
บริษัท ไทยฟลมอินดัสตรี่ จํากัด (มหาชน)
Thai Film Industries Public Company Limited



วิสัยทัศน ์ เป็นผู้น ำตลำดในอำเซยีน และ 

Vision เป็นคู่คำ้ที่ได้รับควำมไว้วำงใจในอุตสำหกรรมฟิล์มพลำสติกระดับโลก  

   Be Asian leader in BOPP film and    

   Trusted partner in world class film industry 

Core Value ค่านิยม “TFI-D” 

T  = Team   กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะผู้น ำ  

F  = Focus  ควำมใส่ใจและมุ่งม่ันตอ่ผลงำน คณุภำพสินคำ้และบริกำร    

I  = Integrity  คุณธรรม จริยธรรม  

   Initiative ควำมคิดรเิริ่มสร้ำงสรรค์  

   Information กำรสื่อสำรที่มีประสิทธภิำพ 

   Inspiration ควำมมุ่งมั่นต่อควำมส ำเร็จ  

D  = Diligent  ควำมอุตสำหะ ขยันขันแข็งและหมั่นเพยีร 

พันธกิจ 1. สร้ำงตรำสินค้ำใหเ้ป็นที่ยอมรับ 

Mission 2. บริหำรต้นทนุกำรผลติให้สำมำรถแข่งขนัได ้

   3. พัฒนำศกัยภำพบุคลำกรอยำ่งต่อเนื่อง 

   4. พัฒนำคณุภำพผลิตภัณฑ์และบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

   5. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกีย่วข้องดว้ยควำมรับผิดชอบสูงสดุ  
   1. Create global trusted brand awareness. 

   2. Cost-efficiency advantage. 

   3. Develop employees’ skill and competencies continuously. 

   4. Develop product quality continuously. 

   5. Highly responsibility to stakeholders. 
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To Value Shareholder
 Overall of Thai economy in year 2019 has been affected 
by Global economic for various such as US-China trade war 
and Riot in Hong Kong, resulting to Thai baht currency    
appreciation which all greatly aggravate to Thai economy and 
BOPP Film Industry was one of several industries that been 
affected, causing the Company needs to temporary halt its 
all production since mid of September 2019 for improving the 
production line to have a competition based price cost and 
negotiate to Debt restructure with Commercial Bank result 

on didn’t reach the Business goal target.
 Business operating guideline for year 2020, A crisis 
on “COVIC-19 Virus” may have hit Global economy 
and may not know when comes to the end, The  
Company is expected to complete a Debt restructure with  
Commercial Bank an approximately end of first quarter 
in this year in order for the Company to come back and 
able to operate a business, able to meet our customers 
need on both in quality and price including improve on 
effective asset management for high benefit.
 In conclusion, on behalf of TFI’s Board of  
Directors would like to express our gratitude to our 
stakeholders, employees and associates business that 
trust and great support our business     operating in  
           the past.

Message from Chairman
สารจากประธานกรรมการ

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลกนานับประการ ทั้งเรื่องสงคราม 
การค้าระหว่างสหรัฐ กับ จีน  การจลาจลที่ฮ่องกง ส่งผลท�าให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ล้วนแต่ซ�้าเติม 
เศรษฐกิจไทยอย่างมาก และอุตสาหกรรมบีโอพีพีฟิล์มก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ ท�าให้บริษัทฯ 
จ�าต้องหยุดการผลิตทั้งหมดชั่วคราวตั้งแต่กลางเดือนกันยายน 2562 เพื่อปรับปรุงสายการผลิตให้มีต้นทุน
การผลติทีส่ามารถแข่งขนัได้ รวมทัง้เจรจาปรบัปรงุโครงสร้างหนีก้บัธนาคาร ส่งผลให้การด�าเนนิธุรกจิไม่เป็น
ไปตามเป้าหมาย 
 แนวทางการด�าเนินธุรกิจส�าหรับปี 2563 เศรษฐกิจโลกต้องพบกับวิกฤต “ไวรัสโควิด-19” และยังไม่
ทราบว่าจะยุติลงเมื่อใด ในส่วนของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารคาดว่าจะปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วเสร็จประมาณสิ้น
ไตรมาสแรกของปี เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกลับมาด�าเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งใน
ด้านคุณภาพของฟิล์มและราคา พร้อมทั้งบริหารจัดการสินทรัพย์ให้ก่อประโยชน์เพิ่มขึ้น
 ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ให้ความ
ไว้วางใจและสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

Mrs. Kingthien Bang-or
Chairman

นางกิ่งเทียน  บางอ้อ
ประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

    

ภาพรวมทางการเงิน   Financial Highlights 
 

 ล้านบาท  /  Million Baht 
 2562 

2019 
 2561 

2018 
 2560 

2017 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  Statements of Comprehensive Income      
รายได้จากการขาย Sales Revenues 934  1,567  1,697 
รายได้รวม Total Revenues  962  1,610  1,741 
ก าไรขั้นต้น Gross Profit 88  107  142 
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน  Profit ( Loss ) before Finance Costs (106)  (71)  (55) 
ต้นทุนทางการเงิน  Finance Costs (81)  (32)  (208) 
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ ภาษีเงินได้  Expense Revenue income tax (expense) 2  (1)  (1) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิNet Profit (Loss) (185)  (104)  (264) 
งบแสดงฐานะการเงิน Statements of Financial Position      
สินทรัพย์รวม Total Assets 1,359  1,742  2,019 
หนี้สินรวม Total  Liabilities 1,256  1,451  1,623 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น Total Shareholders' Equity 103  291  396 
อัตราส่วนทางการเงนิ  Financial Ratios      
อัตราสภาพคล่อง (เท่า)  Liquidity Ratio  0.08  0.34  0.49 
อัตราก าไรสุทธติ่อรายได้รวม Net Profit Margin (%) (19.24)  (6.48)  (15.15) 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น Return on Equity (%) (94.05)  (30.41)  (50.61) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม Return on Asset (%) (11.94)  (5.55)  (12.61) 
อัตรา EBITDA ต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย EBITDA on Total Asset  (%) (0.80)  1.58  2.82 
อัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า)  Debt to Equity Ratio   12.25  4.99  4.11 
ข้อมูลเกี่ยกับหุ้นสามัญ Information of share capital      
มูลค่าตามบัญชตี่อหุ้น (บาท) Book Value per share (Baht) 0.05  0.14  0.19 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) Net Profit (Loss) per share (Baht) (0.09)  (0.05)  (0.13) 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) Dividend per share (Baht) -  -  - 
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาท)  Price of share for the period (Baht) 0.07  0.24  0.58 
      

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ำกัด (มหำชน)  จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เม่ือวันที่ 3 มีนำคม 2526 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 882/2526 ต่อมำได้จด
ทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107537000386 ด ำเนินธุรกิจผลิตฟิล์ม
บรรจุภัณฑ์ มีส ำนักงำนตั้งอยู่ที่ 73/3 หมู่ 4 ถนนเทพรัตน ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540 และ โรงงำน ตั้งอยู่ที่ 
327 หมู่ 8 ต ำบลมำบข่ำ อ ำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง 21180 
Thai Film Industries Public Company Limited was registered in Thailand on March 3, 1983 with the registration number 882/2526. It 
was later registered a conversion to a public company limited on February 1, 1994 with the registration number 0107537000386. The 
Company is engaged in manufacturing of packaging film.  The Company has offices located at the 73/3 Moo 4, Debaratana Road, 
Bangchalong, Bangplee, Sumutprakarn 10540. And factory at the 327 Moo 8, Mabkha, Nikhompattana District, Rayong 21180. 
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(ค่าใช้จ่าย) รายได้ ภาษีเงินได้  Expense Revenue income tax (expense) 2  (1)  (1) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิNet Profit (Loss) (185)  (104)  (264) 
งบแสดงฐานะการเงิน Statements of Financial Position      
สินทรัพย์รวม Total Assets 1,359  1,742  2,019 
หนี้สินรวม Total  Liabilities 1,256  1,451  1,623 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น Total Shareholders' Equity 103  291  396 
อัตราส่วนทางการเงนิ  Financial Ratios      
อัตราสภาพคล่อง (เท่า)  Liquidity Ratio  0.08  0.34  0.49 
อัตราก าไรสุทธติ่อรายได้รวม Net Profit Margin (%) (19.24)  (6.48)  (15.15) 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น Return on Equity (%) (94.05)  (30.41)  (50.61) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม Return on Asset (%) (11.94)  (5.55)  (12.61) 
อัตรา EBITDA ต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย EBITDA on Total Asset  (%) (0.80)  1.58  2.82 
อัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า)  Debt to Equity Ratio   12.25  4.99  4.11 
ข้อมูลเกี่ยกับหุ้นสามัญ Information of share capital      
มูลค่าตามบัญชตี่อหุ้น (บาท) Book Value per share (Baht) 0.05  0.14  0.19 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) Net Profit (Loss) per share (Baht) (0.09)  (0.05)  (0.13) 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) Dividend per share (Baht) -  -  - 
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาท)  Price of share for the period (Baht) 0.07  0.24  0.58 
      

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ำกัด (มหำชน)  จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2526 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 882/2526 ต่อมำได้จด
ทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107537000386 ด ำเนินธุรกิจผลิตฟิล์ม
บรรจุภัณฑ์ มีส ำนักงำนตั้งอยู่ที่ 73/3 หมู่ 4 ถนนเทพรัตน ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540 และ โรงงำน ตั้งอยู่ที่ 
327 หมู่ 8 ต ำบลมำบข่ำ อ ำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง 21180 
Thai Film Industries Public Company Limited was registered in Thailand on March 3, 1983 with the registration number 882/2526. It 
was later registered a conversion to a public company limited on February 1, 1994 with the registration number 0107537000386. The 
Company is engaged in manufacturing of packaging film.  The Company has offices located at the 73/3 Moo 4, Debaratana Road, 
Bangchalong, Bangplee, Sumutprakarn 10540. And factory at the 327 Moo 8, Mabkha, Nikhompattana District, Rayong 21180. 

    

ภาพรวมทางการเงิน   Financial Highlights 
 

 ล้านบาท  /  Million Baht 
 2562 

2019 
 2561 

2018 
 2560 

2017 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  Statements of Comprehensive Income      
รายได้จากการขาย Sales Revenues 934  1,567  1,697 
รายได้รวม Total Revenues  962  1,610  1,741 
ก าไรขั้นต้น Gross Profit 88  107  142 
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน  Profit ( Loss ) before Finance Costs (106)  (71)  (55) 
ต้นทุนทางการเงิน  Finance Costs (81)  (32)  (208) 
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ ภาษีเงินได้  Expense Revenue income tax (expense) 2  (1)  (1) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิNet Profit (Loss) (185)  (104)  (264) 
งบแสดงฐานะการเงิน Statements of Financial Position      
สินทรัพย์รวม Total Assets 1,359  1,742  2,019 
หนี้สินรวม Total  Liabilities 1,256  1,451  1,623 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น Total Shareholders' Equity 103  291  396 
อัตราส่วนทางการเงนิ  Financial Ratios      
อัตราสภาพคล่อง (เท่า)  Liquidity Ratio  0.08  0.34  0.49 
อัตราก าไรสุทธติ่อรายได้รวม Net Profit Margin (%) (19.24)  (6.48)  (15.15) 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น Return on Equity (%) (94.05)  (30.41)  (50.61) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม Return on Asset (%) (11.94)  (5.55)  (12.61) 
อัตรา EBITDA ต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย EBITDA on Total Asset  (%) (0.80)  1.58  2.82 
อัตราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า)  Debt to Equity Ratio   12.25  4.99  4.11 
ข้อมูลเกี่ยกับหุ้นสามัญ Information of share capital      
มูลค่าตามบัญชตี่อหุ้น (บาท) Book Value per share (Baht) 0.05  0.14  0.19 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) Net Profit (Loss) per share (Baht) (0.09)  (0.05)  (0.13) 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) Dividend per share (Baht) -  -  - 
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาท)  Price of share for the period (Baht) 0.07  0.24  0.58 
      

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ำกัด (มหำชน)  จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2526 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 882/2526 ต่อมำได้จด
ทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107537000386 ด ำเนินธุรกิจผลิตฟิล์ม
บรรจุภัณฑ์ มีส ำนักงำนตั้งอยู่ที่ 73/3 หมู่ 4 ถนนเทพรัตน ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540 และ โรงงำน ตั้งอยู่ที่ 
327 หมู่ 8 ต ำบลมำบข่ำ อ ำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง 21180 
Thai Film Industries Public Company Limited was registered in Thailand on March 3, 1983 with the registration number 882/2526. It 
was later registered a conversion to a public company limited on February 1, 1994 with the registration number 0107537000386. The 
Company is engaged in manufacturing of packaging film.  The Company has offices located at the 73/3 Moo 4, Debaratana Road, 
Bangchalong, Bangplee, Sumutprakarn 10540. And factory at the 327 Moo 8, Mabkha, Nikhompattana District, Rayong 21180. 
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ปี 2526  ก่อตั้งบริษัท รัชดาชัย โอ.พี.พี.จ�ากัด ผลิตฟิล์มบีโอพีพี แห่งแรกในประเทศไทย ที่จังหวัด 
  สมุทรปราการและแห่งแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ปี 2531  เปลี่ยนชื่อเป็น “ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ�ากัด ”  
ปี 2532  จดทะเบียนเป็น “บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ�ากัด (มหาชน)” 
  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้อักษรย่อ “TFI”
ปี 2535  เปิดโรงงานแห่งใหม่บนเนื้อที่กว่า 90 ไร่ ที่ระยองอินดัสเตรียลปาร์ค จังหวัดระยอง 
ปี 2540  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานการผลิตและบริการ
ปี 2543  พัฒนาผลิตภัณฑ์ฟิล์มชนิดพิเศษ (Specialty Film) ได้แก่ BOPP Opaque Pearlized  
  Film, BOPP Matt Finished Film, Thin Film  for Tape Application ฯลฯ เพื่อทดแทน 
  ฟิล์มชนิดทั่วๆไป (Commodity Film) 
  ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศระดับบัตรทอง (Gold Card)”   
  จากกรมศุลกากรไทย
ปี 2548  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ
  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2000 ระบบมาตรฐานการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม
ปี 2549  ได้รบัการรบัรอง “Thailand Brand” จากรฐับาลไทยในฐานะผูส่้งออกสนิค้าคณุภาพดเีด่น
ปี 2553  ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP จากสถาบัน Moody International
ปี 2554  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 จากสถาบัน BVQI  
  ประเทศอังกฤษ
  ได้รับรางวัล  “สถานประกอบการที่มีการจัดการโลจิสติกส์ดีเด่น” จากกรมอุตสาหกรรม 
  พื้นฐานและการเหมืองแร่   กระทรวงอุตสาหกรรม 
ปี 2555  ได้รับรางวัล Thailand Trusted Mark
ปี 2556  ได้รบัรางวลั The Best Practice ในงานมหกรรมการน�าเสนอผลงาน Lean Manufacturing  
  Excellence 2013 โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
  กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  ได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 กระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2557  ได้รับมอบใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (AEO Certification  
  Awarding) โดยอธิบดีกรมศุลกากร เพื่อแสดงว่าบริษัทฯ เป็นผู้น�าเข้า ส่งออก ระดับ 
  มาตรฐาน เออีโอ
ปี2558  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001:2011 ระบบการจัดการพลังงาน
  ทดสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอการรับรองขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นต์ โดย 
  องค์กรการบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ปี 2560  ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ 
  ต้านการทุจริต

ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำาคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำ�กัด (มห�ชน)6



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 Registered to “Thai Film Industries Public Company Limited”
 Listed in Stock Exchange of Thailand (SET) in the abbreviated name of TFI.
1992 Open the new factory on the land more than 90 Rai at Rayong Industrial Park,  
 Rayong Province
1997 Be certified the quality system in accordance with the quality standard ISO 9002.
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.
 Be certified as the good exporters “Gold Card” by Royal Thai Custom.
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.
2014 Recognized of being Authorized Economic Operator (AEO) Importer / Exporter from  
 Thai Customs Department.
2015 Be certified the energy management system in accordance with the standard ISO   
 50001:2011.
 Verified greenhouse gas emissions in accordance with the requirements of Thailand  
 Greenhouse Gas Management Organization (TGO) guidance of the carbon footprint  
 for organization.
2017 Be certified membership of Collective Action Coalition - CAC

ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำาคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ TFI Corporate Milestones
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำ�กัด (มห�ชน)
Thai Film Industries Public Company Limited

    

ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

1. ฟิล์มบีโอพีพี (BOPP Film) ใช้เป็นวัสดุในอุตสาหกรรมบรรจุหีบห่อ และการพิมพ์ ซ่ึงเป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ  
2. ฟิล์มโพลีเอสเตอร์ (Polyester Film) ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุอาหารและสินค้าที่เป็นของเหลว  
3. ฟิล์มซีพีพี (CPP Film หรือ Cast Polypropylene Film) ท าหน้าที่เป็นฟิล์มเคลือบและใช้บรรจุอาหารที่มีอายุการเก็บไม่นาน 
4. ฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม  (Metallized Film) ผลิตโดยการเคลือบอลูมิเนียมบนฟิล์มทุกชนิด เพื่อเก็บและถนอมอาหาร และ

เคมีภัณฑ์ที่ต้องการอายุการเก็บที่นานขึ้น 
โครงสร้างรายได ้

 ป ี2562 ป ี2561 ป ี2560 
 (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % 

ในประเทศ :       
ฟิล์ม  บีโอพีพ ี 573.50 61.43 1,040.01 66.36 1,142.42 67.34 
ฟิล์ม  โพลีเอสเตอร ์ 1.95 0.21 0.77 0.05 1.43 0.08 
ฟิล์ม  ซีพีพี 26.06 2.79 61.51 3.93 64.97 3.83 
ฟิล์ม  เคลือบอลูมเินียม 3.38 0.36 7.86 0.50 4.22 0.25 
รวมในประเทศ 604.89 64.79 1,110.15 70.84 1,213.04 71.50 
ต่างประเทศ :       
ฟิล์ม  บีโอพีพ ี 304.57 32.62 446.34 28.48 470.24 27.72 
ฟิล์ม  โพลีเอสเตอร ์ - - - - -    - 
ฟิล์ม  ซีพีพี 2.84 0.30 7.01 0.45 6.27 0.37 
ฟิล์ม  เคลือบอลูมิเนียม 21.36 2.29 3.71 0.23 7.00 0.41 
รวมต่างประเทศ 328.77 35.21 457.06 29.16 483.51 28.50 
รวมทั้งหมด 933.66 100.00 1,567.21 100.00 1,696.55 100.00 

บริษัทร่วม  
บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) (ไทยคอปเปอร์) บริษัทฯ ลงทุนใน ไทยคอปเปอร์ จ านวน 1,519 ล้านบาท ร้อยละ 
18.96 และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ประกอบธุรกิจถลุงแร่ทองแดง ผลิตและจ าหน่ายทองแดงบริสุทธ์ิและผลิตภัณฑ์พลอยได้         
มีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 8 ระยองอินดัสเตรียลปาร์ค ถนนมาบข่าปลวกแดง ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
ปัจจุบันไทยคอปเปอร์ไม่ได้ด าเนินการผลิต บริษัทฯ ได้ส ารองการด้อยค่าของเงินลงทุนจากหุ้นที่อยู่ในบริษัทดังกล่าวทั้งจ านวน 
1,519 ล้านบาทแล้ว ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2550 บริษัทฯ จึงจะไม่ได้รับผลกระทบจากไทยคอปเปอร์อีก และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
2559 ศาลล้มละลายกลางมีค าส่ังให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ต่อมาวันที่ 18 มกราคม 2560 ศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้บริษัทร่วม
ดังกล่าวล้มละลาย 
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ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

1. ฟิล์มบีโอพีพี (BOPP Film) ใช้เป็นวัสดุในอุตสาหกรรมบรรจุหีบห่อ และการพิมพ์ ซ่ึงเป็นสินค้าหลักของบริษัทฯ  
2. ฟิล์มโพลีเอสเตอร์ (Polyester Film) ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุอาหารและสินค้าที่เป็นของเหลว  
3. ฟิล์มซีพีพี (CPP Film หรือ Cast Polypropylene Film) ท าหน้าที่เป็นฟิล์มเคลือบและใช้บรรจุอาหารที่มีอายุการเก็บไม่นาน 
4. ฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม  (Metallized Film) ผลิตโดยการเคลือบอลูมิเนียมบนฟิล์มทุกชนิด เพื่อเก็บและถนอมอาหาร และ

เคมีภัณฑ์ที่ต้องการอายุการเก็บที่นานขึ้น 
โครงสร้างรายได ้

 ป ี2562 ป ี2561 ป ี2560 
 (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % 

ในประเทศ :       
ฟิล์ม  บีโอพีพ ี 573.50 61.43 1,040.01 66.36 1,142.42 67.34 
ฟิล์ม  โพลีเอสเตอร ์ 1.95 0.21 0.77 0.05 1.43 0.08 
ฟิล์ม  ซีพีพี 26.06 2.79 61.51 3.93 64.97 3.83 
ฟิล์ม  เคลือบอลูมเินียม 3.38 0.36 7.86 0.50 4.22 0.25 
รวมในประเทศ 604.89 64.79 1,110.15 70.84 1,213.04 71.50 
ต่างประเทศ :       
ฟิล์ม  บีโอพีพ ี 304.57 32.62 446.34 28.48 470.24 27.72 
ฟิล์ม  โพลีเอสเตอร ์ - - - - -    - 
ฟิล์ม  ซีพีพี 2.84 0.30 7.01 0.45 6.27 0.37 
ฟิล์ม  เคลือบอลูมิเนียม 21.36 2.29 3.71 0.23 7.00 0.41 
รวมต่างประเทศ 328.77 35.21 457.06 29.16 483.51 28.50 
รวมทั้งหมด 933.66 100.00 1,567.21 100.00 1,696.55 100.00 

บริษัทร่วม  
บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) (ไทยคอปเปอร์) บริษัทฯ ลงทุนใน ไทยคอปเปอร์ จ านวน 1,519 ล้านบาท ร้อยละ 
18.96 และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ประกอบธุรกิจถลุงแร่ทองแดง ผลิตและจ าหน่ายทองแดงบริสุทธ์ิและผลิตภัณฑ์พลอยได้         
มีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 8 ระยองอินดัสเตรียลปาร์ค ถนนมาบข่าปลวกแดง ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
ปัจจุบันไทยคอปเปอร์ไม่ได้ด าเนินการผลิต บริษัทฯ ได้ส ารองการด้อยค่าของเงินลงทุนจากหุ้นที่อยู่ในบริษัทดังกล่าวทั้งจ านวน 
1,519 ล้านบาทแล้ว ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2550 บริษัทฯ จึงจะไม่ได้รับผลกระทบจากไทยคอปเปอร์อีก และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
2559 ศาลล้มละลายกลางมีค าส่ังให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ต่อมาวันที่ 18 มกราคม 2560 ศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้บริษัทร่วม
ดังกล่าวล้มละลาย 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 2562
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 2562 

ภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวมมีทิศทางชะลอตัวต่อเนื่อง ตามปริมาณการค้าโลกท่ีหดตัวลง โดยเฉพาะภาคการส่งออก  
และภาคการผลิต ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และอัตราว่างงานยังอยู่ในระดับทรงตัว ซ่ึงสาเหตุส าคัญเป็นผลจากสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐ และ จีน เช่นเดียวกับสถานการณ์ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกอยู่ในทิศทางที่ชะลอตัว ภาวะเศรษฐกิจโลก        
ในปี 2563 ยังคงคาดการณ์ไม่ได้ เนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่ต้องติดตาม ทั้งการเผชิญกับความไม่แน่นอนของสงครามทางการค้าที่
สร้างแรงกดดันกระจายไปทั่วโลก ความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากเสถียรภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศ
ยุโรป ข้อพิพาทระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ที่อาจส่งผลให้น้ ามันดิบปรับตัวสูงขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของไวรัส    
โควิท-19 ที่ยังไม่ทราบว่าจะยุติลงเมื่อใด  

ในส่วนภายในประเทศโดยรวม ปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.2 ในปี 2561 
ปัจจัยกดดันในไตรมาสที่ 4 มาจากประเด็นต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจโลกขยายตัวในเกณฑ์ที่ต่ า จากความไม่แน่นอนของมาตรการกีด
กันทางการค้า และเงินบาทแข็งค่า ความล่าช้าของการผลักดันงบประมาณ ปัญหาภัยแล้ง และปัจจัยช่ัวคราวในการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมบางรายการ เศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.5 ชะลอตัวลงจาก ปี 2562 จากปัจจัยเส่ียงส าคัญ
ได้แก่ การระบาดของไวรัสโควิท-19  ปัญหาภัยแล้ง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสนับสนุนได้แก่ 

1. การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ของเศรษฐกิจและการค้าโลก ตามการลดลงของแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้า
และกรณีอังกฤษถอนตัวจากการเป็นสมาชิก EU 

2. การลงทุนภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน และขยายตัวของการช่วยภาคครัวเรือน 
3. แรงขับเคลื่อนจากมาตรการของภาครัฐ 
4. การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ ประจ าปี 2563 

โอกาสในการแข่งขัน 

ในปี 2562 อุตสาหกรรมฟิล์มบีโอพีพีทั้งในตลาดต่างประเทศและในประเทศไทยใช้กลยุทธ์แข่งขันด้านราคารุนแรงมาก
เพื่อรักษาตลาดและสร้างความต่อเนื่องในการผลิต ถึงแม้ว่าราคาวัตถุดิบในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จะลดลงเฉลี่ยประมาณ  
ร้อยละ13  แต่ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นประมาณ ร้อยละ 3.9 ส่งผลให้มีการน าเข้าฟิล์มบีโอพีพีจากจีน ภูมิภาคเอเซีย  และตะวันออก
กลางมี เข้ามามากขึ้น อีกทั้งการพัฒนาด้านคุณภาพก็ดีขึ้นมากกว่าเดิม  

แต่ในขณะเดียวกันความต้องการด้านงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งจากตลาดในประเทศ
และตลาดส่งออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป กลุ่มค้าปลีกออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ ขณะที่ประเทศไทยก าลังเร่ง
เดินหน้าพัฒนาความพร้อมตามนโยบาย 4.0 เพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นฮับศูนย์กลางด้านการผลิต ที่เกี่ยวเนื่องกับวงการพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์หลัก ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ จึงมีมาตรการในการปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันดังนี้ 

1. การลดต้นทุนการผลิต 
-  การปรับสัดส่วนการซ้ือวัตถุดิบจากในประเทศและต่างประเทศให้สมดุลตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน หรือเป็นการ
ซ้ือจากกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อลดภาระภาษีการน าเข้า 

-  เน้นการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสีย จากนโยบายพัฒนาทักษะแรงงาน
โดยการอบรมในทุกไตรมาส 

- ปรับผังองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 
 

 
2. ปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม อุตสาหกรรมพลาสติกบรรจุภัณฑ์มุ่งเน้น พลาสติกเพื่อความยั่งยืน

และเศรษฐกิจหมุนเวียน บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น Co-ex Pearlized 
Biodegrable และศึกษาการผลิตฟิล์มบีโอพีพีไฮแบริเออร์ ซ่ึงสามารถรีไซเคิลได้ ทดแทนการใช้ฟิล์มบีโอพีพีเพื่ อ
น าไปเคลือบกับวัสดุชนิดอื่น ๆที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ 

3. การบริหารการขาย 
-  บริษัทฯ ยังค านึงถึงการรักษาฐานลูกค้าที่ส าคัญในต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการขายผ่านตัวแทนในพื้นที่ 
-  การมีกิจกรรมพบปะลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบความพึงพอใจ หรือ ความต้องการของลูกค้า 
- การมุ่งเน้นการจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา 
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Industry and Competition in 2019Industry and Competition in 2019 

 The global economy in overall has a direction of continuously slowing down. According to the volume of world trade 
contracted especially the export sector and production while inflation interest rate and the unemployment rate remained at a stable 
level which the main reason was the result of the war trade between the United States and China, as well as the global crude oil 
price is slowing. World economic conditions in the year 2020 is still unpredictable, as there are still many issues that must be 
followed, including the confrontation with the uncertainty of the trade war that creates pressure to spread throughout the wo rld 
fluctuations in exchange rates, risks from political instability occurring in the group European countries. Disputes between the US 
and Iran that may result in crude oil prices. In particular, the outbreak of the virus Covid-19, this not yet has known when it will 
be terminated. 

