 พนักงาน บริษัทฯ ตระหนักดีวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุด  และเปนปจจัยความสําเร็จของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีหนาท่ีดูแลและปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรมเทาเทียมกัน มีการพัฒนาบุคคลากรของบริษัทฯ ใหมีทักษะ
และคุณภาพ รวมท้ังจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมใหแกพนักงาน  
3.6 สังคมและสิงแวดล้อม  บริษัทฯ ตระหนักอยูเสมอวา บริษัทฯ อยูรอดและเจริญเติบโตไดก็ดวยอาศัยสังคมและ
สวนรวม จึงมีนโยบายส่ิงแวดลอมท่ีวา “รักษโลก รักษส่ิงแวดลอม” (Save Earth, Save Environment) เพื่อธํารงรักษา
ไวซ่ึงสังคมและสวนรวมที่ดี โดยปจจุบันไดรับ ISO 14001 ซ่ึงเปนมาตรฐานในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและการ
ประหยัดพลังงาน  

 

  เพื่อใหบริษัทฯ มีความม่ันใจวาไดดูแล สิทธิของผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม บริษัทฯ ไดสงแบบสอบถามใหกับลูกคาและคู
คารายใหญ เพื่อประเมินความพึงพอใจในการประกอบธุรกิจรวมกับบริษัทฯ เปนประจําทุกป และนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข
ใหลูกคาและคูคาไดรับความพึงพอใจในการติดตอดําเนินงานรวมกับบริษัทฯ 

  บริษัทฯ ไดเปดชองทางใหผูมีสวนไดเสียสามารถแสดงความเห็นหรือรองเรียนถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบผานชอง
ทางการส่ือสาร เพื่อส่ังการใหมีการตรวจสอบขอมูลตามกระบวนการท่ีบริษัทฯ  กําหนดไวและรายงานตอคณะกรรมการตลอดจนนํา
ขอแนะนําอันเปนประโยชนมาสรางมูลคาเพ่ิมใหกับบริษัทฯ ได  ดังน้ี 

จดหมายอิเลคโทรนิกส auditcommittee@thaiflimind.com 

จดหมายธรรมดา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไทยฟลมอินดัสตร่ี จํากัด (มหาชน) 
73/3 หมู  4 ถนนบางนา  - ตราด   ม .13 ตํ าบลบางโฉลง   
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  (Disclosure and Transparency) 

  บริษัทฯ มีนโยบายในการเปดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ 
ตอสาธารณะผานชองทางตางๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัด ครบถวน เพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ  
และเพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สามารถรับทราบขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงผลการดําเนนิงาน ฐานะทางการเงิน พัฒนาการที่สําคัญและ
ขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ เชน งบการเงิน รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูล (แบบ 56-1) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ได
จากเว็บไซตของหนวยงานที่เก่ียวของไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมทั้งจากเว็บไซตของบริษัทฯ www.thaifilmind.com และเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปสามารถซักถามขอสงสัยตางๆ ผาน
เลขานุการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ 

 
จดหมายอิเลคโทรนิกส secretary@thaifilmind.com or board@thaifilmind.com 

จดหมายธรรมดา เลขานุการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัท  ไทยฟลมอินดัสตร่ี จํากัด (มหาชน) 
73/3  หมู  4  ถนนบางนา - ตราด   กม .13  ตําบลบางโฉลง  
อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ   10540 

 

  โดยเลขานุการบริษัท จะเปนผูรับผิดชอบในการรับจดหมายดังกลาว และสงใหคณะกรรมการชุดยอย หรือกรรมการท่ี
เกี่ยวของเพ่ือตรวจสอบขอมูล โดยคํารองเก่ียวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน  การควบคุมภายในการบริหารความเส่ียง การปฏิบัติ
ตามกฎหมายจะไดรับการสงตอใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีในกรณีที่เปนการรองเรียน หรือประเด็นที่ออนไหวอื่นๆ บริษัทฯ จะ
รักษาขอมูลของผูใหขอมูลและความเห็นตาง ๆ ไวเปนความลับ และจะมีการตอบกลับเปนการสวนตัวภายใน 15 วันนับจากวันที่  
บริษัทฯ ไดรับทราบขอมูล ทั้งน้ีในป 2557 ไมมีบุคคลใดสงขอซักถามขอสงสัยมายังบริษัทฯ 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (The Responsibilities of the Board of Directors) 

  คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทและหนาท่ีในการกํากับดูแลกิจการ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  คณะกรรมการตอง
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาท่ีตอผูถือหุน ตองเปนผูมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ เ พ่ือประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม จึงไดกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและผูบริหารไวอยาง
ชัดเจน เพื่อดูแลใหบริษัทฯ มีระบบงานที่ใหความเช่ือมั่นไดวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ไดดําเนินไปในลักษณะที่ถูกตองตาม
กฎหมายและมีจริยธรรม ดังนี้ 

 
 หน้าทขีองประธานกรรมการ 

1. เรียกประชุมคณะกรรมการ และดูแลการจัดสงหนังสือนัดประชุม รวมท้ังเอกสารตางๆ  เพ่ือให
คณะกรรมการไดรับขอมูลอยางเพียงพอและทันเวลา 

2. เปนประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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3. เสริมสรางมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. เปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน และควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ และตามระเบียบ
วาระที่กําหนดไว 

5. ดูแลใหการติดตอส่ือสารระหวางกรรมการและผูถือหุนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

6. ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะใหเปนหนาท่ีของประธานกรรมการ 

 หน้าทขีองกรรมการผู้จดัการ 

1. กรรมการผูจัดการมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
นโยบายไวและจะตองบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานและงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ดวยความซ่ือสัตย สุจริต และระมัดระวัง  รักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนอยางดี
ที่สุด อํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการใหรวมถึงเร่ืองหรือกิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้ดวย 

2. ดําเนินการ และบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ 

3. บรรจุ แตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย  พนักงานและลูกจาง 
ตลอดจนใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนงตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด 

4. ดําเนินการใหมีการจัดทํานโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ  รวมถึงแผนงานและงบประมาณตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ และมีหนาท่ีรายงานความกาวหนาตามแผนและงบประมาณท่ีไดรับ
อนุมัติดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกๆ  3 เดือน 

5. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย  แผนงาน   และงบประมาณ ที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ 

 หน้าทขีองคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. พิจารณาและใหความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ เชน วิสัยทัศน และ
ภารกิจ กลยุทธเปาหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงานโครงการลงทุนและงบประมาณ รวมท้ังกํากับ
และควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.  จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร เพ่ือให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ 
ติดตามและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางจริงจังเปนประจําอยางนอยปละ
คร้ัง 

3.  พิจารณาเร่ืองความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และผู
ถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดที่เก่ียวกับขั้นตอนการดําเนินการและ
การเปดเผยขอมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน 
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4.  จัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และนโยบาย ตลอดจนจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี เปน
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกลาว และมีการทบทวนและประเมินความเพียงพอของ
ระบบอยางนอยปละคร้ัง 

5.  กําหนดนโยบายดานการบริหารความเส่ียงใหครอบคลุมท้ังองคกร 

6.  ปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษทัฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือ
หุน 

 การสรรหาและการแต่งตงักรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุด 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  และกรรมการอื่นในจํานวนที่เหมาะสม และ
รวมกันไมนอยกวา  5 ทาน มีกรรมการอิสระอยางนอย 3 ทานและตองไมนอยกวาหน่ึงในสามของกรรมการท้ังคณะและกรรมการไม
นอยกวาก่ึงหน่ึง ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 

  กรรมการอิสระเปนกรรมการท่ีมาจากภายนอก ที่ไมทําหนาท่ีบริหารจัดการในบริษัทฯ หรือบริษัทยอย เปนกรรมการที่อิสระ
จากผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุม ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจและอื่นๆ 

  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 ทาน โดยมีประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน กรรมการ
ตรวจสอบ 2 ทาน กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองมีความรูและประสบการณดานบัญชีการเงิน 

  คณะอนุกรรมการการกําหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน และกรรมการท่ีเปนผูบริหารของ
บริษัทฯ อีก 1 ทาน  

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดวยกรรมการบริหารและผูบริหาร ที่รับผิดชอบดูผลง านแตละฝาย เพ่ือให
ครอบคลุมประเด็นความเส่ียงท่ัวทั้งองคกร 

  คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดวยผูบริหาร เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในการวิเคราะห
ประเด็นความเส่ียงและแนวทางปองกัน หรือหลีกเลี่ยงความเส่ียงน้ันๆ 

 การสรรหากรรมการ   

  คณะกรรมการบริษัทฯ ใชวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะแตงต้ังเปนกรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ 
ประสบการณ และความเช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ  รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ผานมาเพ่ือนําเสนอใหผูถือ
หุนรับรองโดยใชวิธี การแตงต้ังกรรมการ แตละรายตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 

 

 

 การเลอืกตงักรรมการและกรรมการอสิระโดยทปีระชุมผู้ถือหุ้น 

1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุนที่ถืออยู 
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการได  แต
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จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
3. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา  เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน  ในกรณีมีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 การพ้นจากการเป็นกรรมการ 

กรรมการจะพนจากการเปนกรรมการในกรณีตอไปน้ี 
1. กรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ตามวาระ กรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจาก

ตําแหนงกอน กรรมการท่ีออกตามวาระอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 
2. ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวา  3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุน ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

3. นอกจากการพนจากตําแหนงตามขอ 5.5.1 และ 5.5.2 กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 
-   ตาย 
-   ลาออก 
-   ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ 17 แหงขอบังคับบริษัทฯ 
-  ศาลส่ังใหออก 
“ขอ 17  แหงขอบังคับบริษัทฯ คือ  กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา จะเปนผูถือหุนหรือไมก็ได  และตอง 
-   บรรลุนิติภาวะ  
-   ไมเปนบุคคลลมละลาย   คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
- ไมเคยรับโทษจําคุก โดยไดรับคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต   
- ไมเคยถูกลงโทษ ไลออก หรือปลดออกจากราชการ  หรือองคการ หรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอ

หนาท่ี” 
 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 

  คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณากล่ันกรองคาตอบแทนในเบ้ืองตน  แลวเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และตองขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน  และมีการเปดเผยขอมูลอยางชัดเจนในรายงานประจําป  

 การถ่วงดุลของกรรมการทไีม่เป็นผู้บริหาร 

  ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ มีการแบงแยกหนาท่ีอยางชัดเจนโดยประธานกรรมการ มี
หนาท่ีกําหนดนโยบายของบริษัทฯ การกํากับดูแล และตรวจสอบการทํางานของกรรมการผูจัดการใหเปนไปตามเปาหมายท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด โดยกรรมการผูจัดการจะรายงานตรงกับประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาท่ี
บริหารงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด 

 หน้าทขีองคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ ดังตอไปนี้ 

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ และเชื่อถือได 
2. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน  (Internal Audit)       
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ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
4. ดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
5. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ จะมอบหมาย 
7. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบรษิทัฯ 

ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
8. สอบทานระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ โดยมุงเนนในความเส่ียงท่ีสําคัญของบริษัทฯ 

 

 หน้าทขีองคณะอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

1. กําหนดนโยบายการจายเงินโบนัสกรรมการและเบี้ยเล้ียงกรรมการของบริษัทฯ โดยตองมีหลักเกณฑที่ชัดเจน 
โปรงใส 

2. มีหนาท่ีพิจารณาเงินโบนัสกรรมการ และเบี้ยเลี้ยงอ่ืนใดของกรรมการท่ีนอกเหนือจากเบ้ียเลี้ยงประจําเดือน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไมเกิน 1 % ของกําไรสุทธิ ทั้งน้ีบริษัทฯ ตองไมมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู แต
ไมต่ํากวาเบ้ียเลี้ยงประจําเดือนที่จายใหกับกรรมการ และใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบกอน
นําเสนอที่ประชุมผูถือหุน 

3. เปดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการการกําหนดคาตอบแทนไวในรายงานประจําป ของ 
บริษัทฯ 

 หน้าทขีองคณะกรรมการบริหารความเสียง 

1. พิจารณานโยบายการบริหารความเส่ียง ธุรกรรมของบริษัทใหครอบคลุมความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) 
ความเส่ียงดานตลาด (Market Risk) ความเส่ียงดานการปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเส่ียงดานกลยุทธ 
(Strategic Risk) ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) และความเส่ียงดานอ่ืน ๆ อาทิเชน ความเส่ียงใน
ดานกฎหมาย และกฎระเบียบ (Regulatory Risk) เปนตน 

2. พิจารณาและทบทวนแนวทางและเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงใหมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
ลักษณะและขนาดความเส่ียงแตละดานของธุรกรรมที่บริษัทฯ ดําเนินการ 

3. พิจารณาและทบทวนกําหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limits) และมาตรการในการดําเนินการกรณีที่ไมเปนไป
ตามเพดานความเส่ียงท่ีกําหนด (Corrective Measures) 

4. ประเมินความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑใหม หรือ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นสําหรับธุรกรรมที่จะจัดต้ัง
ขึ้นใหม รวมถึงกําหนดแนวทางการปองกันความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนกับธุรกรรม 

 หน้าทขีองคณะอนุกรรมการบริหารความเสียง 

1. จัดทํากรอบนโยบาย กลยุทธ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได 
2. อนุมัติเพดานความเส่ียง จัดสรรวงเงินประเภทตางๆ ภายใตกรอบที่ไดรับอนุมัติ 
3. กล่ันกรองประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง และเสนอตอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
4. กํากับดูแล และส่ังการใหมีการจัดทํานโยบาย คูมือปฏิบัติงาน แผนงานดานบริหาร ความเสี่ยง 
5. รายงานผลการบริหารงานดานความเส่ียงตอคณะกรรมการเปนรายไตรมาส 
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเส่ียง และมาตรการปองกันแกไข 
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7. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 หน้าทขีองเลขานุการบริษัทฯ 

1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับและขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ และ
ติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญแก
กรรมการ 

2. จัดการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ
กับบริษัทฯ 

3. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน  และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  รวมท้ังติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมผูถือหุน  และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงานกํากับดูแลอ่ืนที่เกี่ยวของ 

5. ส่ือสารกับผูถือหุน นักลงทุน หนวยงานกํากับดูแล รวมถึงการใหขอมูลสารสนเทศท่ัวไปแกผูสนใจ และผูมี
สวนไดเสีย 

6. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ  มอบหมาย 
 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  ในป  2557 บริษัทฯ  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  รวม  7 ครั้ง , คณะกรรมการตรวจสอบรวม  5 คร้ัง  และ
คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน 2 คร้ัง ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

 
รายช่ือกรรมการ 

 
ตําแหนง 

 
การเขาประชุม
กรรมการบริษัท 

 
การเขา
ประชุม 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

 
การเขาประชุม 

คณะอนุกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน 

 
ระยะเวลาท่ีดํารง 

ตําแหนง
กรรมการ 

ขอมูล ณ สิ้นป 
2557 

1. นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการ 6/7   32 ป 
2. นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธาน

กรรมการ 
6/7   32 ป 

3. นางก่ิงเทียน บางออ กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

7/7 5/5  14 ป 

4. นายประดิษฐ ศวัสตนนท กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

6/7 4/5 2/2 11 ป 

5. นายวัฒนชัย สุวคนธ กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

7/7 5/5 2/2 9 ป 

6. นายสุวิทย สมานโสตถิวงศ กรรมการอิสระ 7/7   1 ป 1 เดือน 
7. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ 6/7   3 ป 8 เดือน 
8. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ 7/7   1 ป 4 เดือน 
9. นายสมพร จิตเปนธม กรรมการ 7/7   1 ป 1 เดือน 

10. นายอํานาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการและ 
กรรมการผูจัดการ 

7/7   9 เดือน 
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11. นายสมชัย วสุพงศโสธร กรรมการและ 
เลขานุการบริษัท 

7/7   4 ป 8 เดือน 

12. นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย กรรมการ 7/7  1/2 2 ป 1 เดือน 
  

  ถือเปนหนาท่ีสําคัญในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ตองเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อรับทราบและ
รวมกันตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางนอย 6 ครั้ง ตอป โดยกําหนดวันประชุมไวเปนการลวงหนาตลอดป และแจงให
คณะกรรมการทราบ แตละคร้ังจะมีการกําหนดวาระการประชุมลวงหนาไวชัดเจน โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ทําหนาท่ี
จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบวาระประชุมไปใหกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
เพื่อใหกรรมการบริษัทฯ มีเวลาที่จะศึกษาขอมูลในเรื่องตาง ๆ อยางเพียงพอ และอาจมีการประชุมคร้ังพิเศษเพ่ิมเติม เพื่อพิจารณาเร่ือง
ที่มีความสําคัญเรงดวน คณะกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารสามารถจัดประชุมระหวางกันเองตามความจําเปนเพื่ออภิปรายปญหาตางๆ  
เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย 

  ในการประชุม ประธานกรรมการเปนผูกําหนดวาระการประชุม และพิจารณาเร่ืองเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเร่ืองตางๆ  เพื่อเขารับการพิจารณาเปนวาระการประชุมได  ในการพิจารณาวาระ
ตางๆ จะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูเกี่ยวของอยางเปนธรรม และเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนมีการแสดงความเห็น
อยางอิสระ ในแตละวาระมีการแบงเวลาใหเพียงพอ เพื่อการอภิปรายและแสดงความเห็นอยางรอบคอบโดยท่ัวกัน มีประธานกรรมการ
เปนผูควบคุมการประชุมและดูแลใหใชเวลาในการประชุมอยางเหมาะสม ในการลงมติใหถือตามเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคน
หนึ่งมีเสียงหน่ึงเสียง ในการประชุมบางวาระท่ีกรรมการคนใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและไมใช
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเพ่ือเปนเสียงช้ีขาด 

  เมื่อส้ินสุดการประชุม เลขานุการบริษัทฯ เปนผูที่มีหนาท่ีจัดทํารายงานการประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการพิจารณา
ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถัดไป ทั้งน้ีกรรมการบริษัทฯ สามารถ
แสดงความคิดเห็นขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมใหมีความละเอียดถูกตองมากท่ีสุดได 

  รายงานการประชุมท่ีที่ประชุมรับรองแลวจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ในรูปแบบของเอกสารช้ันความลับ ของ   บริษัทฯ ณ 
สํานักงานบริษัทฯ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนกิสพรอมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมตางๆ เพ่ือความสะดวก
ในการใหคณะกรรมการและผูเกี่ยวของตรวจสอบสืบคนอางอิง 
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  

ก. คาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ 

ในชวงวันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 กรรมการบริษัทฯ ไดรับเบี้ยเล้ียง เดือนละ 30,000 บาท/ทาน ซ่ึงเปนอัตรา
เบี้ยเลี้ยงต้ังแตเดือนมกราคม 2546 เปนตนมา 

รายช่ือกรรมการ เบี้ยเล้ียงกรรมการ เบี้ยประชุมกรรมการ โบนัสกรรมการ 
1. นายประยุทธ มหากิจศิริ 360,000 ไมม ี ไมม ี
2. นางสุวิมล มหากิจศิริ 360,000 ไมม ี ไมม ี
3. นางก่ิงเทียน บางออ 360,000 ไมม ี ไมม ี
4. นายประดิษฐ ศวัสตนนท 360,000 ไมม ี ไมม ี
5. นายวัฒนชัย สุวคนธ 360,000 ไมม ี ไมม ี
6. นายสุวิทย สมานโสตถิวงศ 360,000 ไมม ี ไมม ี
7. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 360,000 ไมม ี ไมม ี
8. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ 360,000 ไมม ี ไมมี 
9. นายสมพร จิตเปนธม 360,000 ไมม ี ไมม ี
10. นายอํานาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ 277,000 ไมม ี ไมม ี
11. นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย 360,000 ไมม ี ไมม ี
12. นายสมชัย วสุพงศโสธร 360,000 ไมม ี ไมม ี

 
หมายเหตุ  -กรรมการแตละทานไมวาจะอยูในคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ หรืออนุกรรมการชุดใด จะ
ไดรับเบี้ยเล้ียงรวมท้ังส้ินไมเกิน 30,000 บาทตอเดือน โดยไมมีเบี้ยประชุม 
 - นายอํานาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เขาดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 
 
ข.คาตอบแทนผูบริหาร 
 
ในป 2557  ผูบริหารจํานวน 20 ทาน ไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือน  34.38  ลานบาท เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  1.59  
ลานบาท และ ผลตอบแทนอื่นๆ  6.16  ลานบาท 
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การบริหารจดัการความเสียง  

บริษัทฯ ตระหนักดีวา การดําเนินธุรกิจในปจจุบัน อยูทามกลางความเส่ียงตลอดเวลา โดยสาเหตุอาจมาจากปจจัยภายใน ซ่ึงเก่ียวของกับ
ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน นโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ และความท่ัวถึงของการกํากับดูแล และปจจัยภายนอก เชน ความผันผวนของภาวะ
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค เทคโนโลยี และกฎระเบียบตางๆ รวมท้ัง กระแสการต่ืนตัวดานส่ิงแวดลอม และการ
ปกปองผลประโยชนของผูบริโภคและสังคม บริษัทฯ จึงมีนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง สํานักงานตรวจสอบภายในและผูบริหาร จัดใหมีการดําเนินการตอไปนี้ 

1. ใหมีการพิจารณาลักษณะความเส่ียงท่ีบริษัทฯ กําลังประสบอยู และคาดวาจะประสบในอนาคต โดยประเมินอยางสม่ําเสมอ ถึง
ปจจัยความเส่ียงภายในและภายนอก ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

2. ใหมีการวิเคราะหถึงผลกระทบและความรุนแรงของความเส่ียงท่ีระบไุด และโอกาสหรือเหตุการณที่จะทําใหความเส่ียงน้ันๆ เกิดข้ึน 
3. ใหมีมาตรการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัยความเส่ียงและมาตรการบริหาร หรือลดความเส่ียงดังกลาว ในระดับที่

เหมาะสม 
4. ใหมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุม ทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เก่ียวของ 
5. ใหมีกลไกการตรวจสอบ และถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองรักษา และดูแลเงินลงทุนของผูถือหุ น และสินทรัพย

ของบริษัทฯ  
6. ใหมีการกําหนดลําดับขั้นของอํานาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงาน อยางชัดเจน และมีระเบียบการ

ปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร 
7. สํานักงานตรวจสอบภายใน ทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบผานประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ผานประธานกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหสํานักงานตรวจสอบ
ภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มท่ี 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป 2557 ของผูตรวจสอบภายใน            

ซ่ึงประกอบดวยการตรวจสอบการประเมินการควบคุมภายในดานการเงิน ดานการปฏิบัติงาน ดานการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมท้ังมีการตรวจติดตามผลและดําเนินการแกไขประเด็นความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบตอการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน หรือรายการเก่ียวโยงซ่ึงอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เปนรายงานจริงทางการคาอันเปนปกติทั่วไปอยาง
สมเหตุสมผล การบริหารงานและดําเนินงานใหความสําคัญตอการควบคุมภายในและจัดใหมีระบบการปองกันที่ดี จากผลการตรวจสอบ
หนวยงานตาง ๆ ขางตน ผูตรวจสอบภายในไดเสนอแนะขั้นตอนการทํางานและรวมกันจัดทํา Action กับหนวยงานท่ีรับการตรวจสอบ
เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบตัิงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  และไมพบขอผิดพลาดหรือขอบกพรองที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ หรือส่ิงท่ีเปนความเสี่ยงท่ีจะทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย ในสวนการหารือกับผูสอบบัญชีภายนอก เพื่อประเมินการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ผูสอบบัญชีแจงวามีความเหมาะสมเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีระบบการควบคุมภายในท่ี
ดีและไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ 
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รายงานของคณะอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท ไทยฟลมอินดัสตร่ี จํากัด (มหาชน)  มีมติแตงต้ังคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2552  ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน  และกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบริษัทฯ           
อีก 1 ทาน  โดยมีหนาท่ี และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการจายเงินโบนัสกรรมการ และเบี้ยเล้ียงกรรมการ 

 

 คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดมีการประชุมเม่ือวันที่  12 มีนาคม 2558  เพื่อพิจารณาอนุมัติเบี้ยเลี้ยง
กรรมการสําหรับป 2558  เทากับป 2557   มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบ และใหนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติใหนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558  เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

 

 

นายวัฒนชัย   สุวคนธ 
ประธานคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
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การประกอบกจิการอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุมต้ังแตผูถือหุน ภาครัฐ ลูกคา คูคา คูแขงขันทางการคา
เจาหน้ี พนักงาน สังคมและส่ิงแวดลอม บริษัทฯ จึงเนนการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส คํานึงถึงการเจริญเติบโต ของมูลคาบริษัทฯ ใน
ระยะยาวและมีผลตอบแทนที่ดี ไมเอาเปรียบคูคา สรางความพึงพอใจและความมั่นใจอยางตอเนื่องใหกับลูกคาโดยเนนนโยบายธุรกิจ
ที่วา “ คุณภาพมาตรฐาน (Standard Quality) จัดสงตรงเวลา ( On Time Delivery ) ราคายุติธรรม ( Competitive Price ) ” ทั้งน้ียัง
คํานึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือขอตกลงที่มีกับบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติอยางเปนธรรมและ
เทาเทียมกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติตางๆ เชน

1. เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมและเปนธรรม

2. ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดม่ันในการปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบของภาครฐั

3. ดําเนินธุรกิจโดยยึดม่ันในการสรางความพึงพอใจและความม่ันใจอยางตอเนื่องใหลูกคาและไมกระทําการใดๆ ที่เปน
การละเมิดสิทธิของลูกคา รักษาความลับทางการคาของลูกคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตนโดยมิชอบ

4. ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคบนพ้ืนฐานของความเปนธรรม

5. ดําเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม

6. ปฏิบัติตอเจาหน้ีทุกกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม พรอมท้ังปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่มีการตกลงกัน
อยางเครงครัด

7. ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพตอศักด์ิศรีความเปนมนุษย และสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการทํางาน พรอมท้ังสงเสริมความเทาุุุุ
เทียมกันในการจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันดวยเหตุทางเพศ สีผิว เช้ือชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะเทียมกันในการจางแรงงาน ไมแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันดไ  ื ป ิจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติรจางแรงงารจางแรงงาน ไมเลือกปฏิป ิ ั ิ ไ  ีกันในการจางแรงงาน ไมเลืไ ืกันในการจางแรงงาน ไมไ  ืนในการจางแรงแรงงางแรงงาน ไมเลือจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติ ไจางแรงงางาน ไมเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันดวยไนการจางแรงงาน ไมเลือกรงงาน ไนการจางแรงงาน ไมเลืในการ น ไมเลื ืงาน ไไ ีไ  ื ป ิ ั ิางแรงงงาน ไ  ืืแรางแรรจางแร มเลือกปฏิบัติ ไมกีดกันดวยป ิ ั ิ ไ  ีงงาน ไมรงงมกันในการจางแ ไ  ื
อื่นใดท่ีไมไดเกี่ที่ไมไดเกี่อื่นใดท่ีไมไอนใอืนใดใดท่ีไมอื่นใดท่ีไม่ื่ื่ ใใดท่ีไมไดเอื่นใดท่ีไมไดไมไดเกีอื่นใดท่ีีื่ ใ ไ ไ ใดท่ีไมไดี่ไ อื่นใดท่ีไ ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

8.8.8 ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ  และนโยบายดานส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอํ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

9. สรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับ เกิดความรวมมือและความรับผิดชอบในการจัดการ
ิสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เปนตนแวดลอม การใ

คคคววามรับผิดิชชออบบตต่อลูููกค้า

บริษัทฯ มุงม่ันท่ีจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ดวยการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายกับลูกคาอยางเครงครัด และสงมอบกับลกคาอยางเครงครัด และสงมอบงม่ันท่ีจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ดวยกบริษัทฯ มุงมมันท่ีจะสรางความพึงพอใจ
ลิตภัณฑที่มีคุณภาพท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานสินคา รามาตรฐานสินคา ราคาท่ีเผลิตภัณฑที่มีคุณภาพท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ี่ จัดสงที่ตรงเวลา  รวมถึงเปดโอกาสใหลูกคาไดเขาเย่ียมปนธรรม การจัดสงที่ตรงเวลา  รวมถึงเปดโอกาสใหลูกคาไดปนธรรม การจัดสงทีตรงเวลา  ร
ชมโรงงานเพ่ือใหทราบถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตเพ่ือเพิ่มความม่ันใจ ตลอดจนดํความม่ันใจ ตลอดจนดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาเปนชมโรงงานเพ่ือใหทราบถึงขั้นตอนกระชมโร กระบวนการผลิตเพ่ือเพิ่มความม่ันใจ ตลอดจนดําเนินชมโรงงา วจความพึงพอใจของลกคาเปน

ากลูกคามีปญหาเก่ียวกับสินคา ทางบริษัทฯ มีเจาหนาท่ีคอยใหบริการแกไขปญระจํา หากปร คามีปญหาเก่ียวกับสินคา ทางบริษัทฯ มีเจาหนาท่ีคอยใหบริการแระจํา หากลูกคามีปญหประจํา หาะจา ประจํ หบริการแกไขปญลูกคามีปญหาเก่ีย หารวมถงการเข ป ั ิ ัหารวมถึงการเขาไปรับทราบปญหายังบริษัทาไปรับทราบปญหายังบริษัท
ของลูกคา รวมถึงมีการส่ือสารนโยบายการกํากับดูแลและการปฏิบัติตอลูกคาและเปดโอกาสใหลูกคารองเรียน  หรือหากมีของลูกคา รวมถึงมีการของลูกคา ร โยบายการกํากับดูแลและการปฏิบัติตอลูกคาและเปดโอกาสใหลูกคารองเรียน  หรือหากมีมถึงมีการส่ือสารนโยบายการกํากคา รวมถึงมีงลูกคา รว ื ีของลูกค รนโยบายการกํากับดูแ
ขอเสนอแนะก็สามารถเสนอผานเจาหนาท่ีมายังบริษัทฯ และในโอกาสตอไปบริษัทอแนะก็สามาารถเสนอผานเจาหนาะก็สามารถ โอกาสตอไปบริษัทฯ จะมีการจัดทําเว็บไซตสําหรับรับขอเสนอแาหนาท่ีมายังบริษัทฯ และในโอกาสตอไปบ ิสามารถเสนอผานเสามข นะก็สาม ะในโอกาสตอไปบริษัทฯ ปบรษทฯ จ นะ
โดยตรงจากลูกคาอีกชองทางหน่ึง  เพื่อนํามาปรับปรุงคุณภาพใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา อีกทั้งบริษัทฯ มีความต้ักคาอีกชองทางหน่ึง  เพืทางหน่ึง  เพื่อนํามาปรับปรุงคุณภาพใหเหมองทางหน่ึง  คา อีกทั้งบริษัทฯ มีความต้ังใจาพใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา อีกทั้งบริษัทฯ มีความต้ังใจงใจางหน่ึง  เพื่อนํามาปรับปรุงคุณยตรงจาก ชองทางหน่ึง  ลกคา อีกทั้งบริษัทฯ มีความต้ังใจ
อยางแนวแนในการปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง หรือเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางโปรงใสและเทาเทียมกัน ไมกําหนดเงื่อนไขติตามสัญญา ขอตกลง หรือเอตกลง หรือเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางโปรงใสและเทาเทียะเทาเทียมกัน ไมกําหนดเงื่อนไขง หรือเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางโปในการปฏิ ลง หรอเงขอตกลง หรือ
การคาท่ีไมเปนธรรม และใหความสําคัญในการรักษาขอมูลที่เปนความลับของลูกคา และไมนําขอมูลดังกลาวมาใชเพื่อผลประโยชนญในการรักษาขอมูลที่เปนความลับขอปนความลับของลูกคา และไมนําขอมูลดังกลาวมาใชเพื่อผลประโยชนลับของลูกคา และไมนําขอมูลดังกลาวมาใชเพื่อผลประโยชนใหความสําคั ที่เปนความลับของลูกค
ของตนเอง และ/หรือผูเกี่ยวของ

ด้านเศรษฐกจิ ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
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ความรับผดิชอบต่อคู่ค้า
ในกระบวนการการผลิตเพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน และความตองการของลูกคา วัตถุดิบถือเปน

ปจจัยสําคัญส่ิงแรกท่ีจะทําใหไดสินคามีคุณภาพเปนท่ีตองการของตลาด บริษัทฯ จึงมีนโยบายท่ีจะเลือกบริษัทที่ผลิตหรือจําหนาย
วัตถุดิบที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเปนไปตามมาตรฐานในระดับสากล เพื่อใหลูกคามีความม่ันใจในผลิตภัณฑของบริษัทฯ และ
ตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีมีตอผูบริโภคในการใชผลิตภัณฑที่ปลอดภัย  บริษัทฯ จึงไดคัดเลือกบริษัทคูคาท่ีมีวัตถุดิบที่ได
มาตรฐานภายใตการปฏิบัติตอคูคาท่ีเปนธรรมและต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการปฏิบัติตามพันธสัญญาและเง่ือนไขตางๆ หากกรณีไม
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได ตองรีบแจงใหบริษัทคูคาทราบเพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข และจะไมเรียก ไมรับ หรือจาย
ผลประโยชนใดๆ ที่เปนการไมสุจริต  และจะไมกระทําการใดๆ อันเปนการหลอกลวงเพ่ือใหคูคาเขาใจผดิ

ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีความมุงม่ันที่จะเปนตัวแทนท่ีดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส โดยการคํานึงถึงผลการเจริญเติบโต
ของมูลคาบริษัทฯ ในระยะยาว และบริษัทฯ ตระหนักดีวาผูถือหุนคือเจาของกิจการ บริษัทฯ มีหนาท่ีในการสรางความเจริญเติบโตใน
ธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถดวยความซ่ือสัตยสุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรม เพื่อประโยชน
สูงสุดของผูถือหุน จะมีการนําเสนอรายงานผลประกอบการท่ีถูกตองครบถวน และจะมีการแจงผูถือหุนทุกรายทราบอยางเทาเทียมกัน
ถึงแนวโนมในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในดานบวกและลบ ซ่ึงต้ังอยูบนพื้นฐานของความเปนไปได พรอมท้ังมีขอมูลสนับสนุนและมี
เหตุผลอยางเพียงพอ และจะไมแสวงประโยชนใดๆ ใหกับตนเองและผูอื่นโดยใชขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะหรือดําเนินการ
ไปในทางท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  และนอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กําหนดในกฎหมาย สิทธิในการ เขา
ประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระในที่ประชุมผูถือหุน รวมถึงท่ีจะไดรับ
คาตอบแทนอยางเปนธรรมแลว บริษัทฯ ยังไดใหสิทธิผูถือหุนในการเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ  เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ในฐานะเจาของบริษัทฯ ผานกรรมการของบริษัทฯ โดยทุกๆ ขอคิดเห็นที่เหมาะสมและเปนประโยชนจะไดรับการกล่ันกรองเพ่ือ
เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ  

ความรับผดิชอบต่อคู่แข่ง
บริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขงขันท่ีเปนธรรม  และต้ังอยูบนพื้นฐานของการไดผลตอบแทนที่เที่ยง

ธรรม ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม และไมทําลายช่ือเสียงของคูแขงทาง
การคาดวยการกลาวหาใหรายไปในทางเส่ือมเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออมโดยปราศจากขอมูลที่เปนจริง

ดานสงคมด้านสังคม

กกาารรพพัฒัฒนนาาบบุคคคคลลาากกรร แแลละะสสิททธธิมมนนุษษยชนยชน
ิ ับริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของบคคลากรซ่ึงเปนทรัพยากรสําคัญที่ทําใหองคกรดําเนินธรกิจไดประสบความสําเร็จ จึงเลงเหนถงความสาคญของบุคคลากรซงเปนทรพยากรสาคญททาใหองคกรดาเนนธุรกจไดประสบความสาเรจ จง

ไดกําหนดโครงสรางการจางงไดกาหนดโครงสรางการจางงาน คาตอบแทนและสวสดการ การพไดกําหนดโครงสรางการจางงาน คาตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนาทักษะควจางงาน คาตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนาทักษะความร และกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธพนักงานใหงาน คาตอบแทนและสวสดการ การพฒนาทกษะความรู และกจกรรมสงเสรมควาวามรู และกจกรรมสงเสรมความสมพนธพนกงานให
มีความเหมาะสม สรางบรรยากาศการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพและมีความสุขระหวางพนักงานกับพนักงาน การสราง
ความสัมพันธเชิงบวกระหวางพนักงานกับบริษัทความสมพนความสมพนธเชงบวกร ฯ สงเสริมการสรางความสมดุลยระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัวและ
ครอบครัว และสงเสริมพนักงานที่เปนคนดีและคนเกงใหเปนที่ยอมรับและเชิดชูใหพกงานที่เปนคนดีและคนเกงใหเปนที่ยอมรับและเชิดชใหพนกงานทวไปไนักงานทั่วไปไดทราบ่่ ไปไ 
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โครงสร้างพนักงาน

ในป 2557 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งส้ิน ณ เดือนธันวาคม 2557 เทากับ 564 คน แบงเปนพนักงานประจําสํานักงานใหญที่
สมุทรปราการ 115 คน พนักงานประจําท่ีโรงงานระยอง 449 คน และแบงระดับการบังคับบัญชาพนักงาน ดังนี้

ระดับบริหาร จํานวน 10 คน
ระดับจัดการ จํานวน 57 คน
ระดับบังคับบัญชา จํานวน 87 คน
ระดับปฏิบัติการ จํานวน              410 คน

การจ้างงาน

บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมใหพนักงานบริษัทฯ ไดรับการพิจารณาแตงต้ัง โอนยาย ไปดํารงตําแหนงใหมโดยคัดเลือกจาก
พนักงานท่ีมีความรู ความสามารถ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับตําแหนงดังกลาว ในกรณีที่ไมสามารถหาพนักงานที่มีความเหมาะสมกับ
ตําแหนงดังกลาวได บริษัทฯ จึงจะพิจารณาจากบุคคลภายนอก สําหรับคุณสมบัติผูสมัคร บริษัทฯ เปดรับผูสมัครที่บรรลุนิติภาวะและ
ผานการเกณฑทหาร มีคุณวุฒิและความสามารถในการปฏิบัติงาน การสรรหาคัดเลือกผูสมัครจะเปดโอกาสใหกับผูที่มีภูมิลําเนาใกล
กับบริษัทฯ เพื่อเปนการสรางโอกาสใหกับบุคคลในพื้นท่ีกอน หากยังไดไมครบหรือไมมีคนในพ้ืนท่ีมาสมัคร จึงจะพิจารณาบุคคล
นอกพื้นท่ี ทั้งน้ีจะพิจารณาบุคคลเขามาปฏิบัติงานในตําแหนงอยางเปนธรรมและมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งบริษัทฯ ยังเปดโอกาสให
บุคคลทุพลภาพมีโอกาสไดมีงานทํา ซ่ึงในป 2557 บริษทัฯ มีพนักงานที่เขาขายทุพลภาพจํานวน 6 คน

การพฒันาพนักงาน

บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานใหเปนคนเกง คนดี เพื่อกาวสูการทํางานอยางมีประสินดแนวทางการพฒนาพนกงานใหเปนคนเกพนกงานใหเปนคนเกกงานใหเปนคนเกนาพนักงานใหเปนคนเกพนกงานใหเปนการพฒนาพนกงานนาพนกงานใหเปารพฒนาพนกพนกงานใหเปนคนเกทางการพัฒนาพนักงานใหเปนคนเกการพฒนาพนกงาางการพฒนาพนกงานาพนกงานการพฒนาพนกงานใหเปนคนเกนคนาพนกงานใหเปนคนกงานใหเปนานใหเปนคนเกนกงานใหเปนคนเกานใหเปนคนเพนกงานใหนาพนกงานาพน คนเกใหเปนคพนกงานในนาพพนกงานใหเปนคนเกพนกงานใหเปปพนกงานใหเปทางการพฒนฒนานาพาพ ทธิภาพ ในป 2557
บริษัทษทฯฯ ไดจัดอบรมหลักสูตรตางๆ ใหกับพนักงานทั้งส้ิน ไดจัดอบรมหลักสูตตรตางๆ ใหกับพนักงาลกสูตรมหลักสูตรตางๆหลักสูตรตางๆ ใหกมหลักสูตรตางๆ ใดอบรมหลักสูตรตาบรมหลักสตรตางๆดอบอบรมหลักสูตรตางๆสูตรตางๆ ใหกับพลักสูตรตางๆ ใ รตางๆ ใหกับหกับพนักงานตางๆ ใหกรมหลักสูตรตามหลักสูตรตางๆ ใหกัอบรมหลักสูตรตกสูตรตางๆ ใหกสูตรตา หลกสูตรตา ใใใตางๆ ใ ใ ดจัดอบรมหลักสูตรต 9 หลักสูตร

บริหารสวสัดกิารและสิทธิประโยชน์หารสวสัดกิการบริหการบริหการบการบริบริหารสารบริหารารสวสัดิรบริหารกาารบริ
บริษัทบริ ฯ ใหความสําคัญกับสวัสดิการและสิทธิประโยชนของพนักงาน ตามท่ีกฎหมายกําหนด ไดแกวันเวลาทํางาน วันลา

และวันหยุดตางๆ นอกจากน้ีบริษัทและวันแ ฯ ยังไดจัดสวัสดิการ สิทธิประโยชน เพื่อเปนขวัญและกําลังใจตามความเหมาะสม โดยจัดใหมี
สวัสดิการดังนี้สวสสส

-- จัดเคร่ืองแบบพนักงานท่ีมีความปลอดภัยและความสะดวกแกการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานใหมปละจัดเคร่ืองแบบพนักงานที 3 ชุด ซ่ึงจะมีทัง้
เสื้อกางเกงทํางานและเส้ือยืดเกงทํางานและเส้ือยืดเสือกาง

- จัดรถรัจัดรถรับจัดรดรถรบ- พื่ออํานสงเพ่ืออํานววยควยความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงานปฏิบัติงานามสะ
- จัดเงินชวยเหลือคาเชาบานใหสําหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูที่โรงงานระยองหลือคาเชาบานใหสําหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูที่โรงจัดเงินชวยเหลื าเชาบานใหสําหรับพนักงาน
- จัดเงินชวยเหลือสําหรับพนักงานปฏิบัติงานเปนกะปฏิบัติงานเปนกะจดเงน วยเหลือสําหรับพนักงานปฏิบัติงานเป
- ขันกีฬา และสันทนาการภายใน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ ความสัมพันธ ความสามัคคี สงเสริมการออกกําลังกาย แลจัดการแขงขันกีฬา และสันท าการภายใน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ ความสามัคคีมสามคค สง ะผอน

คลายจากการปฏิบัติงากการปฏิบัติงานคลายจากการปยจากการปฏิบัติ
- ดการสงเสริมการแขงขันกีฬาภายนอกเพ่ือเชจัดการสงเส กีฬาภายนอกเพ่ือเชื่อมความสัมพันธระหวางสถานประกอบการารสงเสริมการแขงขันกีฬาภายนจัดการจ ขันกีฬาภายนอกเพ่ือ
- จัดสัปดาหความปลอดภัย เพื่อใหมีความรูการปองกันตนเองจากอันตราย และใหควจัดสัปดาหปดาหความปลอดภัย เพื่อใหจัดสัปดาหค นเองจากอันตราย และใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพเพ่ือใหย เพื่อใหมีความรูการปองกันตนเองจากอันตราย และใสัปดาหความปลอดภัยปจัดสัปดา นตนเองจากอันตราย และใหควากอันตราย และใหความรู

หางไกลจไกลจากโรคภัยัคภัยโรคภัย
- จัดใหมีการเบิกคารักษคารักษาพดใหมีกา าลนอกเหนือจากสิทธิประกันสังคมเพ่ือเพิ่มชองทางในการเขาการรักษาพยาบาลไดอยางยาบาลนอกเหนืลนอกเหนือจากสิทธิประกันสังคมเพ่ือเพิ่มชองทางในการเขากาการรักษาพยาบาลไดอยางเหนือจากสิทธิประกันสังคมเพ่ือเพิ่มชลนอกเหนือบาลนอกเหนื