 For the domestic part, overall in 2019, the Thai economy grew by 2.4 percent, compared to 4.2 percent in 2018. Factors 
affecting in the 4th quarter came from issues such as low global economy. Due to the uncertainty of trade protection measures and 
the baht appreciation delays in driving budgets, drought, and temporary factors in the production of some industrial products. The 
Thai economy in 2020 is expected to expand by 1.5 - 2.5 percent, slowing down from 2019 due to major risk factors such as the 
outbreak of the Covit-19 virus is a drought. However, supporting factors include 

1. Slowly improving of the world economy and trade the reduction of pressure from trade barriers. And in the case of 
England withdrawing from being an EU member. 

2. Public investment Private investment and expansion of helping the household sector. 
3. Driven by government measures 
4. Approval of the government budget for the year 2020. 

Competitive Opportunities 

 In the year 2019, the BOPP film industry, both in Foreign markets and in Thailand market, implement a strategy on 
severe price competition strategies to maintain a market share and create production for continuity even though price of raw 
materials in the Southeast Asian region decreased approximately at 13%, together with appreciation in Thai baht currency 
approximately at 3.9% resulted on more importing of BOPP film from China, Asia and the Middle East as well as more 
improving on quality product. 

 Therefore, the demand for printing and packaging in Thailand tends to increase from both domestic market and export 
market especially Food processing industry, E-Commerce & Retail, Logistics. While Thailand is accelerating to develop 
readiness under the Thailand 4.0 national policy for becoming the HUB of production relate on printing and packaging industry in 
Southeast Asia. The Company has measures its to improve strategies on competition efficiency as following; 

1. Reducing the cost of production 
- To review on purchasing of raw material proportion ratio on both domestic and overseas to rely on currency 

exchange rate or purchasing from SEA’s group for reducing on tax burdens purpose. 

- To Focus on quality production and improve production efficiency in order to reduce a yield loss from skills 
development policy by seminar training in every quarter. 

- To Review organization for improving efficient and effective at work 
2. Improving the product 

Due to environment issue, Plastic packaging industry will focus on sustainability and circular economic. 
The Company has launch a new product to supporting environmental such as Co-ex, Pearlized biodegradable 
plastics including study research on BOPP High Barrier Film for recycle in order to replace BOPP film that 
being coated with other materials which unable to recycle. 

3. Managing on Sale 
- The Company considers in maintain a customer market share in an overseas by promoting sales through local 

representative. 
- Continuous customers’ engagement activities to obtain the satisfaction or our customer needs. 
- Focusing on delivery products with punctual time 
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ปัจจัยความส าเร็จ และปัจจัยความเส่ียง 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับปัจจัยความส าเร็จ ดังนี้ 

1. จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีต้นทุนที่ช่วยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ 
2. การปรับปรุงระบบการผลิตและการใช้พลังงาน เพื่อรักษาและเพิ่มความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต 
3. การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
4. การรักษาและสร้างความพึงพอใจอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า ในสามมิติหลัก คือ คุณภาพสินค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา 

และราคาที่ยุติธรรม  
5. การรักษาฐานลูกค้าควบคู่กับการพัฒนาตลาดใหม่ และขยายฐานตลาดเดิมส าหรับสินค้าฟิล์มที่มีมูลค่าสูง 
6. การวิจัยและพัฒนาฟิล์มแบบพิเศษ ที่มีมูลค่าสูง และมีคุณสมบัติและคุณภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
7. การให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ปัจจัยความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง สาเหตุและลักษณะความเส่ียง ผลกระทบ มาตรการในการรองรับ 
1. ความเสี่ยงด้านการเงิน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา 
ยูโร ปอนด์สเตอร์ริง และ เยน 

การก าไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงในแต่
ละสกุลเงิน 

- สร้ างสมดุลระหว่างการน า เข้ า
วัตถุดิบและการส่งออกที่ เป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ 
- ติดตามความเคล่ือนไหวของอัตรา
แลก เปลี่ ยนป ระจ า วัน  เ พื่ อห า
มาตรการที่ เหมาะสมเพื่อลดความ
เ ส่ีย งจ ากการขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 
- มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทาง
การเงินและการให้ สินเ ช่ือกับ
ลูกหนี้การค้า 

การช าระเงินล่าช้าและหนี้ สูญ
ของลูกหนี้การค้า 

- บริษัทฯ ทบทวนและติดตามการให้
สินเช่ือการค้าแก่ลูกค้าเป็นรายไตร
มาสเพ่ือตรวจสอบความสามารถใน
การช าระเงินของลูกค้าแต่ละราย
ส าหรับลูกค้าในประเทศ 
- ท าประกันลูกหนี้การค้าส าหรับ
ลูกค้าต่างประเทศและใช้เครื่องมือ
ทางการเงิน  

2. ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ
และการด าเนินธุรกิจ 

ความเส่ียงด้านความผันผวนของ
ราคาและวัตถุดิบ ซ่ึงมีปัจจัยหลัก
มาจากความผันผวนของราคา
น้ ามันดิบ การเปลี่ยนแปลงของ 
อุปสงค์ และ อุปท านของ เ ม็ ด
พลาสติก และฟิล์มพลาสติกของ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การขาดทุนจากความผันผวนของ
ต้นทุนวัตถุดิบและราคาขาย 

- บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงของต้นทุนวัตถุดิบตาม
ตัวแปรทางด้านราคาวัตถุดิบและ
ประเมินแนวโน้มต้นทุนวัตถุดิบและ
ราคาขายฟิล์ม เพ่ือก าหนดราคาขาย
เป็นรายสัปดาห์  เพื่อป้องกันการ
ขาดทุนจากความผันผวน และให้มี
การแสดงรายงานก าไรจากการแปร
รูปขั้นต้น 

ปัจจัยความส าเร็จ และปัจจัยความเส่ียง 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับปัจจัยความส าเร็จ ดังนี้ 

1. จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีต้นทุนที่ช่วยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ 
2. การปรับปรุงระบบการผลิตและการใช้พลังงาน เพื่อรักษาและเพิ่มความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต 
3. การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
4. การรักษาและสร้างความพึงพอใจอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า ในสามมิติหลัก คือ คุณภาพสินค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา 

และราคาที่ยุติธรรม  
5. การรักษาฐานลูกค้าควบคู่กับการพัฒนาตลาดใหม่ และขยายฐานตลาดเดิมส าหรับสินค้าฟิล์มที่มีมูลค่าสูง 
6. การวิจัยและพัฒนาฟิล์มแบบพิเศษ ที่มีมูลค่าสูง และมีคุณสมบัติและคุณภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
7. การให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ปัจจัยความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง สาเหตุและลักษณะความเส่ียง ผลกระทบ มาตรการในการรองรับ 
1. ความเสี่ยงด้านการเงิน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา 
ยูโร ปอนด์สเตอร์ริง และ เยน 

การก าไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงในแต่
ละสกุลเงิน 

- สร้ างสมดุลระหว่างการน า เข้ า
วัตถุดิบและการส่งออกที่ เป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ 
- ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตรา
แลก เปลี่ ยนป ระจ า วัน  เ พื่ อห า
มาตรการที่ เหมาะสมเพื่อลดความ
เ ส่ีย งจ ากการขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 
- มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทาง
การเงินและการให้ สินเ ช่ือกับ
ลูกหนี้การค้า 

การช าระเงินล่าช้าและหนี้ สูญ
ของลูกหนี้การค้า 

- บริษัทฯ ทบทวนและติดตามการให้
สินเช่ือการค้าแก่ลูกค้าเป็นรายไตร
มาสเพื่อตรวจสอบความสามารถใน
การช าระเงินของลูกค้ าแต่ละราย
ส าหรับลูกค้าในประเทศ 
- ท าประกันลูกหนี้การค้าส าหรับ
ลูกค้าต่างประเทศและใช้เครื่องมือ
ทางการเงิน  

2. ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ
และการด าเนินธุรกิจ 

ความเส่ียงด้านความผันผวนของ
ราคาและวัตถุดิบ ซ่ึงมีปัจจัยหลัก
มาจากความผันผวนของราคา
น้ ามันดิบ การเปลี่ยนแปลงของ 
อุ ปสงค์ และอุ ปท านของ เ ม็ ด
พลาสติก และฟิล์มพลาสติกของ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การขาดทุนจากความผันผวนของ
ต้นทุนวัตถุดิบและราคาขาย 

- บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงของต้นทุนวัตถุดิบตาม
ตัวแปรทางด้านราคาวัตถุดิบและ
ประเมินแนวโน้มต้นทุนวัตถุดิบและ
ราคาขายฟิล์ม เพื่อก าหนดราคาขาย
เป็นรายสัปดาห์  เพื่อป้องกันการ
ขาดทุนจากความผันผวน และให้มี
การแสดงรายงานก าไรจากการแปร
รูปขั้นต้น 

ปัจจัยความสำาเร็จ และปัจจัยความเสี่ยง
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ประเภทความเส่ียง สาเหตุและลักษณะความเส่ียง ผลกระทบ มาตรการในการรองรับ 
 ความเ ส่ียงด้ านการขาดแคลน

วัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) เนื่องจาก
ผู้ผลิตภายในประเทศมีเพียงราย
เดียว 

- ท าให้สูญเสียโอกาสทางการตลาด
และไม่สามารถจัดส่งได้ตาม
ก าหนดเวลาที่ตกลงไว้กับลูกค้า 

- การใช้ก าลังการผลิตไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

- สร้างสมดุลระหว่างการน าเข้าเม็ด
พลาสติกและพึ่งพิงเม็ดพลาสติกที่
ผลิตภายในประเทศ 
- ส ารองเม็ดพลาสติกคงคลังให้
เพี ย งพอกับความต้ อ งการผลิ ต
ประมาณ 3 สัปดาห์ หรือปริมาณ
ค าส่ังการผลิตที่มีทั้งหมด 

3. ความเส่ียงด้านการตลาด
และการขาย 

ความเส่ียงจากการถูกใช้มาตรการ
ต อ บ โ ต้ ก า ร ทุ่ ม ต ล า ด  (Anti-
dumping) ในตลาดต่างประเทศ 

- เสียค่าใช้จ่ายสูงในการจ้างทนาย 
- สูญเสียยอดขายและฐานลูกค้า
ในตลาดที่ ถู กมาตรการ เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี 

- ก าหนดรายช่ือประเทศที่มีความ
เ ส่ียงและต้อง เฝ้ าติดตามการใช้
มาตรการ AD โดยการประสานงาน
ร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและ
ตัวแทนขายของบริษัทฯ ในประเทศ
นั้นๆ 
- ขยายตลาดในประเทศที่ มีการ
เติบโตและมีความเส่ียงต่ าในการใช้
มาตรการ AD 

ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรง
ใ น ต ล า ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ 

- กระทบต่อความสามารถในการ
ท าก าไรของบริษัทฯ 
- ราคาขายที่ตกต่ าในกลุ่มสินค้า 
Commodity 
- การสูญเสียยอดขายและส่วน
แบ่งตลาด 

- ส่งเสริมการขายสินค้าสม่ าเสมอ 
- ขยายตลาดต่างประเทศเพื่อลดการ
พึ่งพิงตลาดส่งออกตลาดใดตลาด
หนึ่งมากเกินไป 
- สร้างความแตกต่างกับคู่แข่งสินค้า
น าเข้าในประเทศไทยจากบริการที่ดี
และจัดส่งที่รวดเร็ว 
- ร่วมกับฝ่าย R&D ในการพัฒนา
สินค้าใหม่ เพื่อลดการแข่งขันและ
เพิ่มการท าก าไร 

4.ความเส่ียงด้านเทคโนโลยี
การผลิต 

เทคโนโลยีการผลิตใหม่มีก าลัง
การผลิตสูง, Yield สูง 

- ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของ
เทคโนโลยีใหม่ต่ ากว่า 
- อัตราของเสียต่ ากว่า 

- มีการพัฒนา Specialty Film บน
เทคโนโลยีเดิม เพื่อสร้างสมดุล 
- ปรับแผนธุรกิจมุ่งสู่ Value added 
Film 
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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 

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. 

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  
- Plastic resin safety stock of 3-
week standard or total back order 
production requirement 

Key Success & Risk Factors
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Types of Risks Risks Identification Causes & Effects Measurements 
3.Marketing & Sales 
Risks 

Risk from Anti-dumping 
measure in overseas market. 

Loosing sales and customer 
base for 5 years. 

- Prepare “watch list” for 
identified AD risk countries. 
- Coordinate with related Thai 
authority and overseas agent to 
monitor AD movement in risk 
countries 
- To expand new market in high 
growth and AD low risk countries 

Risk from tense market 
competition in domestic and 
overseas market. 

- Negatively impact to 
company profitability. 
- Price depression in 
commodity film items. 
- Loosing sales and share in 
domestic and overseas market. 

- To promote regularly. 
- To diversify company export 
market to new country/region in 
order to reduce high dependency 
in one market or sales region. 
- To differentiate TFI from the 
imported film competitor by 
offering better pre and after sales 
service and faster delivery. 
- Coordinate with R&D to develop 
new product with low competition 
and high margin. 

4. Production 
Technology Risk 

- High Capacity for  New 
Technology 
- High Yield   

- Lower production cost per 
unit for New Technology 
- Limit Defeat Rate 

- Research and Development for 
Specialty Film based on exist 
Technology  
- Focusing in Value added Film 
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Board of Directors

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ
Mr. Chalermchai Mahagitsiri
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นายวัฒนชัย  สุวคนธ์
Mr. Vatanachai Suvagondha

กรรมการอิสระ
Independent Director

นายอำานาจ กิตติกรัยฤทธิ์
Mr. Amnard Kittikrairit

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
Director and Managing Director

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร
Mr. Somchai Vasupongsortorn

กรรมการและเลขานุการบริษัท 
Director and Company Secretary

นางสาวอุษณา มหากิจศิริ
Ms. Ausana Mahagitsiri

กรรมการ
Director

นางสุวิมล  มหากิจศิริ 
Mrs. Suvimol Mahagitsiri 
รองประธานกรรมการ
Vice Chairman

นางกิ่งเทียน  บางอ้อ 
Mrs. Kingthien Bang-or 
ประธานกรรมการ
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

รายช่ือผู้ถือหุ้นของบรษิัทไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
วันที่ปิดสมุดทะเบียน 31 มีนาคม 2563 

จ านวนหุน้ที่ถือ % 
1. กลุ่มมหากิจศิร ิ 1,716,680,231 83.84 
2. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 100,339,564 4.90 
3. นายไพศาล    แซ่ล่อ 25,774,134 1.26 
4. นางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป ์ 12,800,000 0.63 
5. นายจีรพงษ ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 7,612,100 0.37 
6. นายสุธี ลิ่มอติบูลย ์ 7,529,469 0.37 
7. นายเอนก ชัยกิตติศิลป ์ 5,799,400 0.28 
8. นายชัยยศ เขมษัเฐียร 5,693,958 0.28 
9. บริษทัศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก 5,122,573 0.25 
10. นายวีระเดช จันทร์แจ้ง 3,300,000 0.16 
 

หมายเหต ุ ผู้ถือหุ้นกลุ่มมหากิจศิริ ประกอบด้วย นายประยุทธ มหากิจศิริ  นางสุวิมล มหากิจศิริ  นางสาวอุษณีย์  มหากิจศิริ  
นายเฉลิมชัย  มหากิจศิริ  นางสาวอุษณา  มหากิจศิริ บรษิัทเลควูด แลนด์ จ ากัด และบรษิัท พีเอ็ม กรุป๊ จ ากัด 
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โครงสร้างการจัดการโครงสร้างการจัดการ   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

คณะกรรมการบริษัท มี 7 ท่าน  ประกอบด้วย 
1. นางก่ิงเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ 
3. นายวัฒนชัย สุวคนธ ์ กรรมการอิสระ 
4. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ 
5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ 
6. นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธิ ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
7. นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมาจากกรรมการอิสระ มี 2 ท่าน  ประกอบด้วย * 

1. นางก่ิงเทียน บางอ้อ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวัฒนชัย สุวคนธ ์ กรรมการตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน มี 2 ท่าน  ประกอบด้วย 

1. นายวัฒนชัย สุวคนธ ์ ประธานคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธิ ์ อนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มี 2 ท่าน  ประกอบด้วย 

1. นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธิ ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มี 13 ท่าน  ประกอบด้วย 

1. นายสมชัย วสุพงศ์โสธร ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน 

2. นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเฟื้อ กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

3. นายชาตร ี บุนนาค กรรมการ - ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
4. นายไกรวิทย์ อนันตชานนท์ กรรมการ - ผู้จัดการฝ่ายผลิต และรักษาการผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน 
5. นางดวงกมล วรดี กรรมการ - ผู้จัดการฝ่ายจัดหา/รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
6. นางเนตรทราย เมืองจันทร์ กรรมการ - ผู้จัดการฝ่ายเอกสารส่งออก 
7. นายชุณห์ เฉลิมเทวี กรรมการ - ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 
8. นายปณวิทย์ ยั่งยืนพิพัฒน์กุล กรรมการ - ผู้จัดการฝ่ายวางแผนงบประมาณ 
9. นางธนัญชนก จรัสโรจน์โภคา กรรมการ - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
10. นางสาวพนิตตา น้ าดอกไม้ กรรมการ - ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี  
11. นางอุไรวรรณ ปราณีตพลารักษ์ กรรมการ - ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ 
12. นายธวัชชัย คูณขุนทด กรรมการ - ผู้จัดการวิจัยและพัฒนา 
13. นางสาวพชรภัทร บุญสุขเกิด กรรมการ - ผู้จัดการสารสนเทศ 
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คณะผู้บริหาร (Executive Committee Members-ECM) มี 6 ท่านประกอบด้วย 
1. นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธิ ์ กรรมการผู้จัดการ 
2. นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและการลงทุน 
3. นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเฟื้อ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
4. นายชาตร ี บุนนาค ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
5. นายไกรวิทย์ อนันตชานนท์ รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน 
6. นางดวงกมล วรดี รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 

 
หมายเหตุ  * กรรมการตรวจสอบลาออก 1 ท่านเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างสรรหากรรมการอิสระทดแทน 

โครงสร้างการจัดการ   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

คณะกรรมการบริษัท มี 7 ท่าน  ประกอบด้วย 
1. นางก่ิงเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ 
3. นายวัฒนชัย สุวคนธ ์ กรรมการอิสระ 
4. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ 
5. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ 
6. นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธิ ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
7. นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมาจากกรรมการอิสระ มี 2 ท่าน  ประกอบด้วย * 

1. นางก่ิงเทียน บางอ้อ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวัฒนชัย สุวคนธ ์ กรรมการตรวจสอบ 

คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน มี 2 ท่าน  ประกอบด้วย 

1. นายวัฒนชัย สุวคนธ ์ ประธานคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธิ ์ อนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มี 2 ท่าน  ประกอบด้วย 

1. นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธิ ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มี 13 ท่าน  ประกอบด้วย 

1. นายสมชัย วสุพงศ์โสธร ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน 

2. นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเฟื้อ กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

3. นายชาตร ี บุนนาค กรรมการ - ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
4. นายไกรวิทย์ อนันตชานนท์ กรรมการ - ผู้จัดการฝ่ายผลิต และรักษาการผู้อ านวยการฝ่ายโรงงาน 
5. นางดวงกมล วรดี กรรมการ - ผู้จัดการฝ่ายจัดหา/รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
6. นางเนตรทราย เมืองจันทร์ กรรมการ - ผู้จัดการฝ่ายเอกสารส่งออก 
7. นายชุณห์ เฉลิมเทวี กรรมการ - ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 
8. นายปณวิทย์ ยั่งยืนพิพัฒน์กุล กรรมการ - ผู้จัดการฝ่ายวางแผนงบประมาณ 
9. นางธนัญชนก จรัสโรจน์โภคา กรรมการ - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
10. นางสาวพนิตตา น้ าดอกไม้ กรรมการ - ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี  
11. นางอุไรวรรณ ปราณีตพลารักษ์ กรรมการ - ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ 
12. นายธวัชชัย คูณขุนทด กรรมการ - ผู้จัดการวิจัยและพัฒนา 
13. นางสาวพชรภัทร บุญสุขเกิด กรรมการ - ผู้จัดการสารสนเทศ 
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ประวัติกรรมการผู้บริหาร 

ชื่อ – สกุล                                                  นางกิ่งเทียน  บางอ้อ 
ต าแหน่งปัจจุบัน   ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
อายุ                                                                    75 ปี 
คุณวุฒิการศึกษา                                             - ปริญญาตรี  : บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 -ปริญญาโท  : บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                        -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ                        -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -ไม่มี- 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2543 
ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 

2543 –  ส.ค.2560 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี                    

ส.ค.2560 – ปัจจุบัน 
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม  บมจ. เซลลูลาร์ วิชั่น (ไทยแลนด)์ 
ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม  บจก.ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม  บจก. พิญาณี 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม  บจก.ไอ ทาวเวอร์ 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  บจก. สหกลอิควปิเมนท์ 
2562 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  บจก. อะเมซิ่ง คอฟฟ่ี 
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ชื่อ – สกุล                                                  นางสุวิมล   มหากิจศิร ิ 
ต าแหน่ง   รองประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
อายุ                                                                    73 ปี 
คุณวุฒิการศึกษา                                             - ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                        ปิดสมุด ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562          :   หุ้นสามัญจ านวน 118,508,817 หุ้น เท่ากับ 5.79%  
การซื้อ – ขาย ระหว่างปี                      :  -ไม่มี- 
ปิดสมุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563         :   หุ้นสามัญจ านวน 118,508,817 หุ้น เท่ากับ 5.79% 
(กลุ่มมหากจิศิริ จ านวน 1,716,680,231 หุ้น เท่ากับ.83.84%) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ                        

หุ้นสามัญจ านวน  1,063,695 หุ้น เท่ากบั 0.05% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   มารดาของกรรมการ คุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ และ คุณอุษณา มหากิจศิริ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2526 
ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 

2526 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บจก. เลควูด แลนด ์
2535 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บจก. เลควูด คันทรี ่คลับ 
2535 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. พีเอ็มกรุ๊ป   

 

ชื่อ – สกุล                                                  นายวัฒนชัย   สุวคนธ์ 
ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
อายุ                                                                    77 ปี 
คุณวุฒิการศึกษา                                             - ปริญญาตรีพาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ 

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 38 
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                        -ไม่ม-ี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ                        

-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -ไม่มี- 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 18 เม.ย. 2549 
ประสบการณ์ท างาน  2510 – 2536 ผู้จัดการฝ่ายขาย / กรรมการบริหาร   บจก. น้ ามันคาลเท็กซ ์(ไทย) 

2536 – 2544 รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย , รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ ,รองผู้ว่าการฝ่าย
บริหาร  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

2544 – 2545     รักษาการผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย   
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท  
จดทะเบียน 

2549 – 2552 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 

2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน – บมจ.ไทยฟิล์อินดัสตร่ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืน  -ไม่มี- 
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ชื่อ – สกุล                                                  นายเฉลิมชัย   มหากิจศิร ิ 
ต าแหน่ง   กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
อายุ                                                                    41 ปี 
คุณวุฒิการศึกษา                                             - ปริญญาโท Finance, Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Directors Accreditation DAP 2004   
- Directors Certification Program DCP 2005 

การผ่านการอบรมหลักสูตรอ่ืน 
- Capital Market Academy No.17 (2013) 
- Academy of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 4 ปี 2559 
- Digital Edge Fusion (DEF) มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 1 ปี 2560 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                        
 

ปิดสมุด ณ วันที่  6 มีนาคม 2562        :    หุ้นสามัญจ านวน 337,064,559 หุ้น เท่ากับ 16.46%  
การซื้อ – ขาย ระหว่างปี                      : -ไม่มี- 
ปิดสมุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563        :   หุ้นสามัญจ านวน  337,064,559 หุ้น เท่ากับ 16.46% 
(กลุ่มมหากจิศิริ จ านวน 1,716,680,231 หุ้น เท่ากับ 83.84%)   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรส และบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ 

 - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   บุตรชายรองประธานกรรมการ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 22 เม.ย. 2554 
ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 

ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์ 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 
6 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิง้ส์  
2555 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บมจ.เมอร์เมด มาริไทม์ 
1 ก.พ.2561 - ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ. เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

2541 – ปัจจุบัน        กรรมการ  บจก. เลควูด  แลนด ์
2541 – ปัจจุบัน            กรรมการ  บจก. เลควูดคันทรี ่คลับ 
2545 – ปัจจุบัน        กรรมการ  บจก. ครัวเลควูด 
2545 – ปัจจุบัน        กรรมการ  บจก. แอ็คมี่ แค็มพ 
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. พี.เอ็ม.คอร์ป                
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. พีเอ็ม กรุ๊ป 
2551 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บจก.โฟร วนั วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
2553 – ก.ค. 2557 กรรมการบริหาร  บจก. สินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส ์
2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  บจก. ศักดิ์ไชยสิทธิ ์
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. เอ็ม ครีก แลนด ์
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ 
2554 - ปัจจุบัน   กรรมการ  บจก. พหลโยธิน การ์เด้นท ์
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก.คอฟฟ่ี แกลลอรี ่
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก.โฟร วัน วัน ฟัน 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก.พี เอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก.เนเชอรัล เบฟ 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. พีเอ็มที พร็อพเพอร์ต้ี 
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. ซีเอ็ม คอร์ปอเรท 
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ชื่อ – สกุล                                                  นางสาวอุษณา   มหากิจศิริ  
ต าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
อายุ                                                                    39 ป ี
คุณวุฒิการศึกษา                                             - ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา 

-  ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program – DAP 2004  
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                        ปิดสมุด ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562         :    หุ้นสามัญจ านวน 707,725,644 หุ้น เท่ากับ 34.57%  
การซื้อ – ขาย ระหว่างปี                      : -ไม่มี- 
ปิดสมุด ณ 31 มีนาคม 2563                :   หุ้นสามัญจ านวน 707,725,644 หุ้น เท่ากับ 34.57% 
(กลุ่มมหากจิศิริ จ านวน  1,716,680,231 หุ้น เท่ากับ 83.84%) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ                        -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   บุตรีรองประธานกรรมการ 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 13 ส.ค. 2556 
ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์            
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

2541 – ปัจจุบัน        กรรมการ  บจก. เลควูด แลนด ์
2541 – ปัจจุบัน        กรรมการ  บจก. เลควูดคันทรี่คลับ 
2545 – ปัจจุบัน        กรรมการ  บจก. ครัวเลควูด 
2545 – ปัจจุบัน        กรรมการ  บจก. แอ็คมี่ แค็มพ 
2548 – ปัจจุบัน        กรรมการ  บจก. พี.เอ็ม.คอร์ป 
2551 – ปัจจุบัน        กรรมการ  บจก. พหลโยธินการ์เด้น 
2551 – ปัจจุบัน        กรรมการ  บจก. โฟร วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
2552 – ปัจจุบัน            กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  บจก. คอฟฟ่ี แกลลอร ี
2553 – ปัจจุบัน        กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  บจก. เดอะเนสท์ พร็อพเพอร์ต้ี 
2553 – ปัจจุบัน        กรรมการ  บจก. ควอลลิตี้ คอฟฟ่ี โปรดักท์ 
2554 – ปัจจุบัน        ประธานฝ่ายปฏิบัติการ  บจก. พีเอ็ม กรุ๊ป 
2554 – ปัจจุบัน        กรรมการ  บจก. เอ็ม ครีก แลนด ์
2554 – ปัจจุบัน        กรรมการ  บจก. เมาน์เท่น ครีก ดีเวลอปเม้นท์ 
2556 – ปัจจุบัน        กรรมการ  บจก. โฟร วัน วัน ฟัน 
2556 – ปัจจุบัน        กรรมการ  บจก. พีเอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. เนเชอรัล เบฟ 
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การก ากับดแูลกิจการ 

 บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยยึดถือหลักธรรมำภิบำล
และข้อพึงปฏิบัติตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใสและมีควำมรับผิดชอบ 
ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกิจกำร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและสำธำรณชนมีควำมเช่ือมั่น
และสำมำรถตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ได้  

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรขึ้นตำมหลักกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และระเบียบปฏิบัติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อส่งเสริมหลักธรรมำภิบำลของ
องค์กร โดยมุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมซ่ือสัตย์สุจริต บนพื้นฐำน จรรยำบรรณทำง
ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในกำรท ำงำน โดยจัดท ำเป็นคู่มือไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของ คณะกรรมกำร  
บริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำน และผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงจะน ำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนอย่ำงแท้จริง และก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท      
มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมเป็นประจ ำ ทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีกำรส่ือสำรนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ แก่ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับของบริษัทฯ 
ให้เข้ำใจและมีกำรติดตำมให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร ภำยใต้กำรดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ     
ของบริษัทฯ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงใกล้ชิด ซ่ึงหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยสำระส ำคัญดังต่อไปนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
2. กำรปฏิบัตติ่อผู้ถือหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกัน 
3. กำรค ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 
4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น ( Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำผู้ถือหุ้นเป็นเจ้ำของที่แท้จริงของบริษัทฯ และควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ผ่ำนกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อให้ท ำหน้ำที่แทนตน ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของบริษัทฯ 
ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยก ำหนดหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำนถือปฏิบัติดังนี้ 

1.1 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในกำรซ้ือ ขำย โอนหุ้น และสิทธิในกำรรับใบหุ้น 
1.2 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในกำรได้รับส่วนแบ่งก ำไรของกิจกำร 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล   
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะจัดสรรเงินก ำไรประจ ำปี โดยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรำกฏว่ำ 
- ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ มีก ำไร และ 
- บริษัทฯ ไม่มียอดขำดทุนสะสมเหลืออยู่ และ 
- บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ำยเงินปันผลได้ และ 
- กำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะพิจำรณำถึงกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ ด้วย 

1.3 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในกำรได้รับข่ำวสำร ข้อมูลของบริษัทฯ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ ทันเวลำในรูปแบบที่
เหมำะสมในกำรตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และตนเอง โดยเท่ำเทียมกันและตรวจสอบได้ 

ชื่อ – สกุล                                                  นายอ านาจ  กิตติกรัยฤทธิ ์
ต าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการผู้จัดการ,ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
อายุ                                                                    57 ปี 
คุณวุฒิการศึกษา                                             -ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิชาเอก เทคโนโลยี 

การผลิต   
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  (MBA)  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Anti-Corruption for Executive Program 12/2014 
- Director Certification Program -DCP  197/2014 
- Chartered Director Class 9/2015 
- Corporate Governance for Executive Class 7/2016 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                        -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ                        -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -ไม่มี- 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 มี.ค. 2557 
ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 

2548 – มี.ค. 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
2557 – พ.ค.2557 กรรมการ  บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 
พ.ค. 2557 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยฟิล์มอิสดัสตร่ี 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
หรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. เนเชอรัล เบฟ  
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. โกลเด้นท ์ไตรแองเกลิ เฮลท์  
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. เนเชอรัล ดริ้งค ์ 
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. เนเชอรัล ออร่า 

 

ชื่อ – สกุล                                                  นายสมชัย  วสุพงศ์โสธร  
ต าแหน่งปัจจุบัน กรรมการ, เลขานุการบริษัท ,กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, 

ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน และ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

อายุ                                                                    56 ปี 
คุณวุฒิการศึกษา                                             -ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    

-บรรษัทภิบาลส าหรับผู้บริหาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2008 
การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
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 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                        -ไม่มี- 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรที่ไม่
บรรลุนิติภาวะ                        -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   -ไม่มี- 
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 เม.ย. 2553 
ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ, เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและ 
หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน การลงทุน  บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 
ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
หรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืน 
 
 

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. ริเวอร์ไซด์ ทาวเวอร์ 
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. พีเอ็ม กรุ๊ป 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) 
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เมาน์เท่น ครีก ดเีวลลอปเม้นท์ 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เนเชอรัล เบฟ 
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การก ากับดแูลกิจการ 

 บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ำกัด (มหำชน) ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยยึดถือหลักธรรมำภิบำล
และข้อพึงปฏิบัติตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใสและมีควำมรับผิดชอบ 
ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกิจกำร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและสำธำรณชนมีควำมเช่ือมั่น
และสำมำรถตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ได้  

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรขึ้นตำมหลักกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และระเบียบปฏิบัติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อส่งเสริมหลักธรรมำภิบำลของ
องค์กร โดยมุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมซ่ือสัตย์สุจริต บนพื้นฐำน จรรยำบรรณทำง
ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในกำรท ำงำน โดยจัดท ำเป็นคู่มือไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของ คณะกรรมกำร  
บริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำน และผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงจะน ำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนอย่ำงแท้จริง และก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท      
มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมเป็นประจ ำ ทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีกำรส่ือสำรนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ แก่ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับของบริษัทฯ 
ให้เข้ำใจและมีกำรติดตำมให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร ภำยใต้กำรดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ     
ของบริษัทฯ และคณะกรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงใกล้ชิด ซ่ึงหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยสำระส ำคัญดังต่อไปนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
2. กำรปฏิบัตติ่อผู้ถือหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกัน 
3. กำรค ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 
4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

1. สิทธิของผู้ถอืหุ้น ( Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำผู้ถือหุ้นเป็นเจ้ำของที่แท้จริงของบริษัทฯ และควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ผ่ำนกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อให้ท ำหน้ำที่แทนตน ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของบริษัทฯ 
ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยก ำหนดหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำนถือปฏิบัติดังนี้ 

1.1 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในกำรซ้ือ ขำย โอนหุ้น และสิทธิในกำรรับใบหุ้น 
1.2 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในกำรได้รับส่วนแบ่งก ำไรของกิจกำร 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล   
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะจัดสรรเงินก ำไรประจ ำปี โดยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรำกฏว่ำ 
- ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ มีก ำไร และ 
- บริษัทฯ ไม่มียอดขำดทุนสะสมเหลืออยู่ และ 
- บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ำยเงินปันผลได้ และ 
- กำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะพิจำรณำถึงกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ ด้วย 

1.3 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในกำรได้รับข่ำวสำร ข้อมูลของบริษัทฯ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ ทันเวลำในรูปแบบที่
เหมำะสมในกำรตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และตนเอง โดยเท่ำเทียมกันและตรวจสอบได้ 

การกำากับดูแลกิจการที่ดี    
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1.4 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ตลอดจนกำรรับทรำบกฎเกณฑ์และ
วิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุม ได้รับข้อมูลที่เพียงพอในกำรพิจำรณำและควำมเห็นของกรรมกำรในแต่ละวำระ
ก่อนกำรประชุมตำมเวลำอันควร มีโอกำสซักถำมกรรมกำร มีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมและ   
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

1.5 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนและอนุมัติงบกำรเงินของบริษัทฯ ตลอดจนกำรร่วมตัดสินใจในกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยที่ส ำคัญของบริษัทฯ เช่นกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร รวมทั้งกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี  กำรจัดสรรเงินปันผล       
กำรก ำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนกำรเพิ่มทุน และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ     
เป็นต้น 

1.6 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ
ก่อน วันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของเลขำนุกำรบริษัท หรือทำงโทรสำร โดยแจ้งผ่ำน
ระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมกับกำรแจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 

1.7 ในวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
โดยเสนอช่ือกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรำยบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมกำรที่ต้องกำร      
ได้อย่ำงแท้จริง และสนับสนุนให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

1.8 บริษัทฯ อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่ำงเต็มที่ โดย
จัดประชุมในวันท ำกำร ท่ีสถำนที่ใกล้เคียงส ำนักงำนบริษัทฯ มีกำรคมนำคมสะดวก  ง่ำยต่อกำรเดินทำงของ     
ผู้ถือหุ้น รวมถึงอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนักลงทุนสถำบันในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

1.9 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1ใน 5 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ     
25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด  จะเข้ำช่ือกันท ำ
หนังสือขอให้คณะกรรมกำรบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้  โดยระบุเหตุผล    
ในกำรขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำว ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมกำรบริษัทต้องจัดให้มีกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นภำยใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น 

1.10 ประธำนกรรมกำร กรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ กรรมกำรตรวจสอบ และ 
อนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงพร้อมเพรียงและร่วมตอบข้อซักถำมต่อที่ประชุม    
ผู้ถือหุ้น 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 

 บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญและเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้น  และปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และกฎหมำยที่ก ำหนด โดยบริษัทฯ     
ได้ก ำหนดให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปีภำยใน 4 เดือนนับจำกวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอ
วำระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกฎเกณฑ์ กฎหมำย   
ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป  

 โดยปี 2562 บริษัทฯ ได้มีกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง คือ กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ประชุมเมื่อ
วันที่ 23 เมษำยน 2562 จัดประชุม ณ บำงนำไพรด์ โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนส์ ห้องเดอะมีท 2 ช้ัน 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน 
(บำงนำ-ตรำด) กม. 6.5 ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540 โดยจัดรถรับส่งจำก ป้ำยรถเมล์สะพำนลอยเข้ำไป
ที่อำคำร ซ่ึงได้ด ำเนินกำรจัดประชุมโดยยึดถือและปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับกิจกำรที่ดีในด้ำนกำรจัดกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี โดย

บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย          
ด้วยคะแนน 98 ทั้งนี้ในระหว่ำงปีไม่มีกำรเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 

การด าเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ เปิดโอกำสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำ
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยำยน 2561 จนถึง วันที่ 31 ธันวำคม 
2561โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีกำรบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภำยใต้หัวข้อ ”ข้อมูลกำรประชุมผู้ถือหุ้น” และผ่ำนทำง
ระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ซ่ึงมีกำรก ำหนดวำระกำรประชุมและข้อมูลประกอบวำระ รวมทั้งควำมเห็นของ
กรรมกำรบริษัทฯ ในทุกวำระ พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด ประกอบด้วย รำยงำนประจ ำปี งบกำรเงิน ประวัติ
ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือให้เลือกตั้งกรรมกำรบริษัทฯ นิยำมกรรมกำรอิสระ ข้อมูลกรรมกำรตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอช่ือให้
เป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้เข้ำร่วมประชุม
ต้องแสดงในกำรเข้ำร่วมประชุม ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แผนที่ของสถำนที่จัด
ประชุม ข้อมูลทั้งหมดได้จัดท ำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaifilmind.com) เมื่อวันที่ 20 
มีนำคม 2562 (ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 33 วัน)  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมี เวลำพิจำรณำ
ข้อมูลมำกย่ิงขึ้น และบริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ล่วงหน้ำ 
ระหว่ำงวันที่ 20 มีนำคม 2562 ถึงวันที่ 12 เมษำยน 2562 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่ง    
ประเทศไทย ทั้งนี้ได้มีกำรน ำรำยงำนประจ ำปี 2562 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2562 

 บริษัทฯ ได้ให้บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนบริษัท ส่งมอบหนังสือเชิญประชุม
พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในรูปแบบเอกสำร
ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 เมษำยน 2562 (ล่วงหน้ำ 14 วัน ก่อนกำรประชุม) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำข้อมูล
ล่วงหน้ำ พร้อมทั้งได้ประกำศลงในหนังสือพิมพ์รำยวันฉบับภำษำไทย เรื่องค ำบอกกล่ำวเรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกัน 3 วัน 
ในวันที่ 10,11,12 เมษำยน 2562 ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลำเพียงพอส ำหรับกำรเตรียมตัวก่อนมำเข้ำร่วมประชุม 

 บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมกำรอิสระเข้ำร่วมประชุมออกเสียงแทน สำมำรถส่งใบ
มอบฉันทะเป็นกำรล่วงหน้ำได้ เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรตรวจสอบหลักฐำนกำรเข้ำร่วมประชุม (บริษัทฯ ได้ให้กรรมกำร
อิสระเป็นผู้รับมอบอ ำนำจจำกผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีผู้ถือหุน้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้) ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
ไม่มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระเข้ำร่วมประชุมแทน 

วันประชุมผู้ถือหุ้นและการด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและให้ควำมส ำคัญต่อกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้ำที่ที่จะต้อง
เข้ำร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 
23 เมษำยน 2562 กรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย ประกอบด้วย กรรมกำรตรวจสอบ อนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และผู้บริหำรสูงสุดด้ำนบัญชีและกำรเงิน พร้อมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้ำร่วม
ประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ ในกำรประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรำยย่อยมำร่วมตรวจสอบกำร
ลงคะแนนเสียงและกำรนับคะแนนเสียง  บริษัทฯ มีกำรบันทึกรำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำร 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำ�กัด (มห�ชน)28



บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 โดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย          
ด้วยคะแนน 98 ทั้งนี้ในระหว่ำงปีไม่มีกำรเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 

การด าเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ เปิดโอกำสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำ
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยำยน 2561 จนถึง วันที่ 31 ธันวำคม 
2561โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีกำรบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภำยใต้หัวข้อ ”ข้อมูลกำรประชุมผู้ถือหุ้น” และผ่ำนทำง
ระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ซ่ึงมีกำรก ำหนดวำระกำรประชุมและข้อมูลประกอบวำระ รวมทั้งควำมเห็นของ
กรรมกำรบริษัทฯ ในทุกวำระ พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด ประกอบด้วย รำยงำนประจ ำปี งบกำรเงิน ประวัติ
ของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือให้เลือกตั้งกรรมกำรบริษัทฯ นิยำมกรรมกำรอิสระ ข้อมูลกรรมกำรตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอช่ือให้
เป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้เข้ำร่วมประชุม
ต้องแสดงในกำรเข้ำร่วมประชุม ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แผนที่ของสถำนที่จัด
ประชุม ข้อมูลทั้งหมดได้จัดท ำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaifilmind.com) เมื่อวันที่ 20 
มีนำคม 2562 (ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 33 วัน)  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมี เวลำพิจำรณำ
ข้อมูลมำกย่ิงขึ้น และบริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ล่วงหน้ำ 
ระหว่ำงวันที่ 20 มีนำคม 2562 ถึงวันที่ 12 เมษำยน 2562 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่ง    
ประเทศไทย ทั้งนี้ได้มีกำรน ำรำยงำนประจ ำปี 2562 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2562 

 บริษัทฯ ได้ให้บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนบริษัท ส่งมอบหนังสือเชิญประชุม
พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในรูปแบบเอกสำร
ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 เมษำยน 2562 (ล่วงหน้ำ 14 วัน ก่อนกำรประชุม) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำข้อมูล
ล่วงหน้ำ พร้อมทั้งได้ประกำศลงในหนังสือพิมพ์รำยวันฉบับภำษำไทย เรื่องค ำบอกกล่ำวเรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกัน 3 วัน 
ในวันที่ 10,11,12 เมษำยน 2562 ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลำเพียงพอส ำหรับกำรเตรียมตัวก่อนมำเข้ำร่วมประชุม 

 บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมกำรอิสระเข้ำร่วมประชุมออกเสียงแทน สำมำรถส่งใบ
มอบฉันทะเป็นกำรล่วงหน้ำได้ เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรตรวจสอบหลักฐำนกำรเข้ำร่วมประชุม (บริษัทฯ ได้ให้กรรมกำร
อิสระเป็นผู้รับมอบอ ำนำจจำกผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีผู้ถือหุน้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้) ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
ไม่มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระเข้ำร่วมประชุมแทน 

วันประชุมผู้ถือหุ้นและการด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและให้ควำมส ำคัญต่อกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้ำที่ที่จะต้อง
เข้ำร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 
23 เมษำยน 2562 กรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย ประกอบด้วย กรรมกำรตรวจสอบ อนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และผู้บริหำรสูงสุดด้ำนบัญชีและกำรเงิน พร้อมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้ำร่วม
ประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ ในกำรประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรำยย่อยมำร่วมตรวจสอบกำร
ลงคะแนนเสียงและกำรนับคะแนนเสียง  บริษัทฯ มีกำรบันทึกรำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำร 
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รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ที่ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ 
(www.thaifilmind.com) ภำยใต้หัวข้อ “ข้อมูลกำรประชุมผู้ถือหุ้น”โดยมีรำยช่ือ ดังนี้ 

กรรมกำรบริษัท 
1. นำงก่ิงเทียน  บำงอ้อ  กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำยประดิษฐ  ศวัสตนำนนท์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

3. นำยวัฒนชัย  สุวคนธ ์  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

4. นำยอ ำนำจ  กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมกำร 

5. นำยชำญชัย  กฤษณีไพบูลย์ กรรมกำร 

6. นำยสมชัย  วสุพงศ์โสธร กรรมกำรและเลขำนุกำรบริษัท 

ผู้บริหำร 
1. นำยอ ำนำจ  กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมกำรผู้จัดกำร 

2. นำยชำญชัย  กฤษณีย์ไพบูลย ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำร สำยปฏิบัติกำร 

3. นำยสมชัย  วสุพงศ์โสธร รองกรรมกำรผู้จัดกำร  สำยกำรเงินและกำรลงทุน 

4. นำยชัยยศ  เขมัษเฐียร ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บริหำรกลำงและสิทธิประโยชน์ 
5. นำงสำวอัจฉรำ ชุณหเอื้อเฟื้อ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 

ผู้ตรวจสอบบัญชี 

1. นำยจิโรจ  ศิริโรโรจน์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญำต 

 ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 ช่ัวโมง ก่อนกำรประชุม
และต่อเนื่องจนกว่ำกำรประชุมจะแล้วเสร็จ ได้จัดให้ลงทะเบียนด้วยระบบ Bar Code เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม
ทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวำระให้ผู้ถือหุ้นด้วย มีเจ้ำหน้ำที่ให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในกำรขอรับ
ข้อมูลสำรสนเทศ จัดให้มีอำกรแสตมป์เพื่อติดในหนังสือมอบฉันทะ และมีกำรเลี้ยงรับรองที่เหมำะสมส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมด้วย 

 ก่อนกำรประชุมบริษัทฯ ได้เปิดวีดีทัศน์แนะน ำธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบช้ีแจงขั้นตอน 
วิธีกำรลงคะแนนและวิธีกำรนับคะแนน โดยนับคะแนนแบบ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และถือเสียงข้ำงมำกเป็นมติ (ยกเว้นกรณีหำกมีกำร
ลงมติอื่นที่ก ำหนดให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง) มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ      
ทุกวำระ มีกำรเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวำระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงมติแยกตำมวำระ และในวำระแต่งตั้งกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นลงมติ
แต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลโดยแยกกำรลงมติแต่งตั้งกรรมกำรแต่ละท่ำนไว้ในบตัรลงคะแนน และนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 
โดยบริษัทฯได้น ำระบบ Bar Code มำช่วยในกำรนับคะแนน พร้อมทั้งแสดงผลกำรลงมติบนจอภำพให้ผู้ถือหุ้นทรำบผลกำรลงมติ 
ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงทันที กำรนับคะแนนจะนับบัตรหลักฐำนกำรออกเสียงที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
และบัตรเสีย เท่ำนั้น และจะน ำมำหักออกจำกยอดสิทธิกำรลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้ำประชุมในวำระนั้น  ส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็น
คะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวำระนั้นๆ 