สะดวกและรวดเร็วดเร็ว
- มีเบี้ยขยันใหกับพนักงานที่มีการมาปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอและเปนการเพิ่มรายไดใหกับพนักงานไดอีกทงานอยางสมํ่าเสมอและเปนการเพิ่มรายไดใหกับพนักงารายไดใหกับพนักงานไดอีกทางหน่ึงดวยนักงานไดอีกทางหน่ึงดวยมีการมาปฏิบัติงาน พิ่มรายไดใหกับพนักงานไดอีกทาหกับพนักงานไดอีกทางห
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- มีเงินคาชวยเหลืองานศพ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ธิดา ที่ถูกตองตามกฎหมาย
- นอกจากมีเงินชวยเหลืองานศพบุคคลในครอบครัวแลว บริษัทฯ ยังการจัดต้ังกองทุนฌาปณกิจ เพื่อเปนการชวยเหลือชวยเหลือ

ใหัพนักงานที่เปนสมาชิกของกองทุนฯ อีกทางหน่ึง
- มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพื่อใหพนักงานไดมีเงินออม เพื่อจะไดมีเงินกอนเม่ือเกษียณอายุการทํางานหรือลาออกจากการ

เปนพนักงานของบริษัทฯ

นอกเหนือจากสวัสดิการและสิทธิประโยชนที่พนักงานจะไดรับแลว บริษัทฯ ยังใหความสําคัญของการสรางความสัมพันธ
ระหวางพนักงานกับผูบริหาร เพื่อสรางสรรคบรรยากาศการทํางานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ จึงไดกาํหนดกิจกรรมดังนี้

- coaching เพื่อสรางความสัมพันธระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา โดยผูบังคับบัญชาจะไดรับการอบรมความรู และ
เทคนิคการสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเม่ือการสอนงานส้ินสุดลงจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
เพื่อหาขอปรับปรุงเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

- สรางความสัมพันธระหวางพนักงานกับพนักงานโดยการสรางใหเปนวัฒนธรรมอันดีในบริษัทฯ ที่จะมีใหกัน คอยดูแล
เอาใจใส คอยแสดงออกถึงความหวงใยซึ่งกันและกัน เชื่อมความสัมพันธและความผูกพันธที่ดีที่มีตอกัน

- สรางความสัมพันธระหวางพนักงานกับผูบริหาร โดยกรรมการผูจัดการจะแจงใหทราบถึงผลการดําเนินงาน การแจง
ใหทราบถึงแผนกลยุทธและนโยบายของบริษัทฯ และการดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามแผนพรอมท้ังตอบขอซักถาม
และรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานในระดับตางๆ

อาชีวอนามยัและความปลอดภัยในการทาํงาน

การบริหารจัดการดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน ถือเปนส่ิงท่ีบริษัทฯใหความสําคัญเปนอยางย่ิง โดย
เล็งเห็นวาบุคคลากรของบริษัทฯ และผูรับเหมา มีสวนสําคัญที่จะทําใหธุรกิจดําเนินไปได บริษัทฯ จึงมุงหวังท่ีจะใหสถานประกอบ
กิจการมีพื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและถูกหลักอาชีวอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงตอสุขภาพ ชีวิต และทรัพยสิน ของพนักงานบริษัทฯ
ตลอดจนผูรับเหมาจากภายนอก ใหโอกาสการเกิดอุบัติเหตุคือศูนยหรือต่ําท่ีสุด โดยมีการกําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน และมีการฝกอบรมเพ่ือใหความรูแกพนักงานและสรางพฤติกรรมความปลอดภัย ไมวาจะอยูใน
สถานที่ทํางานหรือที่บาน รวมตลอดถึงการใชชีวิตประจําวัน

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามยั

บริษัทฯ ไดมีการกําหนดนโยบายความปลอดภัยฯ และระเบียบวิธีการปฏิบัติตางๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานประจํา วัน 
รวมท้ังท่ีเกี่ยวของกับขอกฎหมาย ซ่ึงถือเปนหนาท่ีของพนักงานทุกคนที่จะปฏิบัติตามวิธีการและแนวทางตางๆ ที่กําหนดไว ตั้งแตเริ่ม
ทํางาน และใหรายงานตอผูบังคับบัญชา หรือผูที่เกี่ยวของทราบทันทีที่พบเห็นเหตุการณที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายหรือ
ความเสียหายได

คณะกรรมการความปลอดภัยฯณะกรรมการความปลอดภัยฯ

เพี่อใหเปนไปตามกฎหมาย บริษัทฯ จัดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเพีอใหเปนไปตามกฎหมาย บริษัทฯ จัดใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ประกอบไปดวยพนักงานหลายระดับที่เขารวมเปนกรรมการ มีทั้งระดับบริหาร ระดับจัดการ ระดับบังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการ งานหลายระดับที่เขารวมเปนกรรมการ มีทั้งระดับบริหาร ระดับจัดการ ระดับบังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการ

 ่ซงทาหนาทจดการดูแลใหพนกงานทซ่ึงทําหนาท่ีจัดการดูแลใหพนักงานทุกคนมีความปลอดภัยในการทํางาน พรอมกําหนดกฎระเบียบ และวิธีการทํางานท่ีปลอดภัย 
้ รวมท้ังจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  ั  (PPE)( ) ใหกบพนกงาน ตลอดจนใหการศกษาอบรมแกพนกงานใหมความรูความใ  ั ั ใ  ึ  ั ใ  ี ใหกับพนักงาน ตลอดจนใหการศึกษาอบรมแกพนักงานใหมีความรูความนใหการศึกษาอบรมแกพนักงานใหมีความรความ

เขาใจในการทํางาน โดยมีการตรวจสอบ ติดตาม และทบทวนผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง
การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยัการฝกอบรมดานคการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยัการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยักอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยั
บริษัทฯ ไดพิจารณาจัดหลักสูตรการฝกอบรมใหแกพนักงานแตบริษัทฯ ไดพิจารณาจัดหลักสูตรการฝกอบรมใหแกพนักงานแตละสวนงานตามความเสี่ยงของลักษณะงานที่ตองปฏิบัติและ่ 

หลักสูตรสําหรับที่ตองจัดเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย และยังไดมีการจัดใหมีหลักสูตรสําหรับที่ตองจัดเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย และยังไดมีการจัดใหมี ่กิจกรรมเพ่ือสงเสริมความความปลอดภัยใหแกพนักงาน 
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ความรับผดิชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ถือวาพนักงานในทุกระดับเปนทรัพยากรท่ีมีคา และเปนปจจัยแหงความสําเร็จของบริษัทฯ

โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

1. ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการทํางาน ไมละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม
เปดเผยหรือสงขอมูลหรือความลับของพนักงานตอบุคคลภายนอก

2. สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบัติ ในเร่ืองถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ศาสนา สถานภาพการสมรส
ภาษา อายุ ความพิการ หรือสถานะอ่ืนใดที่ไมไดเก่ียวของโดยตรงกับการปฏิบัติงาน ไมมีการใชหรือสนับสนุนการใช
แรงงานเด็ก การคามนุษย 

3. ไมสนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ

4. มีการสนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทํางานใหเปนระดับมืออาชีพ 

5. ใหความม่ันใจในคุณภาพชีวิตการทํางานและมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 

6. ปฏิบัติตอพนักงานภายใตกรอบกฎหมาย ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ

7. มีการจายผลตอบแทนอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการจายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกนั

8. จัดใหมีสวัสดิการตางๆ และสิทธิประโยชนที่เหมาะสมแกพนักงาน ซ่ึงมากกวาท่ีกฎหมายกําหนด เชน การจัดต้ัง
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ การจัดการดูแลตรวจสุขภาพประจําป เปนตน

9. เปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางส่ือสาร เสนอแนะและรองทุกขเกี่ยวกับการทํางาน ซ่ึงขอเสนอตาง ๆ จะไดรับการ
พิจารณาและกําหนดวิธีการแกไข เพื่อกอใหเกิดประนดวิธีการแกไข เพือกอใหเกิดประอใหเกดประอใหเกดประเพือกอใหเกิดประพือกอใหเกิดประกไข เพอกอใหเเพอกอใหเกดปรไข เพอกอ เกดประารแกไข เพือกอใหเกิดประารแกไข เพอกอใหรแกไขข เพือกอใหพอกอใหแกไข เ ะระอใหเกดประอกอใหเกดประประพอพ กอใหเกดประหเกดประกอใหเกดปพอกอใหเพอก กดประอกอใหเกอกพอพอ ประใหเกดปปพือกอใหเกดปรแกไข เข เพเพเพอ โยชนแกทุกฝายและสรางสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกันโ โยชนโยชนโ โยชนโ โยชนโโยโยชนโยชนโยชโยชนโโยชนโ 

10.10.10.0.0.10 สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมการมีสวนรวมขงเสริมการมีสสงเสรสงเสรริมการมีสสงเสริมการมีสงเสริิสงเสงเสริมริมการมีสวนสริมการมีสวรมีสวนรวมขสงเสริมการิมการสงเสริมการมีสวริมการมีสวการมีสสงเสรมกา

บริษัทฯ มีนโยบายวาจางผูพิการ ที่ไมเปนอุปสรรคตอการทํางาน เขาทํางานบนพ้ืนฐานของการดูแล ใหโอกาสอยางเสมอบริษัทฯ มีนบริษับริษับริษัทฯ มีิ ั
ภาค ปจค ปจภภาภภ ค ปจภ จุบันจบ บริษัทฯ มีพนักงานท่ีมีความพิการเขารวมงานกับบริษัทฯ จํานวน6 คน ซ่ึงเปนไปตามขอกฎหมาย และหากมีผูพิการมา
สมัครงาน บริษัทฯ ก็พรอมท่ีจะพิจารณารับเขาทํางานตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะงาน และถาหากบริษัทฯ มีพนักงานสมัค
พิการท่ีมีจํานวนไมเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย บริษัทฯ ก็พิการท่ีมีจํานวนไมเพการพิการ พรอมท่ีจะสงเงินสมทบเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ กระทรวงพัฒนาการสังคมและความม่ันคงของมนุษย เพื่อนําไปชวยเหลือดูแลผูพิการใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและสามารถกระทรวงพัฒนาการสังคมและความม่ันคงของมนุษยคนพิการ กระทร
พึ่งตนเองไดงไดพงตนเองได

ในปในป 25572557 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการท่ีพิจารณาแลวเห็นวาเปนปจจัยสําคัญตอคุณภาพชีวิตการทํางานของี ิ ํานมา บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการท่ีพิจารณาแลวทผาน า บริษัทฯ ไดจัดทําโครง
าน คือสรพนักงาน คือสรางองคกรแหงความสุข โดยการใหความสําคัญกับพนักงาน การสรางสภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางาน สรางความรักการใหความสําคัญกับพนักงาน การสรางสภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางาน สรางความรักองคกรแหงความสุข โดยการใหความ ญกับพนักงาน การสรางสภาพแวดลอมท่ีดีใ

ความสามัคคีภายในองคกร และสนับสนุนใหพนักงานมีจิตอาสา ดังน้ันบริษัทฯ จึงไดังน้ันบริษัทฯ จึงไดสงเสริมกิจกรรมหรือโครงการเสริมสรางวามสามัคคีภายในองคกร และสนับสนุนใความสาควค นุนใหพนักงานมีจิตอาสา ดังน้ันบริษัทฯ จึงไดสงเสริมไดสงเสรมกจกความสามัคคี โ ิ 
ความสัมพันธในองคกรข้ึน และเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิความสัมพันธความ องคกรข้ึน และเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิมสัมพันธในองคกรขึ้น วามสัมพันมสัมพัความสัมค นองคกรข้ึน และเ ตของพนักงานในดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสุขในท่ีทําตของพนักงานในดานตาง ๆ เดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสุขในท่ีทํางานี่ ํ ึ่ ิ ั ไ ใ ซึงบริษัทไดใช ซ่ึงบริษัทไดใช
“Happyppy Wo lacey WorkporkplaceWorkplpy W ” เปนแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้เปนแ ารดําเนินงาน ดังนี้เปนแนวทางในการดําเนินงานการดําเนินงาน ดังนี

1 HapHappy Body dyBodyy Body (((( ีการมีสุขภาพดีกาการมีสุขภาพดี))) บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานมีสุขภาพที่ดี โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้บรษทฯ ส ขภาพที่ดี โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานมีสุขภาพที่ดี โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ดัสุขภาพที่ดี โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ดภาพที่ดี โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้

- มีหองพยาบาลซ่ึงมีพยาบาลวิมีหองพยาบาลซ่ึงมีพยาบาลซ่ึงมีพยาบาลวิชาชีพมาปฏิบัพยาบาลวิชาชีพมาปฏิบัาบาลบาลซ่ึงมีพยาบา ติงานประจําหองพยาบาล เพื่อจายยาและปฐมพยาบาลเบืติงานประจําหองพยาบาล เพืยาบาล เพื่อจายยาและปฐมพยาบาลเบ้ืองตนตงานประจาห
หรือนอนพักอาการท่ีหองพยาบาลอาการท่ีหองพยาบาลหรือนอน

- จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปภาพประจําป
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- จัดชวงเวลาใหมีการออกกําลังกายในสถานที่ทํางาน

แทรกรูป Happy Body 1-4

2. Happy Heart (การมีน้ําใจงาม) สงเสริมใหพนักงานรูจักการมีน้ําใจ มีจิตอาสา เชนการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตใหกับ
สภากาชาดไทย เปนประจําทุกปๆ เปนตน

แทรกรูป Happy Heart 1-2
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3. Happy Relax (การผอนคลาย) เพื่อใหพนักงานไดผอนคลาย และสรางบรรยากาศการทํางานใหสนุกสนาน บริษัทฯ จึง
จัดใหมีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (วันสงกรานต) สันทนาการและกีฬา

แททรรกกรรรููปป Happy Relax 1Haappy -8
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4. Happy Brain (การใฝหาความรู) เพื่อเปนการสงเสริมใหพนักงานมีการเพ่ิมขีดสามารถใหตนเอง บริษัทฯ จึงไดมี
นโยบายสงเสริมความรู ทั้งทักษะ และเปดโอกาสใหพนักงานไดศึกษาหาความรูทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยได
จัดการอบรมรมภายในเปนจํานวน 16 หลักสูตร ทั้งในดานการบริหารจัดการ การเพิ่มผลผลิต และการไดรับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมตางๆ ในระดับสากล

5 Happy Soul (การมีคุณธรรม) เพื่อปลูกฝงใหพนักงานมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต และมีการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมตาง ๆ อาทิเชน ทําบุญขึ้นปใหม การทําบุญทอดกฐนิ การปฏิบัติธรรมและฟง
พระธรรมเทศนา
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แทรกรูป Happy Soul 1-4

6. Happy Social (การมีสังคมท่ีดี) นอกจากจะสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสังคมและชุมชนแลว บริษัทฯ ยัง
ปลูกฝงและสงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึก ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน โดยการรวมกิจกรรมกับชุมชนใน
เทศกาลตาง ๆ เชน งานทําบุญกลางทุง (ทําบุญขาวหลาม) งาน 12 สิงหา อาสาทําดี(การบําเพ็ญประโยชนใหกับชุมชน  )
งานสืบสานเทศกาลผลไม และงาน 5 ธันวา ทําดี ตามรอยพอ