 ก่อนเริ่มประชุมประธำนที่ประชุม ได้มีกำรแจ้งองค์ประชุม และจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ และมี
กำรแนะน ำกรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำร และผู้บริหำรสูงสุดด้ำนบัญชีและกำรเงิน  และผู้สอบบัญชีซ่ึง
เป็นคนกลำงในกำรตรวจสอบกำรลงคะแนนเสียงและกำรนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทรำบ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 
2562 ประธำนที่ประชุมด ำเนินกำรประชุมไปตำมล ำดับวำระกำรประชุมโดยไม่มีกำรเพ่ิมวำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทรำบเป็นกำรล่วงหน้ำ ไม่มีกำรเปลี่ยนล ำดับวำระ มีกำรลงคะแนนเสียงเรียงตำมที่ก ำหนด และไม่มีกำรขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่อง

อื่นที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในท่ีประชุมแต่อย่ำงใด ในแต่ละวำระประธำนที่ประชุมจะเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกรำยแสดงควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถำมค ำถำม และให้อภิปรำยอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ จำกนั้นประธำนที่ประชุม และผู้บริหำรจะตอบข้อซักถำม
อย่ำงชัดเจน ตรงประเด็น และให้ควำมส ำคัญกับทุกค ำถำม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวำระนั้นๆ ส ำหรับวำระกำรเลือกตั้ง
กรรมกำร ประธำนที่ประชุมจะด ำเนินกำรให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรำยบุคคล ซ่ึงกำรลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่ำงเปิดเผย 
สะดวก รวดเร็วและโปร่งใส พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรสียไว้เป็นหลักฐำนและ
สำมำรถตรวจสอบกำรนับคะแนนได้ 

 ในกำรประชุมจะมีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งสรุปกำรลงมติ กำรนับคะแนนเสียง 
โดยกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมรวมจ ำนวนทั้งส้ิน 31 รำย โดยมำประชุมด้วยตนเอง 18 รำย 
และรับมอบฉันทะ 13 รำย รวมนับจ ำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,822,716,815 หุ้น จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จ ำนวน     
2,707 รำย จ ำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.02 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด  

การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น 

 เลขำนุกำรบริษัท ได้รำยงำนผลกำรลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภำยใน 1 วัน หลังจำกเสร็จส้ินกำรประชุม และได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยแยกวำระชัดเจน ระบุ
จ ำนวนกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม / ลำประชุม บันทึกประเด็นข้อซักถำมข้อคิดเห็นและข้อช้ีแจงของคณะกรรมกำรไว้ในรำยงำน 
กำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้องครบถ้วน และสรุปกำรลงมติและนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระโดยแยกจ ำนวนคะแนนเสียงทั้งที่   
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ไว้ในรำยงำนกำรประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบ /อ้ำงอิงได้ ซ่ึงรำยงำน 
กำรประชุมดังกล่ำว บริษัทฯได้ส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ภำยในก ำหนด 14 วัน  
นับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.thaifilmind.com 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ส าหรับการประชุม 

 กำรตัดสินใจใดๆ ที่จะกระท ำโดยกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในกรณีหำก
เกิดควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ กรรมกำรหรือผู้บริหำรจะน ำเรื่องดังกล่ำวเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวแล้วแต่กรณี รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในกำรพิจำรณำอนุมั ติ
รำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่ำวจะไม่สำมำรถออกเสียงลงคะแนน   
ในมติดังกล่ำวได้ และตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ได้ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรจะต้องจัดท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย    
ของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ รับทรำบ โดยให้เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้น ำส่งส ำเนำให้แก่ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ และ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงทำงบริษัทฯ ได้ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ จะต้องจัดท ำและน ำส่งรำยงำน
ดังกล่ำวทุกไตรมำส นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับรำยกำรเกี่ยวโยงตำมกฎเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ 
ตลำดทุนก ำหนด รวมทั้งได้เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันที่มีกับบริษัทในเครือไว้ในงบกำรเงินและในแบบแสดงรำยงำนรำยกำรข้อมูล    
ประจ ำปี (แบบ 56-1) 

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุน้ (The Equitable Treatment of Shareholders) 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำรและไม่เป็นผู้บริหำร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่ำงชำติของ
บริษัทฯ อย่ำงเท่ำเทียมกันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิต่ำงๆ เท่ำเทียมกันเช่น สิทธิในกำรได้รับสำรสนเทศที่เพียงพอครบถ้วนและ
ทันเวลำ และได้รับผลตอบแทนที่ดีในกำรลงทุนจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทฯ พยำยำมสร้ำงเครื่องมือที่ช่วยให้เกิด
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อื่นที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในท่ีประชุมแต่อย่ำงใด ในแต่ละวำระประธำนที่ประชุมจะเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกรำยแสดงควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถำมค ำถำม และให้อภิปรำยอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ จำกนั้นประธำนที่ประชุม และผู้บริหำรจะตอบข้อซักถำม
อย่ำงชัดเจน ตรงประเด็น และให้ควำมส ำคัญกับทุกค ำถำม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวำระนั้นๆ ส ำหรับวำระกำรเลือกตั้ง
กรรมกำร ประธำนที่ประชุมจะด ำเนินกำรให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรำยบุคคล ซ่ึงกำรลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่ำงเปิดเผย 
สะดวก รวดเร็วและโปร่งใส พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรสียไว้เป็นหลักฐำนและ
สำมำรถตรวจสอบกำรนับคะแนนได้ 

 ในกำรประชุมจะมีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งสรุปกำรลงมติ กำรนับคะแนนเสียง 
โดยกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมรวมจ ำนวนทั้งส้ิน 31 รำย โดยมำประชุมด้วยตนเอง 18 รำย 
และรับมอบฉันทะ 13 รำย รวมนับจ ำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,822,716,815 หุ้น จำกจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จ ำนวน     
2,707 รำย จ ำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.02 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด  

การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น 

 เลขำนุกำรบริษัท ได้รำยงำนผลกำรลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภำยใน 1 วัน หลังจำกเสร็จส้ินกำรประชุม และได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยแยกวำระชัดเจน ระบุ
จ ำนวนกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม / ลำประชุม บันทึกประเด็นข้อซักถำมข้อคิดเห็นและข้อช้ีแจงของคณะกรรมกำรไว้ในรำยงำน 
กำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้องครบถ้วน และสรุปกำรลงมติและนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระโดยแยกจ ำนวนคะแนนเสียงทั้งที่   
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ไว้ในรำยงำนกำรประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบ /อ้ำงอิงได้ ซ่ึงรำยงำน 
กำรประชุมดังกล่ำว บริษัทฯได้ส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ภำยในก ำหนด 14 วัน  
นับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.thaifilmind.com 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ส าหรับการประชุม 

 กำรตัดสินใจใดๆ ที่จะกระท ำโดยกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในกรณีหำก
เกิดควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ กรรมกำรหรือผู้บริหำรจะน ำเรื่องดังกล่ำวเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวแล้วแต่กรณี รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในกำรพิจำรณำอนุมั ติ
รำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่ำวจะไม่สำมำรถออกเสียงลงคะแนน   
ในมติดังกล่ำวได้ และตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ได้ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรจะต้องจัดท ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย    
ของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ รับทรำบ โดยให้เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้น ำส่งส ำเนำให้แก่ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ และ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงทำงบริษัทฯ ได้ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ จะต้องจัดท ำและน ำส่งรำยงำน
ดังกล่ำวทุกไตรมำส นอกจำกน้ีบริษัทฯ ยังได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับรำยกำรเกี่ยวโยงตำมกฎเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ 
ตลำดทุนก ำหนด รวมทั้งได้เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันที่มีกับบริษัทในเครือไว้ในงบกำรเงินและในแบบแสดงรำยงำนรำยกำรข้อมูล    
ประจ ำปี (แบบ 56-1) 

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุน้ (The Equitable Treatment of Shareholders) 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำรและไม่เป็นผู้บริหำร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่ำงชำติของ
บริษัทฯ อย่ำงเท่ำเทียมกันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิต่ำงๆ เท่ำเทียมกันเช่น สิทธิในกำรได้รับสำรสนเทศที่เพียงพอครบถ้วนและ
ทันเวลำ และได้รับผลตอบแทนที่ดีในกำรลงทุนจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทฯ พยำยำมสร้ำงเครื่องมือที่ช่วยให้เกิด
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ควำมเท่ำเทียมกันอย่ำงแท้จริง กับผู้ถือหุ้นทุกรำยทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำร นักลงทุนสถำบัน หรือ
ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ และโดยเฉพำะกับผู้ถือหุ้นรำยย่อย เช่น 

2.1 กำรก ำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตำมจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดย 1 หุ้นมีสิทธิเท่ำกับ 1 เสียง 
และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นกำรจ ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรำยอื่น 
สรุปจ ำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2562 

 จ ำนวนรำย จ ำนวนหุน้ % 
ผู้ถือหุ้นตำมทะเบียน 2,707 2,047,500,000 100.00 
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชุมวำระที่ 1  30 1,822,716,103 89.02 
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชุมวำระที่ 2-10 31 1,822,716,815 89.02 

2.2 ส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้จัดท ำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นก ำหนดทิศทำงกำร
ลงคะแนนได้ตำมแบบที่กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยมิได้ก ำหนดกฎเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขใดที่ก่อให้เกิดควำมยุ่งยำกต่อกำรมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมแต่อย่ำงใด และได้จัดส่งไป
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทำงไปรษณีย์เป็นกำรล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 7 วันโดยสำมำรถ
มอบฉันทะให้กับกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ได้ด้วย ซ่ึงจะระบุรำยช่ือกรรมกำรดังกล่ำวไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม และระบุกำรมีส่วนได้เสียในวำระกำรประชุมของกรรมกำร 

2.3 ผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมภำยหลังจำกได้เริ่มกำรประชุมแล้ว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส ำหรับวำระที่อยู่ใน
ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้มีกำรลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมต้ังแต่วำระที่ได้เข้ำประชุมและออกเสียง
เป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่น 

2.4 บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะไม่เพิ่มระเบียบวำระในทีป่ระชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้มีโอกำสศึกษำข้อมูลของระเบียบวำระกำรประชุมก่อนลงมติ 

2.5 เพื่อควำมสะดวกของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีกำรลงทะเบียนโดยใช้ระบบ Bar Code ที่แสดงถึงเลขทะเบียน
ของ ผู้ถือหุ้นแต่ละรำย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรประชุม และท ำให้ขั้นตอนกำร
ลงทะเบียนเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนี้ในกำรใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวำระ บริษัทฯ ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนน
ของ ผู้ถือหุ้นเพื่อน ำมำค ำนวณผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระโดยเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย          
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย และในวำระเลือกตั้งกรรมกำรจะแยกกำรลงคะแนนเป็นรำยบุคคล โดย
เมื่อจบกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมำรถขอตรวจสอบควำมถูกต้องได้ 

2.6 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล  
ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงหมำยถึงคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้ง          
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว ดังนี้ 
- ไม่ใช้ข้อมูลภำยในเพ่ือประโยชน์ของตนในกำรซ้ือขำยหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภำยในแก่บุคคลอื่น 

เพื่อประโยชน์ในกำรซ้ือขำยหุ้นของบริษัทฯ 
- ระหว่ำงที่ปฏิบัติงำนให้บริษัทฯ และหลังจำกพ้นสภำพกำรปฏิบัติงำนแล้ว พนักงำนจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูล 

ที่ถือว่ำเป็นควำมลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งส้ิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูล
ทำงกำรเงิน กำรปฏิบัติงำน ข้อมูลธุรกิจ แผนงำนในอนำคตของบริษัทฯ เป็นต้น 

- ห้ำมมิให้ผู้บริหำรหรือหน่วยงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยใน เปิดเผยข้อมูลภำยในแก่บุคคลภำยนอกหรือ
บุคคลที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้น ำข้อมูลภำยในไปใช้ในทำงมิชอบ 

- ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ที่ได้รับทรำบข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทฯ และ/
หรือข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส ำคัญ ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ ท ำกำร ซ้ือขำยหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน  

2.7 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรที่ว่ำ กำรตัดสินใจ
ใดๆ ของบุคลำกรทุกระดับในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ ต้องท ำเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ เท่ำนั้น 
และถือเป็นหน้ำที่ของบุคลำกรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงกำรมีส่วนเกี่ยวข้องทำงกำรเงิน และ/หรือควำมสัมพันธ์
กับบุคคลภำยนอกอื่นๆ ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดควำมขัดแย้งในด้ำน
ผลประโยชน์ หรือขัดขวำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยก ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยง
กับรำยกำรที่พิจำรณำ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือกำรเกี่ยวโยงของคนในรำยกำรดังกล่ำว 
และต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำตัดสิน รวมถึงไม่มีอ ำนำจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในกำรอนุมัติใดๆ ส ำหรับ
กรณีดังกล่ำว ต้องยึดถือหลักกำรไม่ให้มีกำรก ำหนดเงื่อนไข หรือข้อก ำหนดพิเศษจำกปกติ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำและอนุมัตเิกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรที่
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซ่ึงได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และได้ปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนด และ/หรือ หลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กรณีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันมีมูลค่ำเข้ำเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจำกผู้ถือหุ้น           
ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้เสียสำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงคะแนน  
ซ่ึงฐำนในกำรค ำนวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย เกณฑ์
ดังกล่ำวจึงไม่มีปัญหำกับองค์ประชุมและคะแนนเสียง และมีกำรเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ด้วย 

2.8 ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำร ต้องแจ้งต่อคณะกรรมกำรหรือผู้ที่คณะกรรมกำรมอบหมำยเกี่ยวกับกำรซ้ือ
ขำยหุ้นของบริษัทฯ ทรำบอย่ำงน้อย 1 วันล่วงหน้ำก่อนกำรซ้ือ/ขำย หลักทรัพย์ ผ่ำนเลขำนุกำรบริษัทฯ และ
รำยงำนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ทรำบเป็นรำยไตรมำส 

2.9 กรรมกำรอิสระ ซ่ึงมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1ใน 3 ของคณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่ดูแลปกป้องผลประโยชน์ของ    
ผู้ถือหุ้นรำยย่อย อย่ำงเหมำะสม 

2.10 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีกำรบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thaifilmind.com 

2.11 เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thaifilmind.com ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย    
30 วัน ก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบและศึกษำข้อมูล
ก่อนกำรประชุม 
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- ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ที่ได้รับทรำบข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทฯ และ/
หรือข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส ำคัญ ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ ท ำกำร ซ้ือขำยหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน  

2.7 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรที่ว่ำ กำรตัดสินใจ
ใดๆ ของบุคลำกรทุกระดับในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ ต้องท ำเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ เท่ำนั้น 
และถือเป็นหน้ำที่ของบุคลำกรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงกำรมีส่วนเกี่ยวข้องทำงกำรเงิน และ/หรือควำมสัมพันธ์
กับบุคคลภำยนอกอื่นๆ ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดควำมขัดแย้งในด้ำน
ผลประโยชน์ หรือขัดขวำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยก ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยง
กับรำยกำรที่พิจำรณำ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือกำรเกี่ยวโยงของคนในรำยกำรดังกล่ำว 
และต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำตัดสิน รวมถึงไม่มีอ ำนำจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในกำรอนุมัติใดๆ ส ำหรับ
กรณีดังกล่ำว ต้องยึดถือหลักกำรไม่ให้มีกำรก ำหนดเงื่อนไข หรือข้อก ำหนดพิเศษจำกปกติ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำและอนุมัตเิกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรที่
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซ่ึงได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และได้ปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนด และ/หรือ หลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
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30 วัน ก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบและศึกษำข้อมูล
ก่อนกำรประชุม 
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รายการระหว่างกนั   

บริษัทฯ ได้มีการท ารายการระหว่างกันอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length) 
ซ่ึงในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ / หรือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ โดยนอกเหนือจากการแจ้งรายการที่เกี่ยวโยงดังกล่าวผ่าน
ทางการแจ้งข่าวแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ปี 2562 และ 2561ไว้ใน
รายงานประจ าปีของบริษัท ดังนี้  

 

Transaction with related parties for the years 2019 and 2018 

Company has connected transaction at fair business on market base, relies on fair and at arm’s length. Last year company had 
no related party transaction that noncompliance on the Stock Exchange of Thailand and /or The Securities and Exchange 
Commission. Beside to inform relate party transaction through press release in the Stock Exchange of Thailand. Company 
has discloses relate transaction of Year 2019 and Year 2018 in company’s annual report as following; 

 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

ชื่อและความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ ปี 2562 ปี 2561 ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด                  
โดยมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 

บริษัทฯ กู้ยืมเงินระยะสั้นวงเงินต้น 80 ล้านบาท ใน
รูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ไม่มีหลักประกัน โดยมีก าหนด
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม ดอกเบี้ยร้อยละ MOR-1 ต่อปี 
อ้างอิง MOR ของธนาคารกรุงไทย  (ปัจจุบัน MOR = 
6.87%) 

30.00 80.00 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  

 ดอกเบี้ยจ่าย 4.00 4.90  

    (Unit : Million Baht) 

Company Name and Type of relation Type of transaction 2019 2018 Necessity and reasonableness 

PM Group Co., Ltd.                         
The same shareholders and directors. 

The Company has short-term loan under promissory 
note amount of Baht 80 million, due at call without 
any collateral and interest rate at MOR-1% per 
annum, according to MOR% of Krung Thai Bank. 
(Present MOR = 6.87%) 

30.00 80.00 For working capital requirements 

 Interest expense 4.00 4.90  
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รายการระหว่างกัน
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3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  (The Role of Stakeholders) 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยค านึงถึงสิทธิ
ตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน ตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และ
ส่งเสริมให้มีกระบวนการให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อสร้างความเจริญ ความมั่นคงทางการเงิน
ของกิจการ โดยก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้ 

3.1 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยค านึงถึงการ
เจริญ เติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว มีผลตอบแทนที่ดี และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

3.2 ภาครัฐ การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อบงัคับและระเบียบปฏิบัติของภาครัฐอย่างเคร่งครัด 
พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก ากับดูแล ให้การสนับสนุนต่อภาครัฐในด้านข้อมูล การแสดงความคิดเห็น 
เพื่อการปรับปรุงระเบียบต่างๆ ของภาครัฐให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

3.3 ลูกค้าบริษัทฯ เช่ือมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า โดยเน้น
นโยบายธุรกิจที่ว่า “คุณภาพมาตรฐาน (Standard Quality) จัดส่งตรงเวลา (On Time Delivery) ราคายุติธรรม 
(Competitive Price) มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ (Committed to Quality System Development) ระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม (The Environmental Management System) ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)
ตลอดจนสุขลักษณะและความปลอดภัยของผู้บริโภค (Hygiene and Safety of Consumers) จึงได้ก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้ 
3.3.1 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและผลิตสินค้าและบริการ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า 
3.3.2 จ าหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงเวลา และราคายุติธรรม 
3.3.3 ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิด

เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าและบริการ 
3.3.4 จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาของการน าสินค้าไปใช้  หรือการให้บริการที่ไม่

เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกันและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และน าข้อมูลดังกล่าวไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป 

3.3.5 จัดให้มีบริการหลังการขายเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3.6 รักษาความลับของลูกค้า ไม่น าข้อมูลไปเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 
3.3.7 ผู้บริหารต้องเคารพการตัดสินใจ และข้อคิดเห็นของลูกค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า 
3.3.8 สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและธ ารงรักษาไว้ซ่ึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับ

บริษัทฯ ให้ยั่งยืนสืบไป 
3.4 คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้การค้า 

3.4.1 คู่ค้า บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่ค้าซ่ึงถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความส าเร็จทางธุรกิจส าคัญประการหนึ่ง โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่าง
เสมอภาคบนพื้นฐานของความเป็นธรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และอ านวยประโยชน์อันชอบธรรม
ร่วมกัน และยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
3.4.1.1 สร้างสัมพันธภาพ ความเข้าใจที่ดีต่อกัน และความเชื่อถือซ่ึงกันและกัน 
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3.4.1.2 ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซ่ึงอยู่นอกเหนือข้อตกลงทาง
การค้า 

3.4.1.3 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าที่เป็นระบบและตรวจสอบได้ 
- มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ใน ระยะยาว 
- ผลิตหรือจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ 
- ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า 

3.4.1.4 จัดท าสัญญาที่เป็นธรรมไม่เอาเปรียบคู่ค้า 
3.4.1.5 จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่ อนไขของสัญญาอย่าง

ครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา 
3.4.1.6 ช าระเงินให้คู่ค้าตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการช าระเงินที่ตกลงกัน ในกรณีที่มีการช าระเงินล่าช้า

จะต้องท าการแจ้งสาเหตุให้คู่ค้าเข้าใจตรงกัน 
3.4.1.7 ไม่กระท าการโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้คู่ค้าเข้าใจผิด 

3.4.2 คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน ที่เป็นธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติ
ดังนี้ 
3.4.2.1 ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีซ่ึงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
3.4.2.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับและสิทธิอันชอบธรรมของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต 

หรือ ไม่เหมาะสม 
3.4.2.3 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งขันทางการค้า  ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้ายหรือเป็นเท็จ 
3.4.2.4 ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า 

3.4.3 เจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ในการช าระหนี้ เงินกู้ยืม 
ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่ง
สัญญาที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปญัหา 
ทั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ความเข้าใจ และความเช่ือถือซ่ึงกันและ
กันในระยะยาว 

3.5 พนักงาน  บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยความส าเร็จของบริษัทฯ   
บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกันโดยก าหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
3.5.1. ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยให้พนักงานทุกคน มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียม

กันในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับการท างาน
ของบริษัทฯ โดยไม่เลือกว่าพนักงานผู้นั้นจะมีต าแหน่ง ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ สภาพ
ทางร่างกาย สุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม คุณวุฒิการศึกษา หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน
แต่อย่างใด 

3.5.2. ไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบรวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้มี
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

3.5.3. มีการสนับสนุนพัฒนา ความรู้ ความสามารถในการท างานให้เป็นระดับมืออาชีพ  
3.5.4. ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการท างานและมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน  

3.5.5. มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซ่ึงมากกว่าที่กฎหมายก าหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การ
จัดการดูแลตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น  

3.5.6. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 
3.6 สังคมและสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทฯ อยู่รอดและเจริญเติบโตได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและ

ส่วนรวม จึงมีนโยบายส่ิงแวดล้อมที่ว่า “รักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดล้อม” (Save Earth, Save Environment) เพื่อธ ารง
รักษาไว้ซ่ึงสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยปัจจุบันได้รับ ISO 14001 ซ่ึงเป็นมาตรฐานในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
การประหยัดพลังงาน บริษัทฯ ยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 
3.6.1 มีส่วนร่วมทางสังคม ในการให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ธ ารงไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

อันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ าเสมอ 
พัฒนาสังคมและการศึกษาโดยส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้า 

3.6.2 รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากร ทั้งในรูปวัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน อย่างชาญฉลาด  
โดยสร้างความเข้าใจให้พนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
ประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง 

3.6.3 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย 
รวมทั้งการเป็นพลเมืองดี ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

3.6.4 ส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องส่ิงแวดล้อม 

การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องรียน 
 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรรายงานและร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปช่ัน การไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ หรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทฯ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษัทฯ รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถ
แจ้งเรื่องได้โดยตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทางการส่ือสารที่ก าหนด เพื่อส่ังการให้มี
การตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ ก าหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ ตลอดจนน าข้อแนะน าอันเป็นประโยชน์มา
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้ ดังนี้ 

1. แจ้งผ่านช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ auditcommittee@thaifilmind.com หรือ 
1.2 เลขานุการบริษัท ที่ secretary@thaifilmind.com 

2. แจ้งทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรง ได้ที่  
2.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ 
2.2 เลขานุการบริษัท 

ที่ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 
73/3 หมู่ 4 ถนนเทพรัตน (บางนาตราด) กม.13 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
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3.5.5. มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซ่ึงมากกว่าที่กฎหมายก าหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การ
จัดการดูแลตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น  

3.5.6. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 
3.6 สังคมและสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทฯ อยู่รอดและเจริญเติบโตได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและ

ส่วนรวม จึงมีนโยบายส่ิงแวดล้อมที่ว่า “รักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดล้อม” (Save Earth, Save Environment) เพื่อธ ารง
รักษาไว้ซ่ึงสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยปัจจุบันได้รับ ISO 14001 ซ่ึงเป็นมาตรฐานในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
การประหยัดพลังงาน บริษัทฯ ยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 
3.6.1 มีส่วนร่วมทางสังคม ในการให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ธ ารงไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

อันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ าเสมอ 
พัฒนาสังคมและการศึกษาโดยส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้า 

3.6.2 รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากร ทั้งในรูปวัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน อย่างชาญฉลาด  
โดยสร้างความเข้าใจให้พนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
ประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง 