แทรกรูป Happy Social 1-7
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นอกจากโครงการ “Happy Workplace” แลว บริษัทฯ ยังดําเนินการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ตามนโยบายโ
ตาง ๆ ของบริษัทฯ ที่มีการปฏิบัติมาเปนระยะเวลานานอยางตอเนื่องแลว เชน

- นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ทั้งในเร่ืองการจัดอบรมดับเพลิง
เบื้องตน การซอมอพยพหนีไฟ อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน การจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคลเพ่ือสวมใสขณะปฏิบัติงานแกพนักงาน การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน เปนตน

แทรกรูป นโยบายความปลอดภัย -

- นโยบายความปลอดภัยฯ โดยสามารถแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรือ อัตราการหยุดงาน หรือ อัตราการ
เจ็บปวยจากการทํางานของพนักงาน 

สรุปสถิติการประสบอันตรายของพนักงานบริษัท ไทยฟลมอินดัสตร่ี จํากัด (มหาชน) ประจําป 2557

จํานวนพนักงานทั้งหมด 564 คน

พนักงานประสบอันตรายไมถึงขั้นหยุดงาน 16 คน

พนักงานประสบอันตรายหยุดงานไมเกิน 3 วัน 1 คน

ัพนักงานประสบอันตรายหยดงานเกิน 3 วันประสบอนตรายหยุดงานเกน 3 วน 33 คนคน

ความรับผดิชอบต่่อชุมชน

ิ ับริษัทฯบ ั ี  ั ใ สํ ั ํ ิ ิ  ั่ ื ื   ัตระหนักดีวา หัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจอยางยังยืน คือ การอยูรวมกัน แ  ื ื้ ั ละชวยเหลือเกือกูลกันระหวาง
บริษัทฯ สังคม และชุมชน บริษัทฯ จึงมีนโยบายดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม และจริยธรรม ภายใตหลักธรรมาภิบาล และใหบรษทฯ สงคม และชุมชน บ ิ ใ  ั ิ ใ 
ความสาคญเรองความสําคัญเรืองความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม โดยยึดหลัก

1. ดําเนินธุรกิจซ่ึงไมสงผลกระทบตอความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยใหความรวมมือปฏิบัติ โ ใ  ื
ตามกฎหมายตางๆฎตามกฎหมายตางๆฎ

2.2. ูปลูกฝงและสงเสริมพนักงานใหมีจิตสํานึก ความรับผิดชอบตอสังคม และชุมชน ใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองหมีจิตสํานึก ความรับผิดชอบตอสังคม และชมชน ใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง

33. สนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสังคม และชุมชนสนบสนุนกจกรรมอนเปนประโยชนตอสงคม และชุมชน
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คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ คํานึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือขอตกลงที่มี
กับบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจไดวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยกําหนดอยูภายใต
หลักการกํากับดูแลกิจการในหมวด การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปั ชัน
บริษัทฯ  ใหความสําคัญในการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ  ซ่ึงเปนอุปสรรคสําคัญตอการคาการลงทุนและ

ความสามารถในการแขงขัน บริษัทฯ ใหการสนับสนุนการทํางานท่ีโปรงใส ดังจะเห็นไดจากการที่  บริษัทฯไดเขารวมโครงการรวม
ใจใสสะอาด ระหวางกรมศุลกากรและผูประกอบการ ตั้งแตป 2547 เปนตนมา ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. ไมทําพฤติกรรมใด ที่แสดงใหเห็นวาเปนการรับสินบน หรือติดสินบน แกผูมีสวนไดเสียในเร่ืองท่ีตนทําหนาท่ี
รับผิดชอบทั้งโดยทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนในทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังน้ี 

1.1 ไมรับ หรือ ใหของขวัญ ของที่ระลึก ที่เปนเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน ทองคํา อัญมณี อสังหาริมทรัพย หรือ ส่ิงของ
ในทํานองเดียวกัน กับผูมีสวนเกี่ยวของที่ตนไดเขาไปติดตอประสานงาน ทั้งในหนวยงานราชการ และหนวยงาน
เอกชน 

1.2 ไมรับทรัพยสิน ส่ิงของ ของขวัญ ของกํานัลใดๆ หรือประโยชนอื่น อันเปนการชักนําใหเกิดการละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีของตน

1.3 ไมใหทรัพยสิน ส่ิงของ ของขวัญ หรือของกํานัลใดๆ หรือประโยชนอื่น เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทําให
ผูรับไมปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการคาเชนเดียวกันกับคูคารายอ่ืน ทั้งน้ีการใหส่ิงของตามโอกาสหรือวาระตางๆ
ตองมีมูลคาไมมากจนเกินปกติวิสัย

1.4 ไมเปนตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพยสิน ส่ิงของ หรือประโยชนอื่นใดกับผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจ หนวยงานนการเสนอ เงน ทรพยสน สงของ ทรพยสน สงของ เงน ทรพยสน สงของ งน ทรพยสน สอ เงน ทรพยน ทรพยสน สยสน สงของ สนอ เงน ทรพยสน สงของ เสนอ เงน ทรพอ เงน ทรพงน ทรพ งของสงทรพยสน สงขทรพยสน ส ของสน สงน สงของงน ทรพยสน 
ราชการ หรือองคกรใดๆราชการ หรือองคกรใดๆหรือองคกรใร หรือองคกรราชการ หรือองราชการ หรือองคาชการ หรือองคกือองคกรใดๆหรอองคกรใดๆรือองคกรใดรใดๆกรใดการ หรืออ ใาร หรือองคกรใดๆชการ หรอ ใรอองคกรออ ใหรออ กองคกกอองคก ใกรราชการ หรืออ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษท่ีไมควรได หรือทําใหเจาหนาท่ีของรัฐละเวนการปฏิบัติตามกฎเพื่อแลกื่่เพื่อแลกกับ่่
ระเบียบขอบังคับ และขอปฏิบัติทางกฎหมายตามท่ีกําหนดไว ระเบียบขอบังระเบีีีระเบียบระเบียบะเบียบขอบังระเบียบี

22.2. ในการจัดซ้ือ จัดจาง ตองดําเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได ในก

3. การใชจายสําหรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ และการใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถ
กระทําได แตตองใชจายอยางสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได

44. ในการบริจาคเพ่ือการกุศล ตองปฏิบัติดังน้ี ในการบริจาคเพ่ือการกุศล ตองปฏิ

44.1 ารใชเงิน หรือ ทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อบริจาคการกุสินของบริษัทฯ เพื่อบริจาคการกุการใชเงิน หรือ ศล ตองกระทําในนามบริษัทฯ เทาน้ัน โดยการบริจาคเพ่ือศล ตองกระทําในนามบริษัทฯ เทาน้ัน โดยการบริจาคเพ่ือ
การกุศล ตองเปน มูลนิธิ องคกรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองคกรเพื่อประโยชนตอสังคมนพยาบาลหรือองคกรเพื่อประโยชนตอสังคมการกุศล ตองเปน มูลนิธิ องคกรสาธารณะารกุศล ตองเปน มูลนิ
ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได สามารถตรวจสอบได และดําเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯรือเชื่อถือได สามารถตรวจสอบได และดําเนินการผานขั้นตอที่มีใบรับรอง หรือ ได สามารถตรวจสอบได แล

4.2 บริจาคเการบริจาคเพื่อการกุศล ในนามสวนตัวพึงกระทําได แตตองไมเกี่ยวะทําได แตตองไมเกี่ยวของ หรือทําใหเกิดขอสงสัยไดวาเปนการพอการกกุศล ในนามสวนตัวพึงกระทําได แตตองไมเกี่ยวข หเกิดขอสงสัยไดวาเปนการ
กระทําท่ีทุจริต เพื่อหวังผลประโยชนใดกระทําท่ีทุจริต เพื่อหวังผลประโยชนใดกระกระทาท

5.5.55 การใหเงินสนับสนุน ตองใชเงิน หรือ ทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ ตองระบุช่ือในนามบริษัทฯในการใหเงินส องใชเงิน หรือ ทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ ตองระบุช่ือในนามบริษัทฯรใหเงินสนับสนุน ตองใชเงิน หรืในการใหใน น ตองใชเงิน หรือ ทรัพ
เทาน้ัน โดยเงินสนับเทาน้ัน โ โดยเงินสนับเทาน้ัน โดนั้น โดยเงินสนับั้เทาน้ัน สนุนที่จายไป ตองมีวัตถุประสงคเพื่อธุรกิจ ภาพลักษณที่สนุนทีจาย สงคเพื่อธุรกิจ ภาพลักษณที่ดี และช่ือเสียงของบริษัทฯ ทั้งน้ีการนุนที่จายไป ตองมีวัตถุประสงคเพื่อธุรกิจ ภาพลักษสนุ ระสงคเพื่อธุรกิจ ภาพลักษณที่ดีจ ภาพลกษณทด แ
เบิกจายตองระบุวัตถุประสงคที่ชัดเจน และมีหลักฐานท่ีตรวจสอบได และดําเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบขอกจายตองระบุวัตถุประะบุวัตถุประสงคที่ชัดเจน และมีหลักฐานทีระบุวัตถุปร ขั้นตอนตามระเบียบของลักฐานท่ีตรวจสอบได และดําเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบขององวัตถุประสงคที่ชัดเจน และมีองระบุวัตถุปร ้ผานขั้นตอนตามระเบียบของ
บริษัทฯษัทฯ

6. ไมกระทําการอันใดที่เกี่ยวของกับการเมืองภายในบริษัทฯกับการเมืองภายในบริษัทฯใดที่เกี่ยวข ั และไมใชทรัพและไมและไมใชทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพื่อดําเนินการดังกลาวใชทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพื่อดําเนินการดังกลาวและไมใชทรั
ทั้งน้ี บริษัทฯ เปนองคกรที่ยึดม่ันในความเปนกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปนกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองมาย และการปกครองมั่นในความเปนกล รปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกตามกฎหมาย และการปกค
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ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไมมีแนวทางในการใหการชวยเหลือทางการเมือง แกพรรคการเมืองใด ไมวาจะโดยวาจะโดย
ทางตรงหรือทางออม 

7. พนักงานไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําหรือพฤติกรรมที่เขาขายการทุจริตและคอรรัปช่ัน หรือสอไป
ในทางทุจริตและคอรรัปช่ัน  ที่มีผลเกี่ยวของกับบริษัทฯ  โดยท้ังทางตรงหรือทางออม  พนักงานตองแจงให
ผูบังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสังสัยหรือ
ขอซักถามใหปรึกษาผูบังคับบัญชาหรือบุคคล ที่กําหนดใหทําหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตาม
นโยบายน้ี ผานชองทางตางๆ ที่กําหนดไว

8. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือพนักงานท่ีแจงเร่ืองทุจริตและคอรรัปช่ันที่เกี่ยวของ
กับบริษัทฯ โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียนหรือผูที่ใหความรวมมือในการแจงและรายงานการทุจริตและ
คอรรัปชั่น ตามท่ีบริษัทฯ กําหนดไวในมาตรการคุมครองและรักษาความลับ

9. ผูที่กระทําทุจริตและคอรรัปช่ัน ถือเปนการกระทําผิดนโยบายของบริษัทฯ ซ่ึงจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตาม
ระเบียบที่บริษัทฯ กําหนดไว นอกจากนี้ อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทําน้ันผิดกฎหมาย

10. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรู ใหคําปรึกษา และ
ทําความเขาใจกับบุคลากรในองคกร และผูที่เก่ียวของ เก่ียวกับการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน เพื่อใหบุคลากรและ
ผูที่เกี่ยวของไดปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงเปนแบบอยางที่ดี ในเร่ืองการมีความ
ซ่ือสัตย จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

11. บริษัทฯ มุงม่ันที่จะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรที่ยึดม่ันวาการทุจริต คอรรัปช่ัน และการใหหรือรับสินบนเปนการ
กระทําท่ียอมรับไมได ไมวาจะเปนการกระทํากับบุคคลใดก็ตาม หรือการทําธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

12. นโยบายตอตานการคอรรัปช่ันฉบับนี้ ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคลากร การเล่ือนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการใหผลตอบแทน โดย
กําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารและทําความเขาใจ กับพนักงานเพื่อใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่ อยูในความ
รับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

พรอมกันนี้จัดใหมีชองทางในการส่ือสารเพ่ือใหพนกังานและผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถท่ีจะแจงเบาะแส โดยม่ันใจได
วาจะไดรับความคุมครอง และมีการแตงต้ังเจาหนาท่ีตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจงเขามา ซ่ึงในป 2557 บริษัทฯ 
ไมไดรับเรื่องรองเรียนจากพนักงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของตางๆ แตอยางใด

และในป และในป 2557 บริษัทฯ ไดลงนามคําประกาศเจตนารมย แนวรวมปฏิบัติ ฏ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทย ในการตอตานการทุจริต เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 โดย ดร.พนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการคณะกรรมการ
แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ไดลงนามรับทราบ เมื่อวันที่ ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจริต ไดลงนามรับทราบ เมื่อวันที่ 4 4 มถุนายน มิถนายน 25572557

คคววาามมรรับบผผดิดชชออบบตต่ออผผูู้บบรริโภค
เนื่องจากสินคาของบริษัทฯ มีบางผลิตภัณฑที่จะถกนําไปใชเปนสินคาท่ีเกี่ยวขเนืองจากสินคาของบริษัทฯ มีบางผลิตภัณฑทีจะถูกนําไปใชเปนสินคาทีเกียวของกับอาหาร ซ่ึงขั้นตอนการผลิตจะเปนองกบอาหาร ซงขนตอนการผลตจะเปน

กระบวนหนึงของการสรางผลิตกระบวนหนงของการสรางผลตภณฑกอนทจะสงไปถงมอผูบกระบวนหนึ่งของการสรางผลิตภัณฑกอนที่จะสงไปถึงมือผบริโภคารสรางผลิตภัณฑกอนที่จะสงไปถึงมือผบริโภคตภณฑกอนทจะสงไปถงมอผูบรโภค(((end user)end user)e d use ) หรหรือที่เรียกกันโดยท่ัวไปวาเปนกระบวนการผลิตชวงยทวไปวาเปนกระบวนการผลตชวง
กลางนํ้า ดังน้ันการท่ีจะสรางความม่ันใจในการใชผลิตภัณฑที่เก่ียวของกับอาหารตองไดรับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลเพ่ือให่ 
เกิดความม่ันใจและเปนท่ีไววางใจตอลูกคาเกดความมนใจและเปนทไ และสุดทายตองเปนการสรางความปลอดภัยตอผูบริโภค(end user) โดยบริษัทฯ ได

ั  ี่ไ  ั ั ี่  ั ใตระหนักถึงเร่ืองดังกลาวจึงไดดําเนินการตางๆ เพื่อสรางผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตฐานดังกลาวจึงไดดําเนินการตางๆ เพื่อสรางผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตฐานอุตสาหกรรมเก่ียวของกับอาหารในื่  ิ ั  ี่ไ  ั ั ี่  ัตางๆ เพื่อสรางผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตฐานอตสาหกรรมเก่ียวของกับอาหารใน
ระดัระดบสากล ซ่ึงปจจุบันบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานบสากล ซงปจจุบนบรษทฯ ไดรบการกล ซ่ึงปจจบันบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP ( Good ManufacGMP ( Good Manufacturing Practice) และ HACCP ( Hazard Analysis 

)and Critical Control Point) และบริษัทฯ จะยังคงมุงม่ัน พัฒนา และรักษาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณและบริษัทฯ จะยังคงมุงมัน พัฒนา และรักษาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑไวอยางม่ันคงและย่ังยืนสืบไป
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ด้านสิงแวดล้อม
ความรับผดิชอบต่อสิงแวดล้อม
ภายใตนโยบาย ส่ิงแวดลอมที่วา “รักษโลก รักษส่ิงแวดลอม” บริษัทฯ ไดดําเนินการผลิตฟลมเพื่อการบรรจุหีบหอและใชใน

อุตสาหกรรมตอเนื่อง เพื่อสนองความตองการของผูบริโภคทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ผลิตภัณฑของ
บริษัทฯ เปนที่ยอมรับของลูกคาโดยท่ัวไปในเร่ืองของคุณภาพ ทําใหบริษัทฯ เปนผูผลิตและสงออกรายใหญของโลกรายหน่ึง ดวย
ความยึดม่ันในนโยบายส่ิงแวดลอมท่ีวา “รักษโลก รักษส่ิงแวดลอม” บริษัทฯ จึงตระหนักในความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม และ
มุงม่ันในการทบทวนปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง รวมทั้งตระหนักอยูเสมอวาบริษัทฯ อยูรอด
และเจริญเติบโตไดดวยอาศัยสังคมและสวนรวม เพื่อธํารงไวซ่ึงสังคมและสวนรวมที่ดี โดยมีแนวทางในการหลักปฏิบัติดังนี้

1. มีสวนรวมทางสังคม ในการใหการสนับสนุนกิจกรรมท่ีธํารงไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
ตลอดจนปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดีในการใหการอุปถัมภกิจกรรมทางศาสนาอยางสมํ่าเสมอ พัฒนาสังคมและ
การศึกษาโดยสวนรวมใหมีความเจริญกาวหนา

2. รับผิดชอบตอสังคมในการใชทรัพยากร ทั้งในรูปวัตถุดิบ เงินทุน บคุลากรและพลังงาน อยางชาญฉลาด โดยสรางความ
เขาใจใหพนักงานของบริษัทฯ มีสวนรวมในการชวยกันอนุรักษทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัดและใหเกิดประโยชน
สูงสุดอยางตอเนื่อง

3. บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม และมาตรฐานการจัดการเก่ียวกับความปลอดภัย รวมทั้งการ
เปนพลเมืองดี ในการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย หรือขอบังคับตาง ๆ ที่เก่ียวของ มีการทบทวนและ
ประเมินผลงานอยางสมํ่าเสมอมอ

บริษัทฯ มีความมุงม่ันและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรรมตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายขางตนอยางบริษัทฯ ามมุงม่ันและสนับฯ มีความมุงมษทฯ มมีความมุงม่ันแทฯ มีความมุงม่ันบรษษัทฯ มีควาฯ มีความบรษทฯริษัทฯ มีความมุความมุงม่ันและมีความมุงม่ันแลั่มุงม่ันและสนับษัทฯ มีความมุงมีความมงม่ันบริษัทฯ มีความมุงามมงม่ันแลความมุงม่ันแวามมงม่ันฯ มควาบริษัทฯ มีคว สม่ําเสมอ ดังน้ี:-

- บริษัทฯ มุงเนนปลูกฝงใหพนักงานตระหนักและมีจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม โดยนําระบบ ISO 14001 มาเปน
แนวทางในการปฏิบัติมีการจัดต้ังคณะทํางานดานระบบการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือดําเนินการปองกันและ
แกปญหาดานการใชทรัพยากรและส่ิงแวดลอมต้ังแตป 2548 ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน

-- ศึกษาผลกระทบจากขบวนการผลิต การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมภายในโรงงาน การตรวจวัดคุณภาพ
อากาศจากปลอง การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ทํางาน ระดับเสียงดัง ระดับความรอน ระดับแสงสวาง อากาศจากปลอง การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่
และคุณภาพน้ําท้ิงจากโรงงานและคุณภาพน้ําท้ิ

- อนุรักษพลังงานและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพยั่ษพลังงานและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพยั่อนุรกษพ งานและใชทรัพยากรอยางมี งยืน การใชพลังงานทดแทนบริษัทฯ มีการลงทุน
เปลี่ยนอุปกรณเคร่ืองจักร โดยไดนําถานกะลาปาลมซ่ึงเปนวัสดุเหลือใชมาใชแทนพลังงานไฟฟา เพ่ือเปนโดยไดนําถานกะลาปาลมซ่ึงเปนวัสดุเหลือใชมาใชแทนพลังงานไฟฟา เพ่ือเปนปลี่ยนอุปกรณเคร่ืองจักร โดยไดนําถาน าลมซ่ึงเปนวัสดุเหลือใชมาใชแทนพลังงานไฟฟ

ารใชพลังงานในกระบวนการผลิต และยังเปนการสงสริมกรสงสริมการนําวัสดุเหลือใชใหนํากลับมาใชใหมได การลดการใชพลังงานในกระบบวนการผลิต และยังเปนการสงสริมการนําวัสดุเหลือใชการนาวสดุเหลอใชใหนากล
ทําใหเกิดการใใหเกิดการใชทรัพยาทาใหเกทําใหเกิดกา อยางคมคาและย่ังยืนกรธรรมชาติไดอยางคุมคาและย่ังยืน

-- สงเสริมระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม ตั้งแตการใชทสงเสริมระบบก ส่ิงแวดลอม ตั้งแตการใชทรัพยากรอยางประหยัด มีมาตรการบําบัดและฟนฟู ริมระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม ตั้งแตกาสงเสริมร ดานส่ิงแวดลอม ตั้งแตการใชทรั
ระวังดูแลและปองกันผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืการทดแทนารทดแทน การเฝาระวังดูแลและปองการทดแทน ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน เชน และปองกันผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังรทดแทน การเฝาระวังดูแลการทดแท กรธรรมชาติและส่ิงแวดธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน เชน 

ปองกันและควบคุมการร่ัวไหองกันและควบคุมการร่ัววบคุมการร่ัวไหลของวัการร่ัวไหลของวัควบคุมการร่ัว บ สารเคมี น้ําท้ิงและการฟุงกระจายของฝุน ลดปริมาณตถุดิบ สารเคมี น้ําท้ิงและการฟุงละการฟุงกระจายของฝุน ลดปริมาณขยะและตถุดิบ สารเคมี นํา
ควบคุมการกําจัดของเสียใหถูกตองตามกฎหมายจัดของเสียใหถูกตองตามกฎหมายามกฎหมายวบคุมการกํ องตามกฎหมาย
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 วันที่   27   กุมภาพันธ   2558 

 

เรื่อง รายงานระบบการควบคุมภายในดานบัญชี 

เรียน คณะกรรมการ 
บริษัท ไทยฟลมอินดัสตร่ี จํากัด (มหาชน) 

ตามท่ีสํานักงานไดรับมอบหมายใหตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยฟลมอินดัสตร่ี จํากัด (มหาชน)  
(บริษัทฯ) สําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2557 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป   เพื่อแสดงความเห็นวางบการเงิน
ดังกลาวแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หรือไมเพียงใดน้ัน สํานักงานไดศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในดานบัญชี ตามท่ีเห็นวาจําเปน  
เพื่อประโยชนในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบใหรัดกุมและเหมาะสม 

สํานักงานขอเรียนวา สํานักงานไมพบจุดออนที่มีสาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในดานบัญชี  
ซ่ึงมีผลกระทบตองบการเงินดังกลาว อยางไรก็ดีการตรวจสอบบัญชีมิไดตรวจสอบทุกรายการ หากแตไดใชวิธีทดสอบเทาน้ัน 
นอกจากน้ีการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในดานบัญชี  มีวัตถุประสงคตามท่ีกลาวในตอนตน  
ดังนั้น จึงไมอาจช้ีใหเห็นจุดออนที่อาจมีอยูในระบบการควบคุมภายในได  

สํานักงานขอขอบคุณฝายบริหารและเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ที่ไดใหความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีของสํานักงานเปนอยางดี 

 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

  (นายจิโรจ   ศิริโรโรจน) 
 ผูสอบบัญชี 

 
 
 
 
 

รายงานระบบการควบคุมภายใน
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยฟลมอินดัสตร่ี จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 
ทาน ไดแก 

  นางก่ิงเทียน  บางออ     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายวัฒนชัย  สุวคนธ     กรรมการตรวจสอบ 
นายประดิษฐ   ศวัสตนานนท   กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฎิบัติหนาท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบในภาระกิจที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และสอดคลองกับขอกาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 ในรอบป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมท้ังหมด 5 คร้ัง โดยกรรมการตรวจสอบทุกทานเขารวม
ประชุมครบทุกครั้ง และมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการรวมดวย 3 คร้ัง  สาระสําคัญของการปฎิบัติงาน 
สรุปไดดังนี้ 

1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท           

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป ทั้งในประเด็น
ความถูกตองเช่ือถือไดและความเหมาะสม กอนท่ีจะนําเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
โดยในการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองดังกลาวคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบถาม และรับฟงความเห็น 
คําช้ีแจงจากผูบริหารและผูสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชี
วางบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกตองตามควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท้ังดานการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมถึงใหคําแนะนําตอฝายจัดการในการบริหารความเสี่ ยงเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการและสงเสริมใหการปฎิบัติงานบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดซึ่งจากผล
การประเมินการควบคุมภายในโดยฝายบริหาร  และฝายตรวจสอบภายในมีความเห็นวาการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลทางธุรกิจ 
 

3. การปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของสํานักงาน กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอืนที
เกียวข้อง  

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจากการสอบทาน 
คณะกรรมการตรวจสอบไมพบประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญในเร่ืองการไมปฎิบัติตามกฎหมาย และ
ขอกําหนดท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯ 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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4. การสอบทานรายการทีเกียวโยงกันหรือรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน เพื่อใหม่ันใจไดวาการอนุมัติรายการ และการเปดเผยขอมูลเปนไปตามขอกําหนดหรือ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย ซึ่งจากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการทํารายการ
ระหวางกันของบริษัทฯ เปนไปตามปกติทางการคารวมถึงมีการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน อยาง
ครบถวนในงบการเงิน 

5. การพิจารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกผูสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถวน โดยพิจารณาจากความเปนอิสระ 
ผลการปฎิบัติงาน และบริการของผูสอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของคาตอบแทนแลวเห็นวาผูสอบ
บัญชีไดแสดงความเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในดานการจัดทํารายงานทางการเงิน และการ
ควบคุมภายใน จึงเห็นควรเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ังบริษัท 
กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2558 ตอไปอีกวาระหนึ่ง 

โดยสรุปในภาพรวมแลว คณะกรรมการตรวจสอบไมพบขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในท่ีจะ
มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีสาระสําคัญ และเห็นวาบริษัทฯ ไดดําเนินงานภายใต
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และเปนไปตามขอกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 
 
 

 
นางก่ิงเทียน  บางออ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ไทยฟลมอินดัสตร่ี จํากัด (มหาชน) 
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 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทฯ ของบริษัท ไทยฟลม อินดัสตร่ี จํากัด (มหาชน) ซ่ึงจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศ
ไทย โดยไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญ
อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ทั้งน้ีคณะกรรมการไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระกํากับดูแลงบการเงิน
และประเมินระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผล เพื่อใหมีความม่ันใจไดวามีการบันทึกขอมูลทางบัญชีถูกตอง ครบถวน
อยางเพียงพอ ทันเวลา และปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินงานที่ผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรางความม่ันใจไดวางบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ของบริษัทไทยฟลมอินดัสตร่ี จํากัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสด ไดถูกตองในสาระสําคัญแลว 

 

 

 นายอํานาจ   กิตติกรัยฤทธ์ิ 

      กรรมการ 

                                                                                                                     

 

 นายสมชัย   วสุพงศโสธร  

กรรมการ 

 

ดสตร จากด (มหาชน) แสดงฐานะกา

  

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
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สรุปงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด 1 ป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

  (หน่วย : ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2557 2556 2557 2556 

รายไดจากการขาย 3,674 4,299 3,674 4,299 
ตนทุนขาย (3,623) (4,151) (3,623) (4,151) 
กําไรข้ันตน 51 148 51 148 

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่น 12 2 12 2 

กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายทรัพยสิน - 5 - 5 
รายไดอื่นๆ  25 18 26 18 
รวมรายได้ ,  4,324 3,712 4,324 

คาใชจายในการขายและบริหาร (221) (249) (221) (239) 
ตนทุนทางการเงนิ (78) (113) (78) (113) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (211) (189) (210) (179) 

(คาใชจาย)รายไดภาษีเงินได 1 1 1 1 
ขาดทุนสุทธิ สําหรับปี (210) (188) (209) (178) 

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร - 34 - 34 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี (210) (154) (209) (144) 

ขาดทนุสุทธิตอหุน (หนวย:บาท) (0.102) (0.137) (0.102) (0.129) 

1. บริษัทฯ มีรายไดจากการขายลดลง 625 ลานบาท หรือเทากับ 14.54% เมื่อเทียบกับปกอน เปนผลจากปริมาณขายลดลง โดยมี
สาเหตุจากการแขงขันดานราคาอยางรุนแรง อันเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจของยุโรปและการปรับราคาขายสินคาตามราคา
น้ํามัน   

2. กําไรข้ันตนลดลง 97 ลานบาท  เมื่อเทียบกับปกอน ถึงแมวาบริษัทฯ จะสามารถลดตนทุนดานพลังงานไดแลวก็ตาม  อันเปนผล
จากปริมาณการขายท่ีลดลง  จึงทําใหตนทุนคงที่ตอหนวยเพิ่มขึ้น  ประกอบกับตนทุนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเพ่ิมขึ้น 10% 
ในขณะที่บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายสินคาเพ่ิมขึ้นไดเพียง 7%   

3. รายไดอื่นในป 2557 เพิ่มข้ึน 8 ลานบาท  สาเหตุหลักเกิดจากการขายเศษวัสดุและ อ่ืนๆ 

คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ
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4. คาใชจายในการขาย และบริหารในป 2557  มูลคา 221 ลานบาท คิดเปน 6% ของรายได  ในขณะที่ป 2556 มูลคา 239 ลานบาท 
คิดเปน 6% ของรายได  ลดลง 18 ลานบาท  เนื่องจากปริมาณการขายสินคาลดลง  จึงทําใหคาขนสงสินคาลดลงจากปกอน
ประมาณ 13.4 ลานบาท และคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานลดลง 4.6 ลานบาท 