3.6.3 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย 
รวมทั้งการเป็นพลเมืองดี ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

3.6.4 ส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องส่ิงแวดล้อม 

การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องรียน 
 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรรายงานและร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปช่ัน การไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ หรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทฯ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษัทฯ รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถ
แจ้งเรื่องได้โดยตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทางการส่ือสารที่ก าหนด เพื่อส่ังการให้มี
การตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ ก าหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ ตลอดจนน าข้อแนะน าอันเป็นประโยชน์มา
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้ ดังนี้ 

1. แจ้งผ่านช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ auditcommittee@thaifilmind.com หรือ 
1.2 เลขานุการบริษัท ที่ secretary@thaifilmind.com 

2. แจ้งทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรง ได้ที่  
2.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ 
2.2 เลขานุการบริษัท 

ที่ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 
73/3 หมู่ 4 ถนนเทพรัตน (บางนาตราด) กม.13 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
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 โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและด าเนินการตามความเหมาะสม มีมาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน ซ่ึงบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับ การด าเนินการที่เกี่ยวข้องค านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสและผูร้้องเรียน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้น 
มั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน 

 ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียน การกระท าทุจริต (Fraud) หรือการกระท าผิดจรรยาบรรณ หรือเกิดกรณีเกี่ยวกับ
ช่ือเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กรหรือตรวจ
พบการคอร์รัปชั่นในองค์กรรวมถึงไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากการก ากับดูแลกิจการที่ผิดพลาดของ
บริษัทฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน สิทธิผู้บริโภค และการด าเนินธุรกิจการค้าแต่อย่างใด  

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  (Disclosure and Transparency) 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ 
ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัดครบถ้วน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนิน
ธุรกิจ ดังนี้ 

4.1 เปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามกฎหมาย และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลา
บัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผย
ข้อมูลอื่นตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อ
ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ช่องทางการเผยแพร่ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ได้รับข้อมูลได้อย่าง
เท่าเทียมกัน  

4.2 รายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และนโยบาย
เกี่ยวกับการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคมผ่าน เว็บไซต์ ของบริษัทฯ หรือรายงานประจ าปี 

4.3 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยให้กรรมการและผู้บริหารจัดท ารายงานตามที่คณะกรรมการบริษัท 
ก าหนด ทั้งนี้จะต้องรายงานครั้งแรกภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้าด ารงต าแหน่ง และส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย
เป็นประจ าทุกส้ินไตรมาสต่อเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 15 ของเดือนที่ถัดจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส 
และรายงานทันทีในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงในระหว่างไตรมาสและให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่เก็บรายงาน
ดังกล่าว และจัดส่งส าเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการ 
นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น 

4.4 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับจาก
วันท่ีด ารงต าแหน่งและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2533 ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่ซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน นอกจากนี้
กรรมการจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกไตรมาส 

4.5 การท ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะพิจ ารณาถึงความจ าเป็นและ 
ความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก โดยกระท าอย่ างยุติธรรมตามราคาตลาดและ  
เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at Arm’s Length) 
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4.6 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน  แสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีใน
รายงานประจ าปี 

4.7 เปิดเผยรายช่ือและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้งของการประชุม
และจ านวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี 

4.8 เปิดเผยโครงสร้างการด าเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
4.9 เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน 
4.10 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซ่ึงเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 
4.11 จัดท าบัญชีงบการเงิน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจ าปี และรายงานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
4.12 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้ง ด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด าเนินงานให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
ปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผูถ้ือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ ก าหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์
อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ 

4.13 เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านเลขานุการบริษัทฯ หรือ ประธานคณะกรรมการ
บริษัท 

 
e-mail secretary@thaifilmind.com หรือ board@thaifilmind.com                                                                                                                                        
หนังสือถึง เลขานุการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการบริษัท 
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โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับจดหมายดังกล่าว และส่งให้คณะกรรมการชุดย่อย หรือกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูล โดยเรื่องที่เกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การปฏิบัติตามกฎหมาย
จะได้รับการส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ และจะมีการตอบกลับภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับทราบข้อมูล 
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5.1.5 คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นสมควร อาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่ง หรือ หลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัท  
ก็ได้ 

5.1.6 บริษัทฯ ก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ  และจะ
สนับสนุนในการให้กรรมการอิสระที่มีความเหมาะสม ได้รับการเสนอช่ือในการคัดเลือกเป็นประธาน
กรรมการ 

5.1.7 คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่านและกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารของบริษัทฯ อีก 1 ท่าน  

5.1.8 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการบริหารและผู้บริหาร ที่รับผิดชอบดูผลงานแต่ละ
ฝ่าย เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

5.1.9 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ในการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงและแนวทางป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นๆ 

5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและวาระการด ารงต าแหน่ง 
5.2.1 พิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
5.2.2 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ถืออยู่ 
5.2.3 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่

จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
5.2.4 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออก
เสียงช้ีขาด 

5.2.5 ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ก าหนดจ านวนปีของวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทไว้ ซ่ึงเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้งให้ 
กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากต าแหน่งนั้นให้
พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งก่อน อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออก
ตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ 

5.2.6 ถ้าต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้
ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 
กรรมการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ควรแจ้งคณะกรรมการบริษัททราบพร้อม
เหตุผล และให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปยังบริษัทฯ 

5.3 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 
5.3.1 กรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

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

 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายของบริษัทฯ โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูง          

วางแผนการด าเนินงาน ท้ังระยะส้ัน ระยะยาว ตลอดจนก าหนดนโยบายการเงิน การบริหารความ เส่ียง และภาพรวมขององค์กร            
มีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามแผน   

ที่วางไว้ ขณะที่ฝ่ายบริหารท าหน้าที่ในบริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด คณะกรรมการบริษัทต้อง
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น ต้องเป็นผู้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม 

 คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติเรื่องต่างๆตามขอบเขตหน้าที่ที่ก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติ     
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงรวมถึงการก าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ปฎิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ระมัดระวังด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตเย่ียงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระท า
ภายในสถานการณ์เดียวกัน ประเมินความเสี่ยงในทุกปัจจัย ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และเสริมสร้างการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซ่ึงผลประโยขน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ เป็นส าคัญ เป็นไปตามพระราชบัญญั ติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางการปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษัทฯ 

5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
5.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในจ านวนที่

เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทฯ  และรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  มีกรรมการบริษัท ที่ไม่ได้ เป็น
กรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทฯ ด าเนินกิจการอยู ่

5.1.2 คณะกรรมการบริษัทไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 
5.1.3 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 

แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 ท่านโดยกรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มาจาก
ภายนอก ที่ไม่ท าหน้าที่บริหารจัดการในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เป็นกรรมการที่อิสระจากผู้ถือหุ้นที่มี
อ านาจควบคุม ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและอื่นๆ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 และข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยก าหนดวาระด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
ต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่บริษัทฯ จะเห็นว่ากรรมการอิสระท่านน้ันมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นอย่างดี ไม่สามารถหาท่านอื่นทดแทนได้ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน 

5.1.4 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศก าหนด และกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 
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5.1.5 คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นสมควร อาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่ง หรือ หลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัท  
ก็ได้ 

5.1.6 บริษัทฯ ก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ  และจะ
สนับสนุนในการให้กรรมการอิสระที่มีความเหมาะสม ได้รับการเสนอช่ือในการคัดเลือกเป็นประธาน
กรรมการ 

5.1.7 คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่านและกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารของบริษัทฯ อีก 1 ท่าน  

5.1.8 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการบริหารและผู้บริหาร ที่รับผิดชอบดูผลงานแต่ละ
ฝ่าย เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

5.1.9 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ในการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงและแนวทางป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นๆ 

5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและวาระการด ารงต าแหน่ง 
5.2.1 พิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
5.2.2 ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ถืออยู่ 
5.2.3 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่

จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
5.2.4 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออก
เสียงช้ีขาด 

5.2.5 ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ก าหนดจ านวนปีของวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทไว้ ซ่ึงเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้งให้ 
กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากต าแหน่งนั้นให้
พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งก่อน อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออก
ตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ 

5.2.6 ถ้าต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้
ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 
กรรมการที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ควรแจ้งคณะกรรมการบริษัททราบพร้อม
เหตุผล และให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปยังบริษัทฯ 

5.3 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 
5.3.1 กรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

41บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำ�กัด (มห�ชน)



หลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบรษิทั
และกฎเกณฑ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

5.3.2 กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีในการด าเนินธุรกิจ สนับสนุน
และส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความ
ซ่ือสัตย์ ( Duty of Care and Duty of Loyalty) มีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ 

5.3.3 กรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีความรู้ ทักษะ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความช านาญในหลากหลายสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรืออื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย และไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง    
2 ปี ที่ผ่านมา 

5.3.4  กรรมการบริษัท สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้อง
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามแนวทางของส านั ก
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

5.3.5 กรรมการบริษัทไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

5.3.6 คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน    
5 บริษัท 
หมายเหตุ: นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการ (Board Diversify) คณะกรรมการได้ก าหนด
คุณสมบัติที่ต้องการให้มีความหลากหลายส าหรับผู้ที่มาท าหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะ       
ที่จ าเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เป็นต้น 
นอกจากนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงควรมีคณะกรรมการ
ที่เป็นเพศหญิงอย่างน้อย 1 คน  

5.4 คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 
5.4.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย 

5.4.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ  

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ   

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
5.4.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่     

ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

5.4.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัยหรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5.4.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ อยู่ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5.4.6 ไม่เป็นหรือเคยเปน็ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ                 

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
5.4.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ      

ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
5.4.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มี ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน        
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ   

บริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย  

5.4.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 โดยก าหนดวาระด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่บริษัทฯ  จะเห็นว่า
กรรมการอิสระท่านนั้นมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ไม่สามารถหาท่านอื่นทดแทนได้  
ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน 

5.5 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท  
5.5.1 ก ากับ ติดตามและดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 
5.5.2 ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม และการก ากับดูแล

กิจการที่ดี 
5.5.3 ดูแลให้การติดต่อส่ือสารระหว่าง กรรมการ ผู้ถือหุ้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.5.4 จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเ ร่ืองและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคัญ

อย่างรอบคอบ และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นอย่างอิสระ 
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ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 

5.4.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัยหรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5.4.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ อยู่ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5.4.6 ไม่เป็นหรือเคยเปน็ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ                 

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
5.4.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ      

ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
5.4.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มี ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน        
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ   

บริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย  

5.4.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 โดยก าหนดวาระด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่บริษัทฯ  จะเห็นว่า
กรรมการอิสระท่านนั้นมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ไม่สามารถหาท่านอื่นทดแทนได้  
ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน 

5.5 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท  
5.5.1 ก ากับ ติดตามและดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 
5.5.2 ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม และการก ากับดูแล

กิจการที่ดี 
5.5.3 ดูแลให้การติดต่อส่ือสารระหว่าง กรรมการ ผู้ถือหุ้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.5.4 จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคัญ

อย่างรอบคอบ และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นอย่างอิสระ 
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5.5.5 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมคณะกรรมการ และดูแลการจัดส่งหนังสือ        
นัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา และก าหนด
วาระการประชุมคณะกรรมการ โดยปรึกษาร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้เรื่องส าคัญได้ถูกบรรจุ
เป็นวาระการประชุม 

5.5.6 เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามระเบียบ
วาระที่ก าหนดไว้ 

5.5.7 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ 
5.6 ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดขอบของคณะกรรมการบริษัท 

5.6.1 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ และ   
พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงานโครงการลงทุนและงบประมาณ รวมทั้งก ากับ
และควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

5.6.2 จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่ อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
ติดตามและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจังเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครั้ง 

5.6.3 พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และก ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปช่ันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนในบริษัทฯ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา        
ที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานการกระท าการทุจริต  
ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ข้อแนะน า พิจารณาบทลงโทษ และ
ร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหา ให้กับกรรมการผู้จัดการ และทบทวนนโยบายอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

5.6.4 พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็นส าคัญ ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการและการ
เปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน 

5.6.5 จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และนโยบาย ตลอดจนจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว และมีการทบทวนและประเมินความเพียงพอของ
ระบบอย่างน้อยปีละครั้ง 

5.6.6 ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลด้านการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกๆ ด้านทั้งองค์กร       
มีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง 

5.6.7 ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุม          
ผู้ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

5.6.8 จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของ
เลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท          
มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

5.7 ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายนโยบาย

ไว้และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความ

ซ่ือสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อ านาจหน้าที่ของกรรมการ
ผู้จัดการให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย 
5.7.1 ด าเนินการ และบริหารงานประจ าวันของบริษัทฯ 
5.7.2 บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้าง 

ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากต าแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
5.7.3 ด าเนินการให้มีการจัดท านโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัททุกๆ 3 เดือน 

5.7.4 ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

5.7.5 ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน พร้อมทั้งทบทวนนโยบายให้เหมาะสมกับการเปลี่ ยนแปลง
ของธุรกิจ หรือข้อก าหนดและกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.8 ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
5.8.1 จัดท า และจัดเก็บรักษาเอกสารส าคัญดังต่อไปนี้ 

- ทะเบียนกรรมการ 
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี ของบริษัทฯ 
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

5.8.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วน
ได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันท าการนับแต่
วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น 

5.8.3 ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
5.8.4 ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก ากับดูแลในการด าเนิน

กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและ
สม่ าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญแก่กรรมการ 

5.8.5 จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ 

5.8.6 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

5.8.7 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ 
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ต่อสาธารณชน และหน่วยงานก ากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5.8.8 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
5.8.9 ส่ือสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานก ากับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ และ    

ผู้มีส่วนได้เสีย 
5.8.10 ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

5.9 ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

ดังต่อไปนี้ 
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ซ่ือสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อ านาจหน้าที่ของกรรมการ
ผู้จัดการให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย 
5.7.1 ด าเนินการ และบริหารงานประจ าวันของบริษัทฯ 
5.7.2 บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้าง 

ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากต าแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
5.7.3 ด าเนินการให้มีการจัดท านโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการบริษัททุกๆ 3 เดือน 

5.7.4 ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

5.7.5 ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน พร้อมทั้งทบทวนนโยบายให้เหมาะสมกับการเปลี่ ยนแปลง
ของธุรกิจ หรือข้อก าหนดและกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.8 ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
5.8.1 จัดท า และจัดเก็บรักษาเอกสารส าคัญดังต่อไปนี้ 

- ทะเบียนกรรมการ 
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี ของบริษัทฯ 
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

5.8.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วน
ได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันท าการนับแต่
วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น 

5.8.3 ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
5.8.4 ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก ากับดูแลในการด าเนิน

กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและ
สม่ าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญแก่กรรมการ 

5.8.5 จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง
กับบริษัทฯ 

5.8.6 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

5.8.7 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ 
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ต่อสาธารณชน และหน่วยงานก ากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5.8.8 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค าแนะน าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
5.8.9 ส่ือสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานก ากับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ และ    

ผู้มีส่วนได้เสีย 
5.8.10 ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

5.9 ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

ดังต่อไปนี้ 
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5.9.1 ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได ้
5.9.2 ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)   

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน     
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ 
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

5.9.3 พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชี    
ที่มีความเป็นอิสระ โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของ
ส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้นและประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี  รวมทั้งประชุมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.9.4 พิจารณานโยบายก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  และ ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อก าหนด
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

5.9.5 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ 

5.9.6 จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ
บริษัทฯ ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.9.7 สอบทาน ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการบริหารความเส่ียงของ   
บริษัทฯ โดยมุ่งเน้นในความเส่ียงที่ส าคัญของบริษัทฯ มีการติดตามการบริหารความเส่ียงที่ส าคัญและ
เชื่อมโยงกับการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

5.9.8 พิจารณานโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน ที่ได้รับจากกรรมการผู้จัดการให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบ
ธุรกจิ สภาพแวดล้อมของบริษทัฯ วัฒนธรรมองค์กร และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่อนุมตัิ 

5.9.9 สอบทานความถูกต้องของเอกสารและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันของ   
บริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

5.9.10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย 
5.10 ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

5.10.1 ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเบี้ยเลี้ยงกรรมการของบริษัทฯ โดยต้องมีหลักเกณฑ์           
ที่ชัดเจน โปร่งใส 

5.10.2 มีหน้าที่พิจารณาเงินโบนัสกรรมการ และเบี้ยเลี้ยงอื่นใดของกรรมการที่นอกเหนือจากเบี้ยเลี้ยงประจ าเดือน
ของคณะกรรมการบริษัทโดยไม่เกิน 1 % ของก าไรสุทธิ ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องไม่มีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่  
แต่ไม่ต่ ากว่าเบี้ยเลี้ยงประจ าเดือนที่จ่ายให้ส าหรับกรรมการ และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
เห็นชอบก่อนน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

5.10.3 เปิดเผยรายงานการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ าปีของ      
บริษัทฯ 

5.11 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5.11.1 พิจารณานโยบายการบริหารความเส่ียง ธุรกรรมของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมความเส่ียงด้านเครดิต (Credit 

Risk) ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเส่ียงด้าน
กลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) และความเส่ียงด้านอื่นๆ อาทิเช่น 
ความเสี่ยงในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ (Regulatory Risk) เป็นต้น 

5.11.2 พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
ลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทฯ ด าเนินการ 

5.11.3 พิจารณาและทบทวนก าหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limits) และมาตรการในการด าเนินการกรณีที่         
ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่ก าหนด (Corrective Measures) 

5.11.4 ประเมินความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้ นส าหรับธุรกรรมที่จะ
จัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงก าหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกรรม 

5.12 ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5.12.1 จัดท ากรอบนโยบาย กลยุทธ ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
5.12.2 อนุมัติเพดานความเสี่ยง จัดสรรวงเงินประเภทต่างๆ ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติ 
5.12.3 กล่ันกรองประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5.12.4 ก ากับดูแล และส่ังการให้มีการจัดท านโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน แผนงานด้านบริหาร ความเสี่ยง 
5.12.5 รายงานผลการบริหารงานด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส 
5.12.6 ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันแก้ไข 
5.12.7 ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

5.13 การสรรหากรรมการ 
บริษัทฯ ใช้วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองโดยใช้วิธีการ

แต่งตั้งกรรมการแต่ละราย ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึง เป็นผู้ที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติตรง
ตามที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีความรู้ ทักษะ ความช านาญและ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ บริษัทฯ ในหลากหลายสาขา กรรมการแต่ละท่านมีความอิสระ      
ในการก าหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบายและพันธกิจของ บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

5.14 การเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
5.14.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ถืออยู่ 
5.14.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่

จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
5.14.3 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการ เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา        
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี  หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็น       
ผู้ออกเสียงช้ีขาด 

5.15 การพ้นจากการเป็นกรรมการ 
กรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการในกรณีต่อไปนี้ 
5.15.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา

ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ส่วน กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งก่อน  
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ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) และความเส่ียงด้านอื่นๆ อาทิเช่น 
ความเสี่ยงในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ (Regulatory Risk) เป็นต้น 

5.11.2 พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
ลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทฯ ด าเนินการ 

5.11.3 พิจารณาและทบทวนก าหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limits) และมาตรการในการด าเนินการกรณีที่         
ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่ก าหนด (Corrective Measures) 

5.11.4 ประเมินความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้ นส าหรับธุรกรรมที่จะ
จัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงก าหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกรรม 

5.12 ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5.12.1 จัดท ากรอบนโยบาย กลยุทธ ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
5.12.2 อนุมัติเพดานความเสี่ยง จัดสรรวงเงินประเภทต่างๆ ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติ 
5.12.3 กล่ันกรองประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5.12.4 ก ากับดูแล และส่ังการให้มีการจัดท านโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน แผนงานด้านบริหาร ความเสี่ยง 
5.12.5 รายงานผลการบริหารงานด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส 
5.12.6 ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันแก้ไข 
5.12.7 ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

5.13 การสรรหากรรมการ 
บริษัทฯ ใช้วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองโดยใช้วิธีการ

แต่งตั้งกรรมการแต่ละราย ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึง เป็นผู้ที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติตรง
ตามที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีความรู้ ทักษะ ความช านาญและ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ บริษัทฯ ในหลากหลายสาขา กรรมการแต่ละท่านมีความอิสระ      
ในการก าหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบายและพันธกิจของ บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

5.14 การเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
5.14.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ถืออยู่ 
5.14.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่

จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
5.14.3 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการ เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมา        
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี  หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็น       
ผู้ออกเสียงช้ีขาด 

5.15 การพ้นจากการเป็นกรรมการ 
กรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการในกรณีต่อไปนี้ 
5.15.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา

ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ส่วน กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งก่อน  
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5.15.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้       
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

5.15.3 กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ 
5.15.4 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามข้อ 5.15.1 และ 5.15.2 กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

- ตาย 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17 แห่งข้อบังคับบริษัท 
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 5.15.1 
- ศาลส่ังให้ออก 

“ข้อ  17  แห่งข้อบังคับบริษัทคือ กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้ และต้อง 
- บรรลุนิติภาวะ  
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
- ไม่เคยรับโทษจ าคุก โดยได้รับค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท า         
โดยทุจริต 

- ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ  หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริต        
ต่อหน้าที่” 

5.16 ระเบียบการประชุม 
การประชุมกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจ ากัด และกฏระเบียบ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และถือเป็นหน้าที่ส าคัญในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
5.16.1 ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้

กรรมการทราบ ทั้ งนี้อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความส าคัญเร่งด่วน 
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถจัดประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ  โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และต้องรายงานผลการประชุมให้
กรรมการผู้จัดการทราบ 

5.16.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม 

5.16.3 ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้า  
รองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานที่ประชุม 

5.16.4 ประธานกรรมการเป็นผู้ก าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม ดูแลจัดสรรเวลา    
แต่ละวาระให้เพียงพอส าหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่ส าคัญ 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม 

5.16.5 องค์ประชุมขั้นต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด เว้นแต่วาระใดเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยง กรรมการที่เกี่ยวโยง จะไม่ออกเสียงลงมติ       
มติดังกล่าวใช้เสียงข้างมาก 

5.16.6 การวินิจฉัยช้ีขาดให้ยึดถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ
ซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องใดที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่ที่ประชุม
คณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ลงคะแนนช้ีขาด 

5.16.7 เลขานุการบริษัทควรจัดท าวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม เพื่อน าส่งให้คณะกรรมการ
บริษัท และผู้ เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าในระยะเวลาอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการทุกท่านมีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

5.16.8 เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการ
พิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารการประชุม สนับสนุนติดตาม
ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
ในรูปแบบของเอกสารช้ันความลับของบริษัทฯ ณ ส านักงานบริษัทฯ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง 

5.16.9 คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมทั้งหมด   
ที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี 

5.16.10 บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ประชุมกันทุกเดือน เพื่อสรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
และน าเสนอให้คณะกรรมการทราบในการประชุมทุกครั้ง 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2562 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 6 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง, คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง และคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 
 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง การเข้า
ประชุม
กรรมการ
บริษัท 

การเข้า
ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

การเข้าประชุม
กรรมการ 

บรหิารความเสี่ยง 

การเข้าประชุม
คณะอนุกรรมการ

ก าหนด
ค่าตอบแทน 

ระยะเวลาที่
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

ข้อมูล ณ สิ้นปี 
2562 

นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

6/6 5/5   19 ปี 

นางสุวิมล  มหากิจศิร ิ รองประธานกรรมการ 6/6    37 ปี 
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/6 4/5  2/2 16 ปี 
นายวัฒนชัย สุวคนธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/6 5/5  2/2 14 ปี 
นายเฉลิมชัย มหากิจศิร ิ กรรมการ 6/6    8 ปี 8 เดือน 
นางสาวอุษณา มหากิจศิร ิ กรรมการ 6/6    6 ปี 4 เดือน 
นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธิ ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 6/6  2/2  5 ปี 9 เดือน 
นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย ์ กรรมการ 5/6   2/2 7 ปี 
นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการบริษัท 6/6  2/2  9 ปี 8 เดือน 

หมายเหตุ :  
1. นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 ธันวาคม 2562 
2. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 16 ธันวาคม 2562 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำ�กัด (มห�ชน)48



5.16.6 การวินิจฉัยช้ีขาดให้ยึดถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ
ซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องใดที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่ที่ประชุม
คณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ลงคะแนนช้ีขาด 

5.16.7 เลขานุการบริษัทควรจัดท าวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม เพื่อน าส่งให้คณะกรรมการ
บริษัท และผู้ เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าในระยะเวลาอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการทุกท่านมีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

5.16.8 เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการ
พิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารการประชุม สนับสนุนติดตาม
ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
ในรูปแบบของเอกสารช้ันความลับของบริษัทฯ ณ ส านักงานบริษัทฯ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง 

5.16.9 คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมทั้งหมด   
ที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี 

5.16.10 บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ประชุมกันทุกเดือน เพื่อสรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
และน าเสนอให้คณะกรรมการทราบในการประชุมทุกครั้ง 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2562 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 6 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง, คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง และคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 
 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง การเข้า
ประชุม
กรรมการ
บริษัท 