5. ในปนี้บริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 12 ลานบาท  เนื่องจากบริษัทฯ ไดบริหารปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน
ดวยการทําสัญญาซ้ือและขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  

6. ตนทุนทางการเงินประกอบดวยดอกเบี้ยจาย และคาธรรมเนียมธนาคารรวมลดลงจํานวน 35 ลานบาท เน่ืองจากการชําระหนี้เงิน
กูยืมตามกําหนดเวลาทําใหดอกเบี้ยจายลดลง และคาธรรมเนียมธนาคารท่ีลดลง 

7. สําหรับงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ ในป 2557  บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็จจํานวน 210 ลานบาท และ 
209 ลานบาท ตามลําดับ  บริษัทฯ มีผลขาดทุนเพิ่มข้ึนสําหรับงบการเงินรวมจํานวน 56 ลานบาท  และมีผลขาดทุนสําหรับงบ
การเงินเฉพาะกิจการจํานวน 65 ลานบาท เม่ือเทียบกับปที่แลวจากเหตุผลที่กลาวขางตน   
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Management Explanation and Analysis  

Summary of Profit and Loss Statements for the year 2014 ending December 31, 2014  

  (Unit : Million Baht) 
  Consolidated Separate 

2014 2013 2014 2013 

Sales 3,674 4,299 3,674 4,299 
Cost of sales (3,623) (4,151) (3,623) (4,151) 
Gross profit margin 51 148 51 148 

Gain(Loss) on exchange rate 12 2 12 2 

Profit from sales assets - 5 - 5 
Other income 25 18 26 18 
Total   Revenues ,  4,324 3,712 4,324 

Selling and administrative expenses (221) (249) (221) (239) 
Finance cost (78) (113) (78) (113) 
Loss before income tax (211) (189) (210) (179) 

Income tax expense 1 1 1 1 
Net Loss  (210) (188) (209) (178) 

Defined employee benefit plan actuarial gains  - 34 - 34 
Loss and total comprehensive income for the year  (210) (154) (209) (144) 

Basic earning (loss) per share (Baht) (0.102) (0.137) (0.102) (0.129) 

1. In the year 2014, the Company's revenue decreased by Baht 625 million or 14.54% compared to the previous year due to 
the decrease of sales volume. The reason was from the fierce competition in pricing, resulting from the slowdown of 
European economy and the adjustment of selling price according to the cost of crude oil.  

2. Gross Profit Margin decreased by Baht 97 million compared to the previous year. Even though the Company can reduce 
cost of energy, it mainly comes from the decrease of sales volume, so the fixed cost per unit was increased. Besides, cost 
of raw material also increased 10%, but the Company can increase selling price just 7%. 

3. In the year 2014, Other incomes increased by Baht 8 million compared to the previous year. This mainly came from 
selling scraps and others. 

MaMannaageagg mment en EEExplaxp anna ioat onn nndand AnaAn yysalysisaat lydn aEea t annM nn omgem ax snM nn isplaaa AAMMManaagggeeemmmennt EEExxpllaaannnaaaaattionn aanndd AAnnalyyssiss
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4. Selling and Administrative Expenses in the year 2014 was Baht 221 million or 6% of Sales while that of the previous 
year was Baht 239 million or 6% of Sales, decreasing by Baht 18 million. The decrease was due to the decrease in sales 
volume resulting in lower shipping costs and employee expenses than those of last year about Baht 13.4 million and Baht 
4.6 million respectively. 

5. During the year 2014, The Company’s gain from Foreign Exchange was Baht 12 million because the Company had 
implemented the foreign exchange risk management by entering into forward contracts. 

6. Finance cost consisting of interest expenses and bank charges decreased by Baht 35 million, due mainly to the repayment 
of bank loans on timely schedule. 

7. For the year 2014, .the Company’s Net Loss of the Consolidated Financial Statements was Baht 210 million and the 
Separate Financial Statements was Baht 209 million. The Company’s Net Loss increased Baht 56 million for the 
Consolidated Financial Statements and Baht 65 million for the Separate Financial Statements compared to those of the 
previous year because of the reasons mentioned above.  
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สินทรัพย์ 

 สินทรัพยรวมตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 2,786.18 ลานบาท ลดลงจาก       
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 332.88 ลานบาท หรือรอยละ 10.67 โดยมีการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยที่สําคัญดังนี้ 

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 783.32 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 28.11 ของสินทรัพยรวมลดลง
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 149.15 ลานบาทหรือลดลงคิดเปนรอยละ 16  ของสินทรัพยหมุนเวียน ซึ่งสินทรัพย
หมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไดแก 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงจํานวน 2.87 ลานบาท 
 ลูกหนี้การคาสุทธิลดลงจํานวน 115.26 ลานบาทสาเหตุหลักมาจาก รายไดจากการขายในป 2557 ลดลงถึง รอยละ 

21.79 เม่ือเทียบกับป 2556  
 สินคาคงเหลือสุทธิลดลงจากปลายปที่แลวจํานวน 12.74 ลานบาท เนื่องจากการลดลงของปริมาณสํารองวัตถุดิบ

เพื่อใชในการผลิต ซึ่งเปนการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงในการเก็บวัตถุดิบอันเนื่องมาจากแนวโนมราคา
วัตถุดิบในขณะนั้น 

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลงจากปที่แลวจํานวน 20.44 ลานบาท สวนใหญเปนการลดลงของลูกหนี้กรมสรรพากร 
15.84 ลานบาท  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 2,002.86 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 71.89 ของสินทรัพยรวม
ลดลงจากวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 183.73 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 8.40 ของสินทรัพยไมหมุนเวียน          
ซึ่งสินทรัพยไมหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไดแก 

 เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 4.00  ลานบาท ทั้งนี้บริษัทยอย   
5 บริษัท ซึ่งรองรับการลงทุนในธุรกิจการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานทางเลือก  

 เงินใหกูยืม เงินทดรองจายแกบริษัทยอย ลดลงจํานวน 7.2 ลานบาท บริษัทฯ ไดสํารองจายเงินแกบริษัทยอยทั้ง          
5 บริษัทฯ เพื่อใชดําเนินงานในโครงการลงทุนในธุรกิจการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานทางเลือก 

 อาคารและอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน-สุทธิ จํานวน 1,411.32 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 50.65 ของสินทรัพย
รวม ลดลงจํานวน 123.14 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 8 อันเนื่องมาจากการบันทึกคาเสื่อมราคาของ
สินทรัพยรวม  คาเสื่อมราคาสวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินจํานวน  237.66 ลานบาท  และซื้อเครื่องจักร
อุปกรณในปรวม 115.13 ลานบาท  

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไมไดใชในการดําเนินงาน – สุทธิ จํานวน 117.19 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 4.21   
ของสินทรัพยรวม ลดลงจํานวน 56.97 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 32.7 เนื่องมาจากการบันทึกคาเสื่อมราคา
ของสินทรัพยรวม และคาเสื่อมราคาสวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน  

วิเคราะหฐานะการเงินของบริษัทฯ
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 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 2.02 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 0.07 ของสินทรัพยรวม ลดลงจํานวน  0.40  ลานบาท
หรือลดลงคิดเปนรอยละ 16.55 

หนีสินและส่วนผู้ถือหุ้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หนี้สินรวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทมีจํานวน 1,795.41 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 64.44  ของสินทรัพยรวม เพ่ิมข้ึนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 26.44 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 1.49 โดยมี
การเปล่ียนแปลงของหนี้สินที่สําคัญดังนี้ 

หนีสินหมุนเวียน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 1,357.83 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.73 ของสินทรัพยรวม เพิ่มข้ึน
จากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 257.53 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 23.40 ซึ่งหนี้สินหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไดแก 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   จํานวน  672.93 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 37.48  
ของหนี้สินรวมเพิ่มข้ึนจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 503.27 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 296.64 เนื่องจาก
ในเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯไดรับเงินเพ่ิมทุนจึงชําระหนี้กอนกําหนดเพ่ือลดภาระดอกเบ้ียเปนการช่ัวคราว   

 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน  505.81 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 28.17 ของหนี้สินรวมลดลง จํานวน 
218.40 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 30.16  ซึ่งสอดคลองกับยอดขายในป 2014 ซึ่งลดลงจากปกอนถึงรอยละ 14.53 

 สวนของหนี้สินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป เปนสวนหนึ่งของเงินกูยืมระยะยาวท่ีครบกําหนดชําระใน
ป 2558 จํานวน 177.96 ลานบาท เนื่องจากไดชําระลวงหนาในป 2557 จํานวน 20 ลานบาท 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่นจํานวน 1.1 ลานบาทลดลง 7.35 ลานบาท จากการจายเจาหนี้คาหุนสามัญเพิ่มทุน  

หนีสินไม่หมุนเวียน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 437.58 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15.71 ของสินทรัพยรวม 
ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน  231.09 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 34.56 ของหนี้สินไมหมุนเวียน ซึ่ง
หนี้สินไมหมุนเวียนที่เปล่ียนแปลงไดแก 

 เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิ จํานวน 197.96  ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 11.03 ของหนี้สินรวมลดลง 197.96 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 50 เปนการจายชําระคืนเงินกูระยะยาวของบริษัทฯ ในป 2557 

 หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจํานวน 204.31 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.38 ของหนี้สินรวม ลดลงจํานวน 
38.30 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 15.79 เนื่องจาก การใชมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได 

 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นมีจํานวน 35.31 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.80 ของหนี้สินรวม เพิ่มข้ึน 5.17 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 17.17 โดยท้ังหมดเปนหนี้สินผลประโยชนพนักงานป 2557 ซึ่งเปนจํานวนท่ีรับรูในกําไรหรือ
ขาดทุน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 990.77 ลานบาท ลดลงจากวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 359.32  
ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 26.61 ของสวนของผูถือหุน ซึ่งรายการท่ีเปลี่ยนแปลงไดแก 
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 กําไร (ขาดทุน) สะสม บริษัทฯ มีขาดทุนสะสม จํานวน 1,386.21 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 208.58 ลานบาท 
 รายการองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนจํานวน  418.23 ลานบาท ประกอบดวยสวนเกินทุนจากการตีราคา

ที่ดินมียอดคงเหลือจํานวน 174.78 ลานบาท และสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยมียอดคงเหลือ จํานวน 243.46 
ลานบาท เปล่ียนแปลงลดลงจากปที่แลว เนื่องจากการคาเสื่อมราคาสําหรับสวนเกินทุนจากการตีราคาเคร่ืองจักร
และภาษีเงินไดในสวนองคประกอบอื่นของผูถือหุนจํานวน 150.74  ลานบาท 

การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงคของบริษัทฯ ในการบริหารทางการเงิน คือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง และการดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 งบการเงินรวมแสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 1.83  และ 1.32  ตามลําดับ 
(งบการเงินเฉพาะกิจการอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 1.81 และ 1.31  ตามลําดับ) 

กระแสเงินสด 

 ( หนวย : ลานบาท ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เพิ่มข้ึน %   เพิ่มข้ึน % 

 2557 2556 (ลดลง )  2557 2556 (ลดลง )  

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) 
กิจกรรมดําเนินงาน 

(108.42) 171.59 280.01 163 (114.26) 187.08 301.34 161 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) 
กิจกรรมลงทุน 

(116.77) (73.86) 42.91 58 (110.34) (91.34) 19 21 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) 
กิจกรรมจัดหาเงิน 

221.73 (88.20) (309.93) 351 221.73 (88.20) (309.93) 351 

กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน ( ลดลง ) (3.46) 9.53 12.99 136 (2.87) 7.54 10.41 138 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 08.42 ล้านบาท และ  114.26  ล้านบาท ในงบการเงินรวมและ งบ
การเงินเฉพาะบริษัทฯ  ตามลําดับซึงประกอบด้วย 

 ป 2557 งบการเงินรวมมีกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินจํานวน  3.11     
ลานบาท มีการเปล่ียนแปลงในกําไรลดลงจากปกอนจํานวน  54.17  ลานบาท สวนงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกําไร
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จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานจํานวน  3.30 ลานบาท มีการ
เปลี่ยนแปลงในกําไรลดลงจากปกอนจํานวน 63.54 ลานบาท 

 รายไดและคาใชจายท่ีไมเปนตัวเงินและไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานหลัก จํานวน 212.89 ลานบาทและ 211.88 
ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับไดแก 

o Depreciation and amortization 138.65 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
o คาเผื่อสินคาอะไหลและวัสดุเสื่อมสภาพลาสมัย สํารองผลประโยชนพนักงาน ภาษีหัก ณ ที่จายไมขอคืน 

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย รายไดจากการปรับปรุงบัญชี และรายไดภาษีเงินไดรวม 6.55  ลาน
บาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

o ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 10.07  ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

o คาใชจายดอกเบ้ียจาย 57.89 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
o ดอกเบ้ียรับ 0.28 ลานบาทและ 1.29  ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ 

 เงินสดเพ่ิมข้ึนจากรายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยที่ลดลงรวม 121.14 ลานบาท และ 113.77 ลานบาท ในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ 

 เงินสดลดลงจากรายการเปล่ียนแปลงของหนี้สินทีล่ดลง 232.68 ลานบาท และ 229.83 ลานบาท ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 116.77 ล้านบาท และ  110.34 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและ งบการเงิน
เฉพาะบริษัทฯ ตามลําดับประกอบด้วย  

 เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีขอจํากัดในการใชเพิ่มข้ึน  2.00 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินสดรับจากเงินลงทุนและเงินทดรองจายจากบริษัทยอยทั้ง 5 บริษัท จํานวน  0.26 ลานบาท และ 6.70 ลานบาท
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลําดับ 

 เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย 0.10 ลานบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินสดจายเพ่ือซื้อในสวนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณจํานวน 115.13 ลานบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 221.73  ล้านบาท ในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
ประกอบด้วย 

 เงินสดเพ่ิมข้ึนจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นท่ีเพิ่มข้ึน 495.78  ลานบาท 
 จายคืนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 217.96  ลานบาท 
  เงินสดจายดอกเบ้ีย จํานวน 56.08  ลานบาท 
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Company’s Financial Status Analysis 

Assets 

As of December 31, 2014, the company’s total assets in the separate financial statement were 2,786.18 MB, a 
decrease of 332.88 MB or 10.67% from the year ending of December 31, 2013. The major changes in the assets were as 
follows; 

Current assets As of December 31, 2014, the company’s current assets were 783.32 MB or 28.11 % of total assets, a 
decrease of 149.15 MB or 16% of current assets from the year ending of December 31, 2013. The changes in current 
assets were as follows; 

 Cash and cash equivalents decreased by 2.87 MB.  
 Trade accounts receivable– net decreased by 115.26 M.B. The main reason was that sales in 2104 decreased 

around 21.79% comparing with that in 2013. 
 Inventories – net decreased by 12.74 MB comparing with the end of previous year. The decrease in inventories 

was mainly from the decrease in raw material stock in the purpose of the stock management in order to lower the 
risk from the tendency of raw material price at that time. 

 Other current assets decreased by 20.44 MB comparing with the previous year resulting mainly from the 
decrease in the revenue department receivable 15.84 MB. 
 

Non-current assets As of December 31, 2014, the company’s total non - current assets were 2,002.86 MB or 71.89% of 
total assets, a decline of 183.73 MB or 8.40% of the non-current assets from the year ending of December 31, 2013. The 
changes in non - current assets were as follows; 

 Investments in subsidiary and associated companies – net were 4.00 MB as of December 31, 2014. The new 5 
subsidiary companies were established to support the new investment in the production of electricity power by 
renewable energy. 

 Loans receivable, advance payments- subsidiary, associated and related companies-net decreased by 7.2 MB. 
The company advanced money for new subsidiary companies to operate the project of production of electricity 
power by renewable energy. 

 Plant and equipment used in operation – net were at the value of   1 ,4 1 1 .3 2  MB or 5 0 .6 5 % of total assets, 
decreasing by 123.14 MB or 8% as a consequence of recording depreciation and depreciation for capital surplus 
from revaluation by 237.66 MB and increasing from purchase by 115.13 MB. 
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 Land, plant and equipment not used in operation- net were 117.19  MB or 4.21% of total assets, decreasing by 
56.97 MB or 32.7 % due to depreciation and depreciation for capital surplus from revaluation. 

 Other non-current assets were 2.02 MB or 0.07% of the total assets, a decrease of 0.40 MB or 16.55%. 
 
Liabilities and Equity 

As of December 31, 2014, the company’s total liabilities in the separate financial statement were recorded at 1,795.41 
MB or 64.44% of the total assets, an increase by 26.44  MB or 1.49% from the year ending of December 31, 2013. The 
major changes in liabilities were as follows; 

Current liabilities As of December 31, 2014, the company’s current liabilities were 1,357.83 MB or 48.73 % of the total 
assets, an increase by 257.53  MB or 23.40% from the year ending of December 31, 2013, which consisted of; 

 Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions were 672.93 MB or 37.48 % of the total 
liabilities, an increase by 503.27 MB or 296.64% from the year ending of December 31, 2013 due to in 
December 2013, the company received the money from increasing capital and repaid short-term loans before 
repayment schedule to reduce interest expenses. 

 Trade accounts payable and other payable were 505.81 MB or 28.17% of total liabilities, decreasing by 218.40 
MB or 30.16%. That was consistent with the decrease in sales revenue by 14.53% in the year 2014. 

 Current portion of long-term loans due within 2015 was 177.96 MB due to the company repaid the long-term 
loan before its schedule in amount of 20 MB. 

 Other current liabilities were 1.1 MB decreasing by 7.35 MB because of repayment the payable of the purchase 
of newly issued share capital.  

Non-current liabilities As of December 31, 2014, the company’s non-current liabilities were 437.58 MB or 15.71% of 
total assets, a decrease of 231.09 MB or 34.56% of non-current liabilities from the year ending of December 31, 2013. The 
changes were as follows; 

 Long-term loans - net were 197 .96  MB or 11.03% of total liabilities, decreasing by 197.96 MB or 50%. That 
was the repayment of the long-term loan in the year 2014. 

 Deferred tax liabilities were 204.31 MB or 11.38% of total liabilities, decreasing by 38.30 MB or 15.79% due to 
the company changed the accounting policy to the TAS 12 Income Taxes. 
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 Other non - current liabilities were 35.31 MB or 1.80% of total liabilities, an increase of 5.17 MB or 17.17%. All 
of these were employee benefit obligations, the present value of expense in profit or loss statement as at 
December 31, 2014. 

Share holders’ Equity As of December 31, 2014, the company’s shareholders equity was shown at 990.77 MB, a 
decrease of 359.32 MB or 26.61% of total equity. The changes were as follows; 

 Accumulated deficit of 1,386.21 MB, an increase of 208.58 MB from the year ending of December 31, 2013. 
 Other components of equity were 418.23 MB, consisting of capital surplus from land revaluation of 174.78 MB 

and capital surplus from machinery revaluation of 243.46 MB, decreasing by 150.74 MB compared to the 
previous year as a consequence of the depreciation for capital surplus from machinery revaluation and income 
tax on other components of equity. 

Capital management 

The primary objectives of the company’s capital management are to maintain their abilities to carry on as a going concern 
and to maintain an appropriate capital structure.  

As at December 31, 2014 and 2013, debt to equity ratio in the consolidated financial statements was 1.83 and 1.32 
respectively. For the separate financial statements, debt to equity ratio was 1.81 and 1.31 respectively. 

Cash Flow 

 Million baht 

 Consolidated Separate 

   Incr /  %   Incr /  % 

 2014 2013 (Decr)  2014 2013 (Decr)  

Operating cash flows received ( used ) (108.42) 171.59 280.01 163 (114.26) 187.08 301.34 161 

Investing cash flows received ( used )  (116.77) (73.86) 42.91 58 (110.34) (91.34) 19 21 

Financing cash flows  received ( used ) 221.73 (88.20) (309.93) 351 221.73 (88.20) (309.93) 351 

Net  change in cash received ( used ) (3.46) 9.53 12.99 136 (2.87) 7.54 10.41 138 
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The cash flows, derived from operation activities, in the consolidated financial statement were 108.42 MB and those 

in the separate financial statement were 114.26 MB, which consisted of; 

 In the consolidated financial statement 2014, profit and loss from operation before changes in working capital 
was 3.11 MB, decreasing by 54.17 MB and that in the separate financial statement was 3.30 MB, decreasing by 
63.54 MB comparing with the previous year. 

 Non-cash incomes, non-cash expenses and non-core operation items were totally 212.89 MB and 211.88 MB in 
the consolidated financial statement and the separate financial statement respectively as the follows; 

o Depreciation and amortization were 138.65 MB in the consolidated financial statement and the 
separate financial statement. 

o Allowance for obsolete stock, provision for employee benefits, unclaimed withholding tax, loss on 
written off assets, revenue from adjusting account and revenue income tax were 6.55MB. 

o Unrealized loss on exchange rate was 10.07 MB in the consolidated financial statement and the 
separate financial statement. 

o Interest expenses were 57.89 MB in the consolidated financial statement and the separate financial 
statement. 

o The consolidated financial statement and the separate financial statement had interest incomes 0.28 
MB and 1.29 MB respectively. 

 Cash increase from the reduction in assets was 121.14 MB and 113.77 MB in the consolidated financial 
statement and the separate financial statement respectively. 

 Cash reduction from the decrease in liabilities was 232.68 MB and 229.83 MB in the consolidated financial 
statement and the separate financial statement respectively. 

 
The cash flows, used in investment activities, in the consolidated financial statement were 116.77 MB and those in 

the separate financial statement were 110.34 MB, which consisted of; 

 Cash in the restricted bank deposit increased 2.00 MB in the consolidated financial statement and the separate 
financial statement. 

 Cash invested in and advanced to 5 subsidiary companies were 0.26 MB and 6.70 MB in the consolidated 
financial statement and the separate financial statement respectively. 

 Cash received from sale of assets was 0.10 MB in the consolidated financial statement and the separate financial 
statement. 
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 Cash paid for the purchase of property, plant and equipment was 115.13 MB in the consolidated financial 
statement and the separate financial statement. 

The cash flows, used in financing activities, in the consolidated financial statement and those in the separate 

financial statement were 221.73 MB, which consisted of; 

 Cash increased from the increase in bank overdraft account and short-term loan accounts was 495.78 MB. 
 Cash for the repayment of long-term loan was 217.96 MB. 
 Cash paid for the interest expenses 56.08 MB. 
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แบบยืนยนัความถูกตองครบถวนของคาตอบแทนทีจ่ายใหแกผูสอบบัญชี 
รอบปบัญชีส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม 2557 

 
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี  ( audit fee ) 
 

รายการที่ ช่ือบริษัทผูจาย ช่ือผูสอบบัญชี คาสอบบัญชี 

1 บมจ. ไทยฟลมอินดัสตร่ี นายจิโรจ  ศริิโรโรจน 1,350,189 

2 บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร นายจิโรจ  ศริิโรโรจน 30,000 

3 บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 1) นายจิโรจ  ศริิโรโรจน 30,000 

4 บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 2) นายจิโรจ  ศริิโรโรจน 30,000 

5 บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 3) นายจิโรจ  ศริิโรโรจน 30,000 

6 บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร (โคราช 4) นายจิโรจ  ศริิโรโรจน 30,000 

 รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี  1,500,189 

 
 
ขอมูลขางตน 
   

ถูกตองครบถวนแลว  ทั้งน้ี ขาพเจาขอยืนยันวาไมมีขอมูลการใหบริการอ่ืนที่บรษิัท ฯ และบริษทัยอยจายให 
ขาพเจา สํานักงานสอบบัญชีที่ขาพเจาสังกัด  และบคุคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกับขาพเจาและสํานักงานสอบ
บัญชีที่ขาพเจาสังกัด  ที่ขาพเจาทราบ  และไมมีการเปดเผยไวขางตน 
 
ไมถูกตอง  ไมครบถวน  กลาวคือ .............................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
เมื่อปรับปรุงขอมูลขางตน (ถามี) แลว  ขาพเจาขอยืนยันวาขอมูลทัง้หมดในแบบฟอรมน้ี  แสดงคาตอบแทน
สอบบัญชี  และคาบริการอ่ืนท่ีบริษัทและบริษทัยอยจายใหขาพเจา  สํานักงานสอบบัญชีทีข่าพเจาสังกัด และ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกับขาพเจา  และสํานักงานสอบบญัชีดงักลาวท่ีถูกตองครบถวน 
 
 
     ลงช่ือ ............................................................. 
            (นายจิโรจ   ศิริโรโรจน) 
                       บริษัท  กรินทร ออดิท  จํากัด 
            ผูสอบบัญชีของ  บมจ. ไทยฟลมอินดัสตร่ี 

.................................................
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แ สอผู บญบ ชคาตงค บบัยใองค นทีรบถูกนยัั ตอ จายืนแ ตอ บบแมถนควา สอบบถ ัญญผูสแท ชีหหวนขอบบ แกแบบบบยืนนยยยัันนนคคควาาามถูกตตอองงคคครรบบถววนนนขขขออองคคคคาตตอบบแแทนนททีจ่จาายใหหแแกผูสอบบบญัญชชีี

รอบปปบบัญญญชีสส้ิินสสุดดววววัััันนนทททททีีีีี่่  331  ธันนววาคม 225577
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นายทะเบียน 

ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ช้ัน 4, 6-7 ถ. รัชดาภิเษก   คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทร.  (66) 0-2229-2800, 0-2654-5599 Fax 0-2359-1259, TSD Call Center 0-2229-2888 

ผู้สอบบัญชี 

นายจิโรจน ศิริโรโรจน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่  5113 
บริษัท  กรินทร ออดิท จํากัด 
138 อาคารบุญนิมิตร ช้ัน 6 หองบี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. (66) 0-2231-3980-7 
ทีปรึกษากฎหมาย 

บริษัท ไพบูลยนิติ จํากัด  8,10  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุงครุ  กรุงเทพฯ 10140 
โทร.(66) 0-2870-7956 - 60 โทรสาร (66) 0-2870-7961 - 2  
สํานักงาน 

บริษัท ไทยฟลมอินดัสตร่ี จํากัด (มหาชน) 
73/3 หมู 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทร.(66) 0-2316-9205-6, 0-2316-9558 (10สาย), 0-2316-6237-41, 0-2750-1350-63 
โทรสาร (66) 0-2316-9687, 0-2316-6225   E-mail : info@thaifilmind.com 
Website : www.thaifilmind.com 
OFFICE 

Thai Film Industries Public Company Limited 
73/3 Moo4 Bangna-Trad  Rd., K.M.13 Bangchalong, Bangplee, Samutprakan 10540 Thailand 
Tel. (66) 0-2316-9205-6, 0-2316-9558 (10 lines), 0-2316-6237-41, 0-2750-1350-63 
Fax (66) 0-2316-9687, 0-2316-6225 E-mail : info@thaifilmind.com 
Website : www.thaifilmind.com 

“Standard Quality On time Delivery Competitive Prices” 

 

ขอมูลอางอิงและขอมูลทั่วไปของบริษัท
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www.thaifi lmind.com

T = Team   การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา

F = Focus  ความใสใจและมุงมั่นตอผลงาน

     คุณภาพสินคาและบริการ

I = Integrity  คุณธรรม จริยธรรม

  Initialtive  ความคิดสรางสรรค

  Information  การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ

  Inspiration  ความมุงมั่นตอความสําเร็จ
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Save Earth Save Environment 

บริษัท ไทยฟลมอินดัสตร่ี จํากัด (มหาชน) มีสํานักงานใหญอยูที่  73/3 หมู 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 อ. บางพลี    
จ.สมุทรปราการ และมี โรงงานต้ังอยูที่ ระยองอินดัสเตรียลปารค จ.ระยอง โรงงานเร่ิมดําเนินการต้ังแตเดือนมีนาคม  พ.ศ. 
2535 ภายใตนโยบาย สิ่งแวดลอมท่ีวา  “รักษโลก รักษสิ่งแวดลอม” บริษัทฯ ไดดําเนินการผลิตฟลมเพื่อการบรรจุหีบหอและ
ใชในอุตสาหกรรมตอเน่ือง เพ่ือสนองความตองการของผูบริโภคท้ังภายในประเทศและตางประเทศที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ นอกจากไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแลว ยังเปนท่ียอมรับของลูกคาโดยท่ัวไปในเร่ืองของคุณภาพ 
ทําใหบริษัทฯ เปนผูผลิตและสงออกรายใหญของโลกรายหน่ึง 

ดวยความยึดม่ันในนโยบายส่ิงแวดลอมท่ีวา “รักษโลก รักษสิ่งแวดลอม” บริษัทฯ จึงตระหนักในความรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอม และมุงม่ันในการทบทวนปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง โดยมีแนวทาง
ในการปฏิบัติดังน้ี 

1. ปฏิบัตติามกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ทางดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ 
2. ปองกันและควบคุมการรั่วไหลของวัตถุดิบ สารเคมี น้ําท้ิงและการฟุงกระจายของฝุน 
3. ลดปริมาณขยะและควบคุมการกําจัดของเสียใหถูกตองตามกฎหมาย 
4. จัดใหมีการใชพลังงาน และทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
5. จัดทํานโยบายส่ิงแวดลอมเพ่ือเปนแนวปฏิบัติอยางจริงจังและสมํ่าเสมอ ตลอดจนสรางความเขาใจแกพนักงาน 

รวมท้ังผูที่เก่ียวของทุกคน 
6. เปดเผยนโยบายน้ีตอสาธารณชน 

 
บริษัทฯ มีความมุงม่ันและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรรมตางๆ  ใหเปนไปตามนโยบายขางตนอยางสมํ่าเสมอ 

 

 

                                                                                                   ( นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย ) 

                                                                                       กรรมการ และ รักษาการประธานโครงการ ISO 14001 

 

 

( ั ีไ  )