การเข้า
ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

การเข้าประชุม
กรรมการ 

บรหิารความเสี่ยง 

การเข้าประชุม
คณะอนุกรรมการ

ก าหนด
ค่าตอบแทน 

ระยะเวลาที่
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

ข้อมูล ณ สิ้นปี 
2562 

นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

6/6 5/5   19 ป ี

นางสุวิมล  มหากิจศิร ิ รองประธานกรรมการ 6/6    37 ป ี
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/6 4/5  2/2 16 ป ี
นายวัฒนชัย สุวคนธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/6 5/5  2/2 14 ป ี
นายเฉลิมชัย มหากิจศิร ิ กรรมการ 6/6    8 ปี 8 เดือน 
นางสาวอุษณา มหากิจศิร ิ กรรมการ 6/6    6 ปี 4 เดือน 
นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธิ ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 6/6  2/2  5 ปี 9 เดือน 
นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ กรรมการ 5/6   2/2 7 ปี 
นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการบริษัท 6/6  2/2  9 ปี 8 เดือน 

หมายเหตุ :  
1. นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 ธันวาคม 2562 
2. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 16 ธันวาคม 2562 

5.16.6 การวินิจฉัยช้ีขาดให้ยึดถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมี 1 เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ
ซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องใดที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่ที่ประชุม
คณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ลงคะแนนช้ีขาด 

5.16.7 เลขานุการบริษัทควรจัดท าวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม เพื่อน าส่งให้คณะกรรมการ
บริษัท และผู้ เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าในระยะเวลาอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการทุกท่านมีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
เร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

5.16.8 เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการ
พิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารการประชุม สนับสนุนติดตาม
ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
ในรูปแบบของเอกสารช้ันความลับของบริษัทฯ ณ ส านักงานบริษัทฯ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง 

5.16.9 คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมท้ังหมด   
ที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี 

5.16.10 บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ประชุมกันทุกเดือน เพื่อสรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
และน าเสนอให้คณะกรรมการทราบในการประชุมทุกครั้ง 

การประชุมคณะกรรมการในปี 2562 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 6 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง, คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง และคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 
 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง การเข้า
ประชุม
กรรมการ
บริษัท 

การเข้า
ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ 

การเข้าประชุม
กรรมการ 

บรหิารความเสี่ยง 

การเข้าประชุม
คณะอนุกรรมการ

ก าหนด
ค่าตอบแทน 

ระยะเวลาที่
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

ข้อมูล ณ สิ้นปี 
2562 

นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

6/6 5/5   19 ปี 

นางสุวิมล  มหากิจศิร ิ รองประธานกรรมการ 6/6    37 ปี 
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/6 4/5  2/2 16 ปี 
นายวัฒนชัย สุวคนธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 5/6 5/5  2/2 14 ปี 
นายเฉลิมชัย มหากิจศิร ิ กรรมการ 6/6    8 ปี 8 เดือน 
นางสาวอุษณา มหากิจศิร ิ กรรมการ 6/6    6 ปี 4 เดือน 
นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธิ ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 6/6  2/2  5 ปี 9 เดือน 
นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย ์ กรรมการ 5/6   2/2 7 ป ี
นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการบริษัท 6/6  2/2  9 ปี 8 เดือน 

หมายเหตุ :  
1. นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 ธันวาคม 2562 
2. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 16 ธันวาคม 2562 
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5.17 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนในเบื้องต้นโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรม
เดียวกัน แล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ    
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนในรายงานประจ าปี  

บริษัทฯ ยังมีแผนประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ (Directors and Officers 
Liability Insurance) ซ่ึงให้ความคุ้มครองกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหาย     
ทางการเงินอันเนื่องจาก “การละเมิดหรือการกระท าผิด” ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมาย 

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ส าหรับปี 2562 คือเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน และส าหรับ
กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ซ่ึงมีข้อก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่สูงกว่ากรรมการ          
จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการ เท่านั้น) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารปี 2562 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 
ก. กรรมการของบริษัทฯ ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2546 เป็นต้นมา ส าหรับ

ปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คงค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการเท่าเดิมคือท่านละ 30,000 
บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยเลี้ยงประธานกรรมการเดือนละ 50,000 บาท 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง เบี้ยงเลี้ยง
กรรมการ 

เบี้ยประชุม
กรรมการ 

โบนัสกรรมการ 

1. นางก่ิงเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ 

310,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

2. นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ 180,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
3. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ 235,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
4. นายวัฒนชัย สุวคนธ์ กรรมการอิสระ 240,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
5. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ 180,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
6. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ 180,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
7. นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการ 180,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
8. นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ กรรมการ 180,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
9. นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการ 180,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

 หมายเหตุ 
-  กรรมการแต่ละท่านไม่ว่าจะอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ, คณะกรรมการตรวจสอบ หรืออนุกรรมการชุดใดจะได้รับ

ค่าเบี้ยเลี้ยงรวมทั้งส้ินไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน และประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน โดยไม่มีเบี้ยประชุม 

- วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 มีมติให้บริษัทฯ หยุดการผลิตทั้งหมดเป็นการ
ช่ัวคราว ตั้งแต่กลางเดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ ไม่ได้เป็น
กรรมการอิสระทุกท่านขอสละสิทธ์ิการรับค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และกรรมการอิสระปรับลด
เหลือเดือนละ 10,000 บาท ตั้งแต่งวดเดือนกรฎาคม 2562 เป็นต้นไป ส่วนประธานกรรมการ ขอสละสิทธ์ิค่าเบี้ยเลี้ยง
ที่คงเหลือเดือนละ 10,000 บาท ตั้งแต่งวดเดือน สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทฯ จะกลับมาด าเนินการผลิต 

- นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 และนายประดิษฐ        
ศวัสตนานนท์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 

ข. ในปี 2562 ผู้บริหารระดับสูง ได้รับค่าตอบแทนระยะส้ันในรูปเงินเดือน เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบ
ประกันสังคม และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าที่พัก รวมจ านวน 33.07 ล้านบาท ส่วนผลประโยชน์ระยะยาว เช่น เงิน
ส ารองเกษียณอายุ จ านวน 9.69 ล้านบาท รวมเป็นจ านวน 47.26 ล้านบาท (ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ) 

5.18 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนโดย

ประธานกรรมการ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายของบริษัทฯ การก ากับดูแล และตรวจสอบการท างานของกรรมการ
ผู้จัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยกรรมการผู้จัดการจะรายงานตรงกับประธาน
กรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ก าหนด 

5.19 การด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปด ารงต าแหน่ง

กรรมการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการสามารถอุทิศเวลาส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้ไม่เกิน 5 แห่ง กรณีที่แต่งตั้งกรรมการใหม่ หรือกรรมการท่านใดประสงค์ที่จะด ารง
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่าที่ก าหนด ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัท ก่อนเข้ารับ
การด ารงต าแหน่งกรรมการ 

5.20 การด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ 
1. กรรมการผู้จัดการ สามารถด ารงต าแหน่งใน บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้ 
2. การด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ซ่ึงมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่ม
บริษัทฯ ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติ ต่อคณะกรรมการ
บริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามล าดับ ก่อนเข้ารับการด ารงต าแหน่งนั้น 

3. การด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรอ่ืนใดนอกจากข้อ 1 และ 2 ซ่ึงเมื่อนับรวมกันแล้วเกิน 5 แห่ง ต้องขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการด ารงต าแหน่ง 

5.21 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ 

เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติหน้าที่ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วม
สัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) หรือจากหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็น
ผู้น าที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นฉบับในการขับเคลื่อนองค์กร     
สู่การก ากับดูแลกิจการที่ดี  
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- วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 มีมติให้บริษัทฯ หยุดการผลิตทั้งหมดเป็นการ
ช่ัวคราว ตั้งแต่กลางเดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ ไม่ได้เป็น
กรรมการอิสระทุกท่านขอสละสิทธ์ิการรับค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และกรรมการอิสระปรับลด
เหลือเดือนละ 10,000 บาท ตั้งแต่งวดเดือนกรฎาคม 2562 เป็นต้นไป ส่วนประธานกรรมการ ขอสละสิทธ์ิค่าเบี้ยเลี้ยง
ที่คงเหลือเดือนละ 10,000 บาท ตั้งแต่งวดเดือน สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทฯ จะกลับมาด าเนินการผลิต 

- นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 และนายประดิษฐ        
ศวัสตนานนท์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 

ข. ในปี 2562 ผู้บริหารระดับสูง ได้รับค่าตอบแทนระยะส้ันในรูปเงินเดือน เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบ
ประกันสังคม และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าที่พัก รวมจ านวน 33.07 ล้านบาท ส่วนผลประโยชน์ระยะยาว เช่น เงิน
ส ารองเกษียณอายุ จ านวน 9.69 ล้านบาท รวมเป็นจ านวน 47.26 ล้านบาท (ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ) 

5.18 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนโดย

ประธานกรรมการ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายของบริษัทฯ การก ากับดูแล และตรวจสอบการท างานของกรรมการ
ผู้จัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยกรรมการผู้จัดการจะรายงานตรงกับประธาน
กรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ก าหนด 

5.19 การด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปด ารงต าแหน่ง

กรรมการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการสามารถอุทิศเวลาส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้ไม่เกิน 5 แห่ง กรณีที่แต่งตั้งกรรมการใหม่ หรือกรรมการท่านใดประสงค์ที่จะด ารง
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่าที่ก าหนด ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัท ก่อนเข้ารับ
การด ารงต าแหน่งกรรมการ 

5.20 การด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ 
1. กรรมการผู้จัดการ สามารถด ารงต าแหน่งใน บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้ 
2. การด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ซ่ึงมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่ม
บริษัทฯ ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติ ต่อคณะกรรมการ
บริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามล าดับ ก่อนเข้ารับการด ารงต าแหน่งนั้น 

3. การด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์กรอ่ืนใดนอกจากข้อ 1 และ 2 ซ่ึงเมื่อนับรวมกันแล้วเกิน 5 แห่ง ต้องขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการด ารงต าแหน่ง 

5.21 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ 

เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติหน้าที่ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วม
สัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ไทย (IOD) หรือจากหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็น
ผู้น าที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นฉบับในการขับเคลื่อนองค์กร     
สู่การก ากับดูแลกิจการที่ดี  
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นอกจากหลักสูตรที่ก าหนดแล้วคณะกรรมการบริษัทฯ ยังให้ความส าคัญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ เช่น Role of the Chairman Program, Audit 
Committee Program (ACP), Improving the Quality of Financial Reporting, Monitoring the Internal Audit 
Function เป็นต้น ตลอดจนการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรส้ันๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ  บริษัทฯ และรวมถึงหลักสูตรต่างๆที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต 

5.22 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมอบหมายให้

เลขานุการบริษัทเป็นผู้ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลบริษัทฯ ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร 
ก าหนดการประชุม เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและ
แนวปฎิบัติในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงาน การ
บริหารความเส่ียง และเพื่อช้ีแจงตอบข้อซักถาม รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 

5.23 แผนการสืบทอดงาน 
บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร โดยมี

เป้าหมายเพื่อผลักดันและให้โอกาสในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ ได้
จัดท าโครงการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ ด้วยการคัดเลือก วิเคราะห์ และประเมินผล เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเฉพาะ
บุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารที่จะผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความต่อเนื่องในการบริหารงาน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นและ
ความส าคัญของการสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และต าแหน่งที่พิจารณาว่าเป็น Critical Position โดย
พิจารณาจากเกณฑ์อายุที่ใกล้ครบเกษียณ ความยากของการหาทดแทนในตลาดแรงงาน หรือมีแนวโน้มเป็นที่
ต้องการของตลาด จึงก าหนดให้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งงาน ส าหรับต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ รอง
กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อ านวยการฝ่าย เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่ ง    
ทั้งความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้น า ความซ่ือสัตย์ และคุณสมบัติตามที่ก าหนดในการ
ด ารงต าแหน่งงานหลัก โดยระบุตัวบุคคลที่จะท าหน้าที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีบุคคลที่สามารถรับได้ทันที ได้จัดให้
มีระบบพัฒนาบุคลากรในล าดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งสรรหาจากภายนอก ทั้งนี้ เพื่อรักษาความ
เชื่อมั่นให้นักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าในการด าเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที
รวมถึงให้มีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

5.24 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตระหนักถึงความส าคัญในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อให้การปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ             
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดให้มีการจัดท าแบบประเมินผลการปฎิบัติงานของ
คณะกรรมการทั้งคณะและเป็นรายบุคคล แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และแบบประเมิน
การปฏิบัติงานของ CEO ซ่ึงบริษัทฯ มุ่งเน้นในการน าผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฎิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยแบบประเมินที่ใช้บริษัทฯ อ้างอิงมาจากแบบประเมินของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การบริหารจัดการความเส่ียง  

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน อยู่ท่ามกลางความเส่ียงตลอดเวลา โดยสาเหตุอาจมาจากปัจจัยภายใน 
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และความท่ัวถึงของการก ากับดูแล และปัจจัยภายนอก เช่น       
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค เทคโนโลยี และกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้ง กระแสการตื่นตัว
ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ด้านส่ิงแวดล้อม และการปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสังคม บริษัทฯ จึงมีนโยบาย
การบริหารจัดการความเส่ียง ให้ครอบคลุมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ส านักงานตรวจสอบภายในและผู้บริหาร จัดให้มีการด าเนินการต่อไปนี้ 

1. ให้มีการพิจารณาลักษณะความเส่ียงที่บริษัทฯ ก าลังประสบอยู่ และคาดว่าจะประสบในอนาคต โดยประเมินอย่าง
สม่ าเสมอ ถึงปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอก ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

2. ให้มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบและความรุนแรงของความเส่ียงที่ระบุได้ และโอกาสหรือเหตุการณ์ที่จะท าให้ความเส่ียง
นั้นๆ เกิดขึ้น 

3. ให้มีมาตรการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการบริหาร หรือลดความเสี่ยงดังกล่าว ในระดับ
ที่เหมาะสม 

4. ให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเส่ียง ด้านกลยุทธ์ที่รวมถึงการตลาด การ
ขายและการจัดซื้อ จัดหา ด้านการปฎิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

5. ให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น        
และสินทรัพย์ของบริษัทฯ  

6. ให้มีการก าหนดล าดับขั้นของอ านาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน อย่างชัดเจน และมีระเบียบการ
ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

7. ส านักงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบผ่านประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านประธานกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อให้ส านักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยมีการก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงพอ เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ การดูแลทรัพย์สิน และการจัดการกับความเส่ียง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจได้อย่างสมเหตุสมผล โดยสรุปสาระส าคัญของความเห็นได้ดังนี้ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 

 บริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายอย่างรอบคอบ ชัดเจน และวัดผลได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งมีการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร ให้มีการบริหารงานคล่องตัวเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงงานด้านคุณภาพ                     

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งงานบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (Corporate Social 
Responsibility) และบริษัทฯ ได้จัดท านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและจัดท าคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันส าหรับพนักงานทุกคน รวมทั้งวางนโยบายและ
แนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัทมีนโยบายระบบ
บริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยรวมมาตรฐานการจัดการต่างๆเข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิดการน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
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การบริหารจัดการความเส่ียง  

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน อยู่ท่ามกลางความเส่ียงตลอดเวลา โดยสาเหตุอาจมาจากปัจจัยภายใน 
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และความท่ัวถึงของการก ากับดูแล และปัจจัยภายนอก เช่น       
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค เทคโนโลยี และกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้ง กระแสการตื่นตัว
ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ด้านส่ิงแวดล้อม และการปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสังคม บริษัทฯ จึงมีนโยบาย
การบริหารจัดการความเส่ียง ให้ครอบคลุมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ส านักงานตรวจสอบภายในและผู้บริหาร จัดให้มีการด าเนินการต่อไปนี้ 

1. ให้มีการพิจารณาลักษณะความเส่ียงที่บริษัทฯ ก าลังประสบอยู่ และคาดว่าจะประสบในอนาคต โดยประเมินอย่าง
สม่ าเสมอ ถึงปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอก ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

2. ให้มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบและความรุนแรงของความเส่ียงที่ระบุได้ และโอกาสหรือเหตุการณ์ที่จะท าให้ความเส่ียง
นั้นๆ เกิดขึ้น 

3. ให้มีมาตรการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการบริหาร หรือลดความเสี่ยงดังกล่าว ในระดับ
ที่เหมาะสม 

4. ให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเส่ียง ด้านกลยุทธ์ที่รวมถึงการตลาด การ
ขายและการจัดซื้อ จัดหา ด้านการปฎิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 

5. ให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น        
และสินทรัพย์ของบริษัทฯ  

6. ให้มีการก าหนดล าดับขั้นของอ านาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน อย่างชัดเจน และมีระเบียบการ
ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

7. ส านักงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบผ่านประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านประธานกรรมการบริษัทฯ 
เพื่อให้ส านักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยมีการก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงพอ เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ การดูแลทรัพย์สิน และการจัดการกับความเส่ียง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจได้อย่างสมเหตุสมผล โดยสรุปสาระส าคัญของความเห็นได้ดังนี้ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 

 บริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายอย่างรอบคอบ ชัดเจน และวัดผลได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งมีการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร ให้มีการบริหารงานคล่องตัวเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงงานด้านคุณภาพ                     

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งงานบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (Corporate Social 
Responsibility) และบริษัทฯ ได้จัดท านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและจัดท าคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันส าหรับพนักงานทุกคน รวมทั้งวางนโยบายและ
แนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัทมีนโยบายระบบ
บริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยรวมมาตรฐานการจัดการต่างๆเข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิดการน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
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เพื่อให้ได้มาซ่ึง ผลลัพธ์ของธุรกิจที่ดีและน ามาซ่ึงความย่ังยืนขององค์กรและใช้เป็นกรอบในการบริหารงาน โดยมี
แนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังนี้ 

1. ด าเนินการและด ารงไว้ซ่ึงระบบมาตรฐานการบริหารจัดการต่างๆท่ีองค์กรประยุกต์ใช้  ได้แก่ ISO 9001, 
ISO 14001, GMP&HACCP, ISO 50001 

2. ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพันธะสัญญาต่างๆที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างความ
พึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า 

3. ด าเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีเหมาะสมต่อ
พนักงาน คู่ค้าและชุมชน โดยมุ่งเน้นการลดความเส่ียงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการ
เจ็บป่วยเนื่องมาจากการท างาน 

4. ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติด้านคุณภาพ ส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และความ
ปลอดภัยในการท างาน รวมถึงมีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

5. บริหารจัดการด้วยส านึก “รักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดล้อม” ต่อชุมชนใกล้เคียงและต่อสังคมในภาพใหญ่โดยให้
ความส าคัญต่อการปกป้องส่ิงแวดล้อม ป้องกันมลพิษ การจัดซ้ือ จัดหา ว่าจ้างงานบริการต่างๆ รวมถึงการ
ออกแบบที่ค านึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการลดของเสียให้เป็นศูนย์ และควบคุมการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกให้มีประสิทธิภาพและเช่ือถือได้ ตลอดจนจัดท าแผนงานทั้งระยะส้ันและระยะยาวในการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

6. บริหารจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีความส าคัญขององค์กรให้มี
ความปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ เพื่อรักษาไว้ซ่ึงความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และความพร้อมใช้งาน  

7. สนับสนุนทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินการ 
ตลอดจนการให้ความส าคัญในการน าหลักการของ TPM มาใช้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

8. ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานได้มีความรู้ความสามารถ มีความตระหนักที่ ดี และปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม ตลอดจนการมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ 

9. เผยแพร่นโยบายนี้สู่สาธารณะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. ระบบการประเมินความเส่ียง (Risk Management Measure) 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 2560 ของผู้ตรวจ
สอบภายใน ซ่ึงประกอบด้วยการตรวจสอบการประเมินการควบคุมภายใน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการตรวจติดตามผลและด าเนินการแก้ไขประเด็นความเส่ียงที่อาจมี
ผลกระทบต่อการบริหาร และการปฏิบัติงาน หรือรายการเกี่ยวโยง ซ่ึงอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็น
รายงานจริงทางการค้าอันเป็นปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล การบริหารงานและด าเนินงานให้ความส าคัญต่อการควบคุม
ภายในและจัดให้มีระบบการป้องกันที่ดี ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการติดตามรายงานการบริหารจัดการความเส่ียงของแต่ละ
หน่วยงาน มีความสอดคล้องกับความเส่ียงทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ รวมทั้งการ
วิเคราะห์เหตุการณ์ โอกาสผลกระทบและการจัดการความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับได้ รวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกับหน่วยงานภาครัฐ จัดให้มีช่องทางการส่ือสาร การรับข้อร้องเรียน การรักษา
ความลับ การสอบทาน การพิจารณาโทษ บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและคู่มือมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ซ่ึงมีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ จากผลการตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ข้างต้น ผู้ตรวจสอบ

ภายในได้เสนอแนะขั้นตอนการท างานและร่วมกันจดัท า Action กับหน่วยงานที่รับการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และไม่พบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ   

บริษัทฯ หรือส่ิงที่เป็นความเส่ียงที่จะท าให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อ
ประเมินการควบคุมภายในของบริษทัฯ ผู้สอบบัญชีแจ้งว่ามีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมี
ระบบการควบคุมภายในที่ดีและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Management Control Activities) 

 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และได้ก าหนดอ านาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับให้เหมาะสม มีความ
ชัดเจน จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ ปรับปรุงคู่มือสอบทานการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย นิติกรรม สัญญาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี ท าให้การตรวจสอบครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความ
เส่ียงส าคัญ รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Stakeholders’ Expectation) ซ่ึงท าให้
บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงได้
พิจารณาประเด็นที่ส าคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก ผลจาก
การตรวจสอบได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด ประเด็นส าคัญต่างๆ ได้รายงานฝ่ายบริหารและผู้บริหารของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
 บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการด้านการผลิต และการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ทันเวลาในการประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงาน 
นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ ส าหรับคณะกรรมการบริษัท คือการบันทึกและสรุปความเห็นของ      
ที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการส่ือสารกับพนักงาน        
ทุกระดับภายในองค์กร การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ตามที่กฎหมายก าหนด มีระบบการส ารองข้อมูล  มี
การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและฝ่ายบัญชี เพื่อทบทวนนโยบายบัญชีตาม
หลักการที่รับรองทั่วไป เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และเป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจส าหรับผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงได้ก าหนดนโยบายและแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความมั่นคงปลอดภัย
สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และการบริหารความเส่ียง การป้องกันภัยคุกคาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี  

5. ระบบการติดตาม (Monitoring) 
 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ.2562 รวม 6 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 

5 ครั้ง มีการติดตามการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การสอบทานระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและมีการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงได้รายงานผลการสอบทานงบการเงิน และ
รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ภายในได้เสนอแนะขั้นตอนการท างานและร่วมกันจดัท า Action กับหน่วยงานที่รับการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และไม่พบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ   

บริษัทฯ หรือส่ิงที่เป็นความเส่ียงที่จะท าให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อ
ประเมินการควบคุมภายในของบริษทัฯ ผู้สอบบัญชีแจ้งว่ามีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมี
ระบบการควบคุมภายในที่ดีและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Management Control Activities) 

 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และได้ก าหนดอ านาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับให้เหมาะสม มีความ
ชัดเจน จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ ปรับปรุงคู่มือสอบทานการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย นิติกรรม สัญญาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี ท าให้การตรวจสอบครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความ
เส่ียงส าคัญ รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Stakeholders’ Expectation) ซ่ึงท าให้
บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงได้
พิจารณาประเด็นที่ส าคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก ผลจาก
การตรวจสอบได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด ประเด็นส าคัญต่างๆ ได้รายงานฝ่ายบริหารและผู้บริหารของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 
 บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการด้านการผลิต และการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ทันเวลาในการประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงาน 
นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ ส าหรับคณะกรรมการบริษัท คือการบันทึกและสรุปความเห็นของ      
ท่ีประชุมไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการส่ือสารกับพนักงาน        
ทุกระดับภายในองค์กร การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ตามที่กฎหมายก าหนด มีระบบการส ารองข้อมูล  มี
การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและฝ่ายบัญชี เพื่อทบทวนนโยบายบัญชีตาม
หลักการที่รับรองทั่วไป เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และเป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจส าหรับผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงได้ก าหนดนโยบายและแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความมั่นคงปลอดภัย
สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และการบริหารความเส่ียง การป้องกันภัยคุกคาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี  

5. ระบบการติดตาม (Monitoring) 
 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ.2562 รวม 6 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 

5 ครั้ง มีการติดตามการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การสอบทานระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและมีการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงได้รายงานผลการสอบทานงบการเงิน และ
รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
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รายงานของคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

 ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ อีก       
1 ท่าน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ และเบี้ยเลี้ยงกรรมการ โดยจัดให้มี
การประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 

 ในการประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยเลี้ยง
กรรมการส าหรับปี 2563 ให้แก่กรรมการอิสระ เท่ากับปี 2562 คือเดือนละ 30 ,000 บาทต่อท่าน และค่าตอบแทนส าหรับ
ประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ เสนอเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 50,000 บาท โดยกรรมการอิสระ แต่ละท่านที่ร่วม
เป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยจะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการเท่านั้น ส าหรับ
กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ขอสละสิทธิ์การรับค่าตอบแทน จนกว่าบริษัทฯ จะกลับมาด าเนินการผลิต 

 

 

นายวัฒนชัย   สุวคนธ์ 
ประธานคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

 

รายงานของคณะอนุกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน
ทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน สังคมและส่ิงแวดล้อม บริษัทฯ จึงเน้นการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ค านึงถึงการเจริญเติบโตของ
มูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว และมีผลตอบแทนที่ดี ไม่เอาเปรียบคู่ค้า สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับ
ลูกค้า โดยเน้นนโยบายธุรกิจที่ว่า “คุณภาพมาตรฐาน (Standard Quality) จัดส่งตรงเวลา (On Time Delivery) ราคายุติธรรม 
(Competitive Price) มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ (Committed to Quality System Development) ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (The 
Environmental Management System) ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) ตลอดจนสุขลักษณะและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค (Hygiene and Safety of Consumers)” ทั้งนี้ยังค านึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ 
เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติต่างๆ เช่น 

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
2. ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของภาครัฐ 
3. ด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจอย่างต่อเน่ืองให้ลูกค้าและไม่กระท าการใดๆ  

ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 
4. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของความเป็นธรรม 
5. ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม 
6. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค  และเป็นธรรม พร้อมทั้งปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีการ      

ตกลงกันอย่างเคร่งครัด 
7. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างาน พร้อมทั้งส่งเสริม

ความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เช้ือชาติ ศาสนา อายุ ความ
พิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 

8. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
9. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตส านึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการ

จัดการส่ิงแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นต้น 

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการด้วยความโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามหลัก         
ธรรมาภิบาล และสามารถตรวจสอบได้ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ดังจะเห็นได้จากการ
ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการร่วมใจใสสะอาด ระหว่างกรมศุลกากรและผู้ประกอบการ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา และได้ลงนาม
ประกาศเจตนารมย์ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition-CAC) เมื่อวันที่              
21 พฤษภาคม 2557 โดย ดร.พนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต ได้ลงนามรับทราบเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็น
สมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

 คณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันกับทุกกิจกรรมของบริษัทฯ จัดท าคู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในดูแล มีระบบงานเพื่อป้องกันการทุจริต และเพื่อแสดง
เจตนาและความมุ่งมั่นในการป้องกัน บริษัทฯ ยังได้มีการจัดอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติใน
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซ่ึงพนักงานสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆได้ผ่านทางบอร์ดข่าวสารและเว็บไซต์ของบริษัทฯ  มี
การส่งเสริมสนับสนุนพนักงานให้มีส่วนร่วมกับองค์กรอิสระ องค์กรของภาครัฐในการท ากิจกรรม ตลอดจนทบทวนแนวทาง
ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อก าหนดเพื่อปลูกจิตส านึกให้พนักงานได้ตระหนัก และไม่ยอมรับ
การทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ  รวมทั้งได้มีการส่ือสารนโยบายการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปช่ันไปยัง                
ซัพพลายเออร์และคู่ค้าของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้รับทราบและปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้มีนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นดังนี้คือ 

1. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับบุคคลภายนอก หรือ 
องค์กรต่างๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเต็มที่ 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับโดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อยทุกบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ห้ามเรียกร้อง ด าเนินการ ยอมรับ มีส่วนร่วมในการกระท าหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน ตลอดจนคนรู้จัก ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทฯ 

3. ส่ือสารให้กับบุคลากรในบริษัทฯ รับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันฉบับนี้
รวมทั้งให้ความรู้ พยายามปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกของผู้เกี่ยวข้องทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นปกติวิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการส่ือสารหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้ามาแจ้งเบาะแส 
หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ได้รับความสะดวก 

5. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนความลับ ให้ความเป็นธรรมและให้ความมั่นใจแก ่
ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนว่าจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรการของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันทั่วทั้งองค์กร และจัดให้มีการสอบทานการ
ปฏิบัติงาน การติดตามผลและการตรวจสอบในระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดตามกฎหมาย 

7. ผู้ใดฝ่าฝืนกระท าการทุจริตคอร์รัปช่ันถือว่ามีความผิดและจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่  
บริษัทฯ ก าหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

8. ให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีสถานการณ์ความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ ตลอดจนมีการทบทวนพัฒนามาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความ
เส่ียงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเส่ียงต่อการทุจริตคอร์รัปช่ัน และน ามาจัดท าเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

9. รายละเอียดการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันให้ถือปฏิบัติตาม “คู่มือ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ที่บริษัทฯ ก าหนดขึ้นทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
ในภายหน้า 

 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้อง เรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการ
กระท าผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชั่น การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทฯ ตลอดจน
พฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้
เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถแจ้งเรื่องได้โดยตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ 
เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทางการส่ือสารที่ก าหนด เพื่อส่ังการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ ก าหนดไว้
และรายงานต่อคณะกรรมการ ตลอดจนน าข้อแนะน าอันเป็นประโยชน์มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้ดังนี้ 
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1. แจ้งผ่านช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
 1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ auditcommittee@thaifilmind.com หรือ 
 1.2 เลขานุการบริษัท ที่ secretary@thaifilmind.com  
2. แจ้งทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรง ได้ที่  
 2.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ 
 2.2 เลขานุการบริษัท 
 ที่ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 
 73/3 หมู่ 4 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.13 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
 จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนช่วยในการเพิ่ม
คุณค่าให้ธุรกิจของบริษัทฯ โดยพนักงานทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน กฎหมายแรงงานและข้อบังคับการท างานของบริษัทฯ โดยไม่เลือกว่าพนักงานผู้นั้นจะมีต าแหน่ง ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ 
ภาษา ศาสนา อายุ เพศ ฐานะทางสังคม คุณวุฒิการศึกษา หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างใด บริษัทฯ ตระหนัก
ดีว่า ทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ ซ่ึงมีโอกาสในการท าหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามขีด
ความสามารถและศักยภาพของแต่ละคน พนักงานมีสิทธิที่จะมีสถานที่ท างานที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการ
ล่วงละเมิดหรือกดขี่ข่มเหงในทกุรูปแบบ มีการจ้างงานที่เป็นธรรม โดยไม่มีการบังคับการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายแรงงาน หรือ
กระท าโดยไม่สมัครใจหรือใช้แรงงานเด็ก หรือคนท้องให้ท างานที่ไม่เหมาะสม และไม่พร้อมกับร่างกาย บริษัทฯ มีการ
สนับสนุนให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของพนักงาน การแสดงความสามารถ การแสดงความคิดเห็น และเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีความจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  และการออมในอนาคตที่ยั่งยืนให้กับพนักงาน 

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

4.1 การจ้างงาน 
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พิจารณาเห็นชอบแล้ว รวมถึงยังเปิดโอกาสให้กับผู้พิการ ทุพพลภาพเข้าเป็นพนักงานบริษัทฯ โดยปี 2562 มีผู้พิการ 
ทุพพลภาพจ านวน 4 คน โดยผ่านกระบวนการจ้างงานของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมตามหลักสากล 

4.2 การพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยการเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ความสามารถของ
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ภาคปฏิบัติ ยกระดับขีดความสามารถของพนักงานผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประสิทธิผล อันจะน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านกิจกรรมใหม่ๆ ที่ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการในการฝึกอบรมมาแล้วอย่างดียิ่ง โดยปี 2562 มีการจัดอบรมภายในท้ังส้ิน 5 หลักสูตร
จ านวนพนักงานอบรมทั้งหมด 187  คน รวมทั้งส้ิน 30 ช่ัวโมง และบริษัทฯ ส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกท้ังหมด 
41 คน รวมทั้งส้ิน 246 ช่ัวโมง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ภายใต้
กรอบแนวคิด และวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดหลัก  TFI –  D 
T TEAM   = การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า 
F FOCUS   = ความใส่ใจและมุ่งมัน่ต่อผลงาน คุณภาพสินค้า และบริการ 
I INTEGRITY   = คุณธรรม จริยธรรม 
 INITIATIVE  = ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 INFORMATION  = การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 
 INSPIRATION  = ความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จ 
D DILIGENT  = ความอุตสาหะ ขยันขันแข็งและหมั่นเพียร 

 การอบรมทั้งภายใน – ภายนอก เพื่อพัฒนาการท างาน และสนับสนุน ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพตนเอง โดยบริษัทฯ ได้มีแผนงานและระเบียบการบริหารงานบุคคลยึดถือปฏิบัติ โดยค านึงถึงความสามารถ 
ศักยภาพและโอกาส เช่น 

   การเล่ือนต าแหน่ง เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยพิจารณาความสามารถในการท างาน และ
ประกอบการด้านอื่นๆผ่านกระบวนการบริหารงานบุคคล และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ  

   การขยายหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพโดยการเพิ่มขีดความ
รับผิดชอบ และให้แสดงความสามารถผ่านการปฏิบัติงานที่มีความยากขึ้น ทั้งนี้เพื่อก้าวสู่การประเมินผล
งาน และ เลื่อน-ปรับเงินค่าตอบแทนได้ในโอกาสต่อไป 

   การหมุนเวียน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ (Rotate) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เกิดความเข้าใจในระบบงานที่
กว้างขึ้นและสามารถค้นหาศักยภาพของตนเองผ่านการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เกิดมุมมองน ามาปรับใช้กับงานที่มี
ความหลากหลายขึ้น สร้างโอกาสสร้างความก้าวหน้าต่อไป 

 
 

4.3 ความปลอดภัยในการท างาน และอาชีวอนามัย 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญในด้านความปลอดภัยในการท างานและอาชีวอนามัยของพนักงาน โดยปฏิบัติต่อ
พนักงานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึงการเอาใจใส่ต่อ
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พนักงานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึงการเอาใจใส่ต่อ
สภาพแวดล้อมในการท างานอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีโอกาสได้เข้าถึงมาตรฐานการ
จัดการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีการก าหนดเป็นนโยบายความ
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ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้ความรู้ การฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น การซ้อมอพยพหนี
ไฟ และการอบรมซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล แก๊สรั่ว และหม้อไอน้ าระเบิด  จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความ
ปลอดภัยส าหรับปฏิบัติงานตลอดจนการสร้างและปลูกจิตส านึกให้พนักงานได้ตระหนักถึงการป้องกันและติดตาม 
โดยมีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยท าหน้าที่ดูแลให้ความรู้กับพนักงาน รวมถึงเป็นตัวแทนของพนักงานเพื่อ
ยับยั้งเหตุแห่งความไม่ปลอดภัยทั้งหลายทั้งปวง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตรายอันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ 
ชีวิตพนักงานและทรัพย์สิน ซ่ึงจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุมีทั้งหมด 4 ครั้ง เป็นการหยุดงานไม่เกิน 3 วัน ทั้ง 4 ครั้ง    
คิดเป็นร้อยละ 1.09 จากการท างานของพนักงาน  

 

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยมีการจัดท า
ระบบ มาตรฐาน ISO 9001: 2015 และระบบมาตรฐาน GMP - HACCP (Good Manufacturing Practice) / (Hazard Analysis and 
Critical Control Point) ดังนี้ 

- ระบบ ISO 9001 : 2015 สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ตลอดจนมีการบริการหลังการขาย มีการการันตีการทดแทน/
ชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการบริการ หรืออื่นๆ เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงกับลูกค้า มีการบริการการส่งมอบ
ที่ตรงเวลา ยึดมั่นในค าสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยถือนโยบาย “คุณภาพมาตรฐาน (Standard Quality) จัดส่งตรงเวลา 
(On Time Delivery) ราคายุติธรรม (Competitive Price) มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ (Committed to Quality System 
Development) ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (The Environmental Management System) ระบบการจัดการพลังงาน 
(Energy Management System) ตลอดจนสุขลักษณะและความปลอดภัยของผู้บริโภค (Hygiene and Safety of 
Consumers)” ค านึงถึงความโปร่งใสเท่าเทียม และให้ความรู้  ให้ข้อมูลที่จ าเป็น มีการเก็บรักษาและดูแลข้อมูล
ความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมและเหมาะสม จะเห็นได้จากบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่องตามหลักมาตรฐานสากล ดังจะเห็นได้จากปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดอบรมทบทวน เตรียมความพร้อมให้กับ
พนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามระบบมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และ
สร้างความตระหนัก สร้างจิตส านึกในด้านคุณภาพอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่อง และสามารถยื่นขอการรับรองมาตรฐาน 
ISO ฉบับใหม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

- ระบบ  GMP -HACCP (Good Manufacturing Practice) / (Hazard Analysis and  Critical  Control  Point) จากความ
ตั้งใจของบริษัทฯ ที่ต้องการจะเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มของบริษัทฯ 
เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าให้มีความปลอดภัยสูง โดยผ่านโครงการการรับรองตามมาตรฐาน GMP และ HACCP 
เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคให้กับลูกค้า โดยหลายปีที่ผ่านมาได้รับการรับรองมาอย่างต่อเนือ่งจากหน่วยงาน
ผู้ให้การรับรองระบบในระดับนานาชาติ ส าหรับมาตรฐาน  GMP – HACCP ซ่ึงเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า และความมั่นใจต่อผู้เยี่ยมชม หรือต่อพนักงานของบริษัทเอง เนื่องจากระบบดังกล่าวเป็นการจัดการ
กระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัย ป้องกันการปนเปื้อนอันตราย 3 ประการคือ 
   อันตรายทางเคมี โดยก าหนดมาตรการควบคุมการจัดซ้ือ การจัดเก็บ รวมถึงการเบิกใช้สารเคมี ให้เป็นไป

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้ความรู้ การฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น การซ้อมอพยพหนี
ไฟ และการอบรมซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหล แก๊สรั่ว และหม้อไอน้ าระเบิด  จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความ
ปลอดภัยส าหรับปฏิบัติงานตลอดจนการสร้างและปลูกจิตส านึกให้พนักงานได้ตระหนักถึงการป้องกันและติดตาม 
โดยมีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยท าหน้าที่ดูแลให้ความรู้กับพนักงาน รวมถึงเป็นตัวแทนของพนักงานเพื่อ
ยับยั้งเหตุแห่งความไม่ปลอดภัยทั้งหลายทั้งปวง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตรายอันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ 
ชีวิตพนักงานและทรัพย์สิน ซ่ึงจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุมีทั้งหมด 4 ครั้ง เป็นการหยุดงานไม่เกิน 3 วัน ทั้ง 4 ครั้ง    
คิดเป็นร้อยละ 1.09 จากการท างานของพนักงาน  

 

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยมีการจัดท า
ระบบ มาตรฐาน ISO 9001: 2015 และระบบมาตรฐาน GMP - HACCP (Good Manufacturing Practice) / (Hazard Analysis and 
Critical Control Point) ดังนี้ 

- ระบบ ISO 9001 : 2015 สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ตลอดจนมีการบริการหลังการขาย มีการการันตีการทดแทน/
ชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการบริการ หรืออื่นๆ เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงกับลูกค้า มีการบริการการส่งมอบ
ที่ตรงเวลา ยึดมั่นในค าสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยถือนโยบาย “คุณภาพมาตรฐาน (Standard Quality) จัดส่งตรงเวลา 
(On Time Delivery) ราคายุติธรรม (Competitive Price) มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ (Committed to Quality System 
Development) ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม (The Environmental Management System) ระบบการจัดการพลังงาน 
(Energy Management System) ตลอดจนสุขลักษณะและความปลอดภัยของผู้บริโภค (Hygiene and Safety of 
Consumers)” ค านึงถึงความโปร่งใสเท่าเทียม และให้ความรู้  ให้ข้อมูลที่จ าเป็น มีการเก็บรักษาและดูแลข้อมูล
ความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมและเหมาะสม จะเห็นได้จากบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่องตามหลักมาตรฐานสากล ดังจะเห็นได้จากปี 2561 บริษัทฯ มีการจัดอบรมทบทวน เตรียมความพร้อมให้กับ
พนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามระบบมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และ
สร้างความตระหนัก สร้างจิตส านึกในด้านคุณภาพอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่อง และสามารถยื่นขอการรับรองมาตรฐาน 
ISO ฉบับใหม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

- ระบบ  GMP -HACCP (Good Manufacturing Practice) / (Hazard Analysis and  Critical  Control  Point) จากความ
ตั้งใจของบริษัทฯ ที่ต้องการจะเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มของบริษัทฯ 
เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าให้มีความปลอดภัยสูง โดยผ่านโครงการการรับรองตามมาตรฐาน GMP และ HACCP 
เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคให้กับลูกค้า โดยหลายปีที่ผ่านมาได้รับการรับรองมาอย่างต่อเนือ่งจากหน่วยงาน
ผู้ให้การรับรองระบบในระดับนานาชาติ ส าหรับมาตรฐาน  GMP – HACCP ซ่ึงเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า และความมั่นใจต่อผู้เยี่ยมชม หรือต่อพนักงานของบริษัทเอง เนื่องจากระบบดังกล่าวเป็นการจัดการ
กระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัย ป้องกันการปนเปื้อนอันตราย 3 ประการคือ 
   อันตรายทางเคมี โดยก าหนดมาตรการควบคุมการจัดซ้ือ การจัดเก็บ รวมถึงการเบิกใช้สารเคมี ให้เป็นไป
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ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการปนเปื้อนอย่างถาวร เช่น น้ ามันหล่อลื่น สารหล่อลื่น         
ช้ันคุณภาพ สัมผัสอาหาร (Food Contact Grade) เป็นต้น 

   อันตรายทางกายภาพ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น  เช่น การพัฒนาปรับปรุง       
ฝาครอบหลอดไฟ การปรับปรุงแผนผังการจัดวางหลอดไฟ ทั้งนี้เพื่อป้องกันอย่างถาวรในเรื่องการตกหล่น
ลงสู่สินค้าโดยตรง กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุฉุกเฉิน 

   อันตรายทางชีวภาพ จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรการควบคุมการเข้า – ออก ของพนักงาน และ     
ผู้เข้าเยี่ยมชม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค รวมถึงมีแผนการด าเนินการท าความสะอาด
ในทุกกิจกรรมการผลิต เช่น กิจกรรม 6 ส เพื่อให้กิจการด าเนินการอย่างได้ผลและยั่งยืนต่อไป 

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยได้จัดท า  “ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม” ก าหนดเป็นนโยบายด้าน
ส่ิงแวดล้อมดังค าขวัญที่ว่า “รักษ์โลก  รักษ์สิ่งแวดล้อม” พร้อมกับมีมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่
อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อาศัยโดยรอบ และใกล้เคียงกับริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทฯ และให้
ความมั่นใจในการด าเนินการสอดคล้องกับกฎหมาย และเพื่อธ ารงไว้ซ่ึงแนวคิดและหลักปฏิบัติ  
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายข้างต้นอย่างสม่ าเสมอ ดังนี้ 

 บริษัทฯ มุ่งเน้นปลูกฝังให้พนักงานตระหนักและมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยน าระบบ ISO 14001 มาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติมีการจัดตั้งคณะท างานด้านระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อด าเนินการป้องกันแก้ปัญหา
ด้านการใช้ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อมตั้งแต่ปี 2548 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

 ศึกษาผลกระทบจากกระบวนการผลิต การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมภายในโรงงาน การตรวจวัดคุณภาพ
อากาศจากปล่องระบายอากาศ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ท างาน ระดับเสียงดัง ระดับความร้อน ระดับ 
แสงสว่าง และคุณภาพน้ าทิ้งจากโรงงาน 

 อนุรักษ์พลังงาน และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน การใช้พลังงานทดแทน บริษัทฯ มีการลงทุนเปลี่ยน
อุปกรณ์เครื่องจักร วัสดุเหลือใช้มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และ
ยังเป็นการส่งเสริมการน าวัสดุเหลือใช้ให้น ากลับมาใช้ใหม่ได้ ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน ด าเนินการโครงการเพื่อลดพลังงานไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนหลอดไฟจากฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด
แอลอีดีที่โรงงาน 

 ส่งเสริมระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบ าบัดและฟื้นฟูการ
ทดแทน การเฝ้าระวังดูแล และป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น ป้องกัน
และควบคุมการรั่วไหลของวัตถุดิบ สารเคมี น้ าทิ้งและการฟุ้งกระจายของฝุ่น ลดปริมาณขยะ และควบคุมการ
ก าจัดของเสียให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

 เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น การสนับสนุนและส่งเสริมในกิจกรรมดังกล่าวในทุกด้านที่ได้กล่าวมา บริษัทฯ ได้มีการ
จัดท าแผนการอบรมในหลักสูตร “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่”  ซ่ึงพนักงานเข้าใหม่จะได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจในหลักการตาม
นโยบายของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม และน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีขั้นตอนทดสอบหลังการอบรม และ
ติดตามระหว่างพนักงานทดลองการท างาน OJT (On the Job Training) อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม / ด้าน CSR 
 บริษัทฯ มีความตระหนักว่าชุมชน และสังคมที่เข้มแข็งต้องได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีการบูรณาการความ
รับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งคิดหาวิธีที่จะลดและหยุดผลกระทบในทางลบ อันเกิดจากการด าเนินกิจการของบริษัทฯ รวมทั้ง
พัฒนาในฐานะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการพิจารณารับจ้างแรงงานท้องถิ่น ตลอดจนการจัดหา จัดซ้ือ 
จัดจ้างภายในท้องถิ่นหรือชุมชนใกล้เคียง ภายใต้กฎกติกา และระเบียบของบริษัทฯ อย่างรัดกุม มีระบบช้ีวัดและตรวจสอบอย่าง
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โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการ ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนที่มีความหลากหลาย และทั่วถึงในทุกมิติ 
เช่น การบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์ภายใต้โครงการที่มีระบบโปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
อย่างแท้จริงตลอดจนได้มีการจัดท าโครงการต่างๆ ผ่านการประชาสัมพันธ์ และการสนับสนุนกิจกรรมของบริษัท ฯ              
อย่างดีเสมอมา 

การบริจาคโลหิต บริษัทฯ มีแผนงานประจ าปีเพื่อพาผู้บริหาร และพนักงานไปร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจ า โดย
ก าหนดให้ปีละ 4 ครั้ง ซ่ึงพนักงานสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป หรือจะร่วมบริจาคทุกครั้งที่บริษัทฯ จัดก็สามารถกระท าได้ 
โดยมีรถรับ – ส่งบริการ และวันดังกล่าวหากพนักงานติดภารกิจไม่สามารถไปร่วมตามที่บริษัทฯ ก าหนด พนักงานสามารถ   
ขอลาล่วงหน้าเพื่อไปบริจาคตามที่ตนเองสะดวก ซ่ึงไม่ถือเป็นวันลา หรือขาดงาน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้สร้างกุศลตามที่ใจ
ปรารถนาอันจะส่งผลให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส ส่งผลให้งานมีคุณภาพ 

 การบริจาคโลหิต - โรงงานระยอง ได้มีการรวมกลุ่มภายในนิคมพัฒนา เพ่ือประสานงานกับโรงพยาบาลของ
ภาครัฐในเขตพื้นที่ให้มาบริการภายในนิคมตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้แล้วเป็นแผนประจ าของทุกปี โดยจะมี
การประชุมหาข้อตกลงร่วมกันภายในนิคมฯ เพื่อหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพให้บริการด้านการติดต่อประสานงาน
โรงพยาบาลเพื่อมารับบริจาค การจัดเตรียมสถานที่ให้บริการกับพนักงานทุกบริษัทฯ ในนิคม และในปี 2562 
บริษัทฯ ได้รับเป็นผู้ด าเนินการในการประสานงาน และจัดเตรียมสถานที่ให้กับกลุ่มบริษัทฯ พร้อมอ านวยความ
สะดวกดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

 การเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังอาสาสู้โกง ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 
 งานสืบสานประเพณีท าบุญข้าวหลาม ชุมชนบ้านหนองคล้า ชุมชนบ้านหนองหิน จังหวัดระยอง 
 การบ าเพ็ญประโยชน์ วันพ่อแห่งชาต ิโดยท าความสะอาด เก็บขยะบริเวณชุมชนบ้านหนองคล้า 
 การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์ความเป็นไทยตลอดจนวัฒนธรรมที่สวยงาม 
 การท าบุญขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลกับผู้บริหาร และพนักงานเพื่อก้าวผ่านปีใหม่ตามแบบวิถีพุทธ 
 การจับรางวัล /ของขวัญปีใหม่ ถือเป็นการสังสรรค์ ร่วมสนุกประจ าปี ระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน 
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8) นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 

พลาสติกเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวันเราเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกัน ขยะจากพลาสติกก็น ามาซ่ึงมลพิษต่าง ๆ 
และเป็นที่ทราบกันดีว่า การย่อยสลายของพลาสติกนั้นยากมาก ต้องใช้ระยะเวลานานหลายร้อยปี บริษัทฯ จึงตระหนักและ
ค านึงถึงส่ิงแวดล้อมอยู่เสมอ ซ่ึงในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการผลักดันและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยการคิดค้นฟิล์มพลาสติกที่มีช่ือว่า “B-74 BOPP BIODEGRADABLE FILM” เป็นฟิล์มที่สามารถย่อย
สลายได้ตามกระบวนการย่อยสลายแบบฝังกลบ ตามมาตรฐาน ADTM D 5511 (Determining Anaerobic Biodegradation of 
Plastic Materials Under High-Solids Anaerobic-Digestion Conditions ) หรือ Landfill Test เพื่อจะเป็นตัวเลือกส าหรับ 
Packaging รักษ์โลกและยังช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก  

อีกทั้งยังด าเนินงานการให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับ ผลกระทบจาก
ขยะพลาสติกต่อส่ิงแวดล้อม และฟิล์มพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ที่ก าลังจะมีบทบาทส าคัญในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้
สามารถแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้เข้าถึงลูกค้าอีกด้วย 

ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงด าเนินการสืบสานการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในการช่วย
โลกลดปริมาณขยะพลาสติกตกค้าง โดยมีแผนจะคิดค้นและพัฒนาฟิล์มที่สามารถย่อยสลายให้หลากหลายมากขึ้นอีก เช่น 

   BOPP CO-EX BIODEGRADABLE FILM 
   BOPP PEARLIZED BIODEGRADABLE FILM 
   BOPP WHITE BIODEGRADABLE FILM 
   BOPP MATT BIODEGRADABLE FILM 
   CPP CO-EX BIODEGRADABLE FILM 

 เพื่อให้ตอบสนองตามความต้องการรวมถึงการใช้งานของลูกค้ามากขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส่ิงแวดล้อม
ของบริษัทฯ ที่ว่า “รักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดล้อม” 
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รายงานระบบการควบคุมภายใน  
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ านวน 3 ท่าน ได้แก ่
 นางก่ิงเทียน บางอ้อ   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 นายวัฒนชัย สุวคนธ ์   กรรมการตรวจสอบ 
 นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์  กรรมการตรวจสอบ 
โดยมี นางสาวดุจฤดี  หนูเสน  ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฎิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหาร อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวปฎิบัติที่ดีของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยสอบทานให้บริษัทฯ ปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบ
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชีเพื่อร่วมเสนอข้อมูลหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2562 ที่ผ่านการสอบทาน และ ตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติโดยได้สอบถามผู้สอบบัญชี และผู้บริหารในเรื่อง
ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ยังได้พิจารณา
ข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการรายงานทาง
บัญชี และการเงินของบริษัทฯ มีการควบคุมที่เพียงพอให้รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่าง
เพียงพอ 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับผู้สอบบัญชีในเรื่องสาระส าคัญจากการตรวจสอบ  ( Key audit 
matters ) ซ่ึงในปี 2562 ผู้สอบบัญชี ไม่ให้ข้อสรุปในไตรมาสที่ 1-3 เพราะบริษัทฯ มีผลขาดทุนติดต่อกันหลายปี 
และมีคดีความที่คดียังไม่ส้ินสุด ณ เวลานั้น 

ต่อมา บริษัทฯ ได้ท าแผนธุรกิจใหม่ และคดีความได้ส้ินสุดลง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ไม่มีผลกระทบต่อ
บริษัทฯ ผู้สอบบัญชี จึงรับรองงบการเงิน แบบไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต 

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบและนโยบาย รวมถึงให้ค าแนะน าต่อฝ่ายจัดการในการบริหารความเส่ียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใน
การด าเนินกิจการและส่งเสริมให้การปฎิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด ซ่ึงจากผลการประเมินการควบคุม
ภายในโดยฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ
และมีประสิทธิผลทางธุรกจิ 

3. การปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของส านักงาน กลต . ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงจากการสอบทาน คณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส าคัญในเรื่องการไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ 

4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการอนุมัติ
รายการ และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อก าหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงจากสอบทาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการท ารายการระหว่างกันของบริษัทเป็นไปตามปกติทางการค้ารวมถึงมี
การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน อย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วยเ งื่อนไขและราคาที่
สมเหตุสมผล ดังเช่นที่ท ากับบุคคลภายนอกทั่วไป 

5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ 
ผลการปฎิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีได้
แสดงความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในด้านการจัดท ารายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน 
จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเจษฎา  หังสพฤกษ์  ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ  ศิริโรโรจน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือนางสาว       
นงลักษณ์  พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือนางสุมนา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 5897 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ต่อไป
อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น 
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม
ประชุมด้วย 3 ครั้ง 

 โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีสาระส าคัญ และเห็นว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไป
ตามข้อก าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

 
 

นางก่ิงเทียน  บางอ้อ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส าคัญในเรื่องการไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ 

4. การสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการอนุมัติ
รายการ และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อก าหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงจากสอบทาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการท ารายการระหว่างกันของบริษัทเป็นไปตามปกติทางการค้ารวมถึงมี
การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน อย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วยเ งื่อนไขและราคาที่
สมเหตุสมผล ดังเช่นที่ท ากับบุคคลภายนอกทั่วไป 

5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ 
ผลการปฎิบัติงาน และบริการของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีได้
แสดงความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในด้านการจัดท ารายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน 
จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเจษฎา  หังสพฤกษ์  ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ  ศิริโรโรจน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือนางสาว       
นงลักษณ์  พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือนางสุมนา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 5897 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 ต่อไป
อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น 
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม
ประชุมด้วย 3 ครั้ง 

 โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีสาระส าคัญ และเห็นว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไป
ตามข้อก าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

 
 

นางก่ิงเทียน  บางอ้อ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้
นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

 ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระก ากับดูแลงบการเงินและ
ประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ 
ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินงานที่ผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปีนี้แล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่างบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด  ได้ถูกต้องใน
สาระส าคัญแล้ว 

 

 

 นายอ านาจ   กิตติกรัยฤทธิ์ 
                       กรรมการ 

                                                                                                                     

 นายสมชัย   วสุพงศ์โสธร  

                  กรรมการ 
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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

สรุปงบก ำไรขำดทุนส ำหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

 (หน่วย : ล้ำนบำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2562 

 

2561 
รำยได้จำกกำรขำย 934 1,567 
ต้นทุนขำย (845) (1,460) 
ก ำไรขั้นต้น 89 107 
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน (2) 5 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลีย่น 13 - 
รำยได้อื่นๆ  15 37 
รวมรำยได ้ 962 1,609 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำร (221) (221) 
ต้นทุนทำงกำรเงนิ (81) (32) 
ก ำไร(ขำดทุน)กอ่นภำษีเงินได ้ (187) (104) 
(ค่ำใช้จ่ำย)รำยได้ภำษีเงินได ้ 2 - 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ ส ำหรับป ี (185) (104) 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิต่อหุน้(หน่วย:บำท) (0.09) (0.05) 

1. รำยได ้

ปี 2562 บริษัทฯ มีรำยได้จำกำรขำยลดลง จ ำนวน 633 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2561 เน่ืองจำกปริมำณกำรขำยลดลง จำก
ภำวะกำรแข่งขันด้ำนรำคำขำยฟิล์มทั้งตลำดในประเทศและตลำดต่ำงประเทศ และบริษัทฯ หยุดกำรผลิตทั้งหมดช่ัวครำว
นับแต่กลำงเดือนกันยำยนเป็นต้นมำ 

2. รำยได้อื่นๆ 
รำยได้อื่นส ำหรับปี 2562 จ ำนวน 15 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 22 ล้ำนบำท จำกกำรขำยวัตถุดิบ เศษวัสดุและอื่นๆ 
ลดลง 

3. ก ำไรขั้นต้น 
ปี 2562 จ ำนวน 89 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของรำยได้  ก ำไรขั้นต้นลดลง จ ำนวน 18 ล้ำนบำท เนื่องจำกปริมำณกำร
ขำยลดลง และบริษัทฯ หยุดกำรผลิตทั้งหมดชั่วครำว 

4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรปี 2562 จ ำนวน 221 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยลดลง จ ำนวน 16 ล้ำนบำท เป็นไปตำม
ยอดขำยที่ลดลง และค่ำใช้จ่ำยในกำรหยุดผลิตเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน จ ำนวน 16 ล้ำนบำท  
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5. ต้นทุนทำงกำรเงิน 
ต้นทุนทำงกำรเงิน ปี2562 จ ำนวน 81 ล้ำนบำท ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ำย จ ำนวน 78 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน จ ำนวน 
51 ล้ำนบำท เนื่องจำกใช้อัตรำดอกเบี้ยผิดนัดช ำระ และค่ำธรรมเนียมธนำคำร จ ำนวน 3 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 
2 ล้ำนบำท  

6. ก ำไร(ขำดทุน) ส ำหรับปี 
ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ปี 2562 บริษัทฯ ขำดทุนสุทธิ จ ำนวน 185 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ ปี 2561 บริษัทฯ ขำดทุน
สุทธิ จ ำนวน 104 ล้ำนบำท ขำดทุนสุทธเิพิ่มขึ้น จ ำนวน 81 ล้ำนบำท จำกเหตุผลดังที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น 

ฐำนะกำรเงิน ณ 31 ธันวำคม 2562 

สินทรัพย ์

สินทรัพย์รวมตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 1,358.85 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ วันที ่
31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ จ ำนวน 382.66 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 21.9 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่ส ำคัญดังนี้ 

1. สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 85.41 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.29 ของสินทรัพย์รวม 
ลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 298.92 ล้ำนบำท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 77.8 ของสินทรัพย์หมุนเวียน 
ซ่ึงสินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงได้แก่ 
1.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น จ ำนวน 18.56 ล้ำนบำท 
1.2 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นสุทธลิดลง จ ำนวน 165.43 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.7 
1.3 สินค้ำคงเหลือสุทธิลดลงจำกปลำยปี 2561 จ ำนวน 147.39 ล้ำนบำท  

ตำรำงแสดงกำรวิเครำะห์อำยุของลูกหนี้กำรค้ำ  
(หน่วย : บำท) 

รำยกำร 2562 % ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ 2561 % ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ 

ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 310,363 22.79 98,127,478 61.11 
ไม่เกิน 3 เดือน  976,268 71.68 43,757,713 27.25 
มำกกว่ำ 3-6 เดือน  - - - - 
มำกกว่ำ 6-9 เดือน  - - - - 
มำกกว่ำ 9 เดือนขึ้นไป 31 - - - 
ตั๋วรับเงนิ 75,307 5.53 18,684,123 11.64 
รวมลูกหนี้กำรค้ำ 1,361,969 100.00 160,569,314 100.00 

  
   

หัก:ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - 
รวมลูกหนี้กำรค้ำสุทธ ิ 1,361,969 100.00 160,569,314 100.00 

 

 

5. ต้นทุนทำงกำรเงิน 
ต้นทุนทำงกำรเงิน ปี2562 จ ำนวน 81 ล้ำนบำท ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ำย จ ำนวน 78 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน จ ำนวน 
51 ล้ำนบำท เนื่องจำกใช้อัตรำดอกเบี้ยผิดนัดช ำระ และค่ำธรรมเนียมธนำคำร จ ำนวน 3 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 
2 ล้ำนบำท  

6. ก ำไร(ขำดทุน) ส ำหรับปี 
ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ปี 2562 บริษัทฯ ขำดทุนสุทธิ จ ำนวน 185 ล้ำนบำท เม่ือเทียบกับ ปี 2561 บริษัทฯ ขำดทุน
สุทธิ จ ำนวน 104 ล้ำนบำท ขำดทุนสุทธเิพิ่มขึ้น จ ำนวน 81 ล้ำนบำท จำกเหตุผลดังที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น 

ฐำนะกำรเงิน ณ 31 ธันวำคม 2562 

สินทรัพย ์

สินทรัพย์รวมตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 1,358.85 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ วันที ่
31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ จ ำนวน 382.66 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 21.9 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่ส ำคัญดังนี้ 

1. สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 85.41 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.29 ของสินทรัพย์รวม 
ลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 298.92 ล้ำนบำท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 77.8 ของสินทรัพย์หมุนเวียน 
ซ่ึงสินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงได้แก่ 
1.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น จ ำนวน 18.56 ล้ำนบำท 
1.2 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นสุทธลิดลง จ ำนวน 165.43 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.7 
1.3 สินค้ำคงเหลือสุทธิลดลงจำกปลำยปี 2561 จ ำนวน 147.39 ล้ำนบำท  

ตำรำงแสดงกำรวิเครำะห์อำยุของลูกหนี้กำรค้ำ  
(หน่วย : บำท) 

รำยกำร 2562 % ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ 2561 % ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิ 

ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ 310,363 22.79 98,127,478 61.11 
ไม่เกิน 3 เดือน  976,268 71.68 43,757,713 27.25 
มำกกว่ำ 3-6 เดือน  - - - - 
มำกกว่ำ 6-9 เดือน  - - - - 
มำกกว่ำ 9 เดือนขึ้นไป 31 - - - 
ตั๋วรับเงนิ 75,307 5.53 18,684,123 11.64 
รวมลูกหนี้กำรค้ำ 1,361,969 100.00 160,569,314 100.00 

  
   

หัก:ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - 
รวมลูกหนี้กำรค้ำสุทธ ิ 1,361,969 100.00 160,569,314 100.00 

 

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีลูกหนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ โดยลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระและมีอำยุไม่
เกิน 3 เดือน ในอัตรำส่วนร้อยละ 94.47 ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด โดยอัตรำส่วนดังกล่ำวใกล้เคียงปี 2561 ซ่ึงอยู่ที่  
ร้อยละ 88.36 แสดงให้เห็นถึงกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพของลูกหนี้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ 

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 1,273.44 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.71 ของ
สินทรัพย์รวม ลดลงจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 83.75 ล้ำนบำท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.2 ของสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน ซ่ึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงได้แก่ 
2.1 อำคำรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน-สุทธ ิจ ำนวน 559.52 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.18 ของสินทรัพย์

รวม ลดลงจ ำนวน 51.38 ล้ำนบำท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.41 ลดลงจำกกำรตัดค่ำเส่ือมรำคำ จ ำนวน 57.53 
ล้ำนบำท ซ้ืออะไหล่อุปกรณ์เพิ่ม รวมจ ำนวน 6.15 ล้ำนบำท 

2.2 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำน-สุทธิ จ ำนวน 238.75 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.57
ของสินทรัพย์รวม ลดลงจ ำนวน 31.77 ล้ำนบำท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.74  ลดลงจำกตัดค่ำเส่ือมรำคำ  
จ ำนวน 27.53 ล้ำนบำท และลดลงจำกกำรขำย จ ำนวน 4.24 ล้ำนบำท 

แหล่งท่ีมำของเงินทุน 
หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 หนี้สินรวมของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 1,256.30 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 92.45 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 194.23 ล้ำนบำท หรือลดลง ร้อยละ 13.39 โดยมีกำร
เปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่ส ำคัญดังนี้ 

1. หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  มีจ ำนวน 1 ,081.12 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 79.56 ของสินทรัพย์รวม 
ลดลงจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 41.66 ล้ำนบำท หรือลดลง ร้อยละ 4  ซ่ึงหนี้สินหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลง
ได้แก่ 
1.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 276.18 ล้ำนบำท ลดลงจำกวันที่ 31 ธันวำคม 

2561 จ ำนวน 129.67  ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 31.95 จำกกำรใช้วงเงินสินเช่ือวงเงินหมุนเวียน 
1.2 ส่วนของหนี้สินภำยใต้สัญญำปรับโครงสร้ำงที่เข้ำเงื่อนไขผิดนัดช ำระ จ ำนวน 660.23 ล้ำนบำท ซ่ึงปัจจุบัน  

บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ กับสถำบันกำรเงิน 
1.3 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น รวมถึงดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย จ ำนวน 113.94  ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 152.05 ล้ำนบำท 

หรือลดลงร้อยละ 57.16 จำกกำรช ำระคืนเจ้ำหนี้กำรค้ำ 
1.4 เงินกู้ระยะส้ันและบริษัทที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 30 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 50 ล้ำนบำท หรือ ลดลงร้อยละ 62.50 จำก

กำรช ำระคืนเงินกู้บำงส่วน 

2. หนี้สินไม่หมุนเวียน  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 175.18 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อย 12.89  ของสินทรัพย์รวม 
ลดลงจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 152.57 ล้ำนบำท ซ่ึงหนี้สินไม่หมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ 
2.1 หนี้สินภำยใต้สัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ลดลง จ ำนวน 150.83 ล้ำนบำท จำกกำรปรับรำยกำรเป็นหนี้สินหมุนเวียน

ในส่วนของหนี้สิ้นภำยใต้สัญญำปรับโครงสร้ำงที่เข้ำเงื่อนไขผิดนัดช ำระ 
2.2 หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี จ ำนวน 147.13 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 2.12 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.42 
2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน จ ำนวน 28.05 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น จ ำนวน 0.38 ล้ำนบำท หรือ 

คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.38 
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 ในปี 2562 บริษัทฯ มีลูกหนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระ โดยลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระและมีอำยุไม่
เกิน 3 เดือน ในอัตรำส่วนร้อยละ 94.47 ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด โดยอัตรำส่วนดังกล่ำวใกล้เคียงปี 2561 ซ่ึงอยู่ที่  
ร้อยละ 88.36 แสดงให้เห็นถึงกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพของลูกหนี้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ 

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 1,273.44 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.71 ของ
สินทรัพย์รวม ลดลงจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 83.75 ล้ำนบำท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.2 ของสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน ซ่ึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงได้แก่ 
2.1 อำคำรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน-สุทธ ิจ ำนวน 559.52 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.18 ของสินทรัพย์

รวม ลดลงจ ำนวน 51.38 ล้ำนบำท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.41 ลดลงจำกกำรตัดค่ำเส่ือมรำคำ จ ำนวน 57.53 
ล้ำนบำท ซ้ืออะไหล่อุปกรณ์เพิ่ม รวมจ ำนวน 6.15 ล้ำนบำท 

2.2 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำน-สุทธิ จ ำนวน 238.75 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.57
ของสินทรัพย์รวม ลดลงจ ำนวน 31.77 ล้ำนบำท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.74  ลดลงจำกตัดค่ำเส่ือมรำคำ  
จ ำนวน 27.53 ล้ำนบำท และลดลงจำกกำรขำย จ ำนวน 4.24 ล้ำนบำท 

แหล่งท่ีมำของเงินทุน 
หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 หนี้สินรวมของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 1,256.30 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 92.45 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 194.23 ล้ำนบำท หรือลดลง ร้อยละ 13.39 โดยมีกำร
เปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่ส ำคัญดังนี้ 

1. หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  มีจ ำนวน 1 ,081.12 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 79.56 ของสินทรัพย์รวม 
ลดลงจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 41.66 ล้ำนบำท หรือลดลง ร้อยละ 4  ซ่ึงหนี้สินหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลง
ได้แก่ 
1.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 276.18 ล้ำนบำท ลดลงจำกวันที่ 31 ธันวำคม 

2561 จ ำนวน 129.67  ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 31.95 จำกกำรใช้วงเงินสินเช่ือวงเงินหมุนเวียน 
1.2 ส่วนของหนี้สินภำยใต้สัญญำปรับโครงสร้ำงที่เข้ำเงื่อนไขผิดนัดช ำระ จ ำนวน 660.23 ล้ำนบำท ซ่ึงปัจจุบัน  

บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ กับสถำบันกำรเงิน 
1.3 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น รวมถึงดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย จ ำนวน 113.94  ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 152.05 ล้ำนบำท 

หรือลดลงร้อยละ 57.16 จำกกำรช ำระคืนเจ้ำหนี้กำรค้ำ 
1.4 เงินกู้ระยะส้ันและบริษัทที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 30 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 50 ล้ำนบำท หรือ ลดลงร้อยละ 62.50 จำก

กำรช ำระคืนเงินกู้บำงส่วน 

2. หนี้สินไม่หมุนเวียน  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 175.18 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อย 12.89  ของสินทรัพย์รวม 
ลดลงจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 152.57 ล้ำนบำท ซ่ึงหนี้สินไม่หมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ 
2.1 หนี้สินภำยใต้สัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ลดลง จ ำนวน 150.83 ล้ำนบำท จำกกำรปรับรำยกำรเป็นหนี้สินหมุนเวียน

ในส่วนของหนี้สิ้นภำยใต้สัญญำปรับโครงสร้ำงที่เข้ำเงื่อนไขผิดนัดช ำระ 
2.2 หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี จ ำนวน 147.13 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 2.12 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.42 
2.3 หนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน จ ำนวน 28.05 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น จ ำนวน 0.38 ล้ำนบำท หรือ 

คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.38 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีจ ำนวน 102.55 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.55 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจำกวันที่ 31 
ธันวำคม 2561 จ ำนวน 188.43 ล้ำนบำท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 64.76 ซ่ึงรำยกำรที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ 

1. ก ำไร(ขำดทุน)สะสม บริษัทฯ มีขำดทุนสะสม จ ำนวน 2,046.03 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ ำนวน 188.43 ล้ำนบำท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

2. รำยกำรองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น จ ำนวน 189.83 ไม่เปลี่ยนแปลงจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

กระแสเงินสด 

                 (หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 เพิ่มขึ้น
(ลดลง) 

% 

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมด ำเนนิงำน 

83.73 233.31 (149.57) (64.11) 

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมลงทุน 

(3.48) 0.39 (3.88) (983.39) 

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมจัดหำเงนิ 

(61.69) (288.61) 226.91 78.62 

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ( ลดลง ) 18.56 (54.91) 73.46 133.80 
 
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 83.73 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ซึ่งประกอบด้วย 

 ปี 2562 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำน จ ำนวน 
20.18 ล้ำนบำท มีกำรเปลี่ยนแปลงลดลงจำกปีก่อน จ ำนวน 4.69 ล้ำนบำท 

 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่เป็นตัวเงิน จ ำนวน 205.25 ล้ำนบำทได้แก่ 
 ค่ำเส่ือมรำคำ จ ำนวน 85.05 ล้ำนบำท  
 ค่ำเผื่อสินค้ำอะไหล่และวัสดุเส่ือมสภำพล้ำสมัย ส ำรองผลประโยชน์พนักงำน ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยไม่ขอคืน 

ขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์และวัสดุส้ินเปลือง รำยได้จำกกำรปรับปรุงบัญชีไม่เคลื่อนไหว ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์และ ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ รวมจ ำนวน 28.92 ล้ำนบำท  

 รำยจ่ำยตัดบัญชี จ ำนวน 12.08 ล้ำนบำท 
 ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จ ำนวน 0.06 ล้ำนบำท 
 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจ่ำย จ ำนวน 77.6 ล้ำนบำท  
 ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ จ ำนวน 1.65 ล้ำนบำท 

 เงินสดเพิ่มขึ้นจำกรำยกำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ที่ลดลงรวม จ ำนวน 307.76 ล้ำนบำท  
 เงินสดลดลงจำกรำยกำรเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่ลดลง จ ำนวน 244.21 ล้ำนบำท  
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กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ ำนวน (3.48) ล้ำนบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ซึ่งประกอบด้วย  
 เงินสดรับจำกดอกเบี้ย จ ำนวน 0.04 ล้ำนบำท  
 เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือในส่วนของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ จ ำนวน 6.16 ล้ำนบำท 
 เงินรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ จ ำนวน 2.64 ล้ำนบำท 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน จ ำนวน (61.69) ล้ำนบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ประกอบด้วย 

 เงินสดเพิ่มขึ้นจำกเงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ระยะส้ันที่เพิ่มขึ้น จ ำนวน 145.70 ล้ำนบำท 
 เจ้ำหนี้ภำยใต้สัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ลดลง จ ำนวน 136.68 ล้ำนบำท 
 เงินสดจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 50.00 ล้ำนบำท 
 เงินสดจ่ำยดอกเบี้ย จ ำนวน 20.71 ล้ำนบำท 
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Management Explanation and Analysis of Financial Status and Operating Results 

Summary of Profit and Loss Statements for the year 2019 ending December 31, 2019 

  Unit: Million Baht 
  Separate 

2019 2018 
Sales 

 

934 1,567 
Cost of Sales (845) (1,460) 
Gross Profit Margin 89 107 
Gain (Loss) from Sale Assets (2) 5 
Gain (Loss) on Exchange Rate 13 - 
Other Income 15 37 
Total   Revenues 962 1,609 
Selling and Administrative Expenses (221) (221) 
Finance Cost (81) (32) 
Profit (Loss) before Income Tax (187) (104) 
Tax (Expense) Income 2 - 
Profit (Loss) for the Year (185) (104) 
Basic Earnings (Loss) per Share (Baht) (0.09) (0.05) 

1. Revenue 

For the year 2019, The Company reported revenue from sales decreased Baht 633 million compare to the previous year due 
to decrease in sale volume mainly to the competition in film prices in both domestic and overseas market. And the Company 
all temporary halts its production from approximately in the middle of September onwards. 

2. Other Revenue 

For the year 2019, Other Revenue was Baht 15 million, decreased from the previous year by Baht 22 million because of a 
decrease in sale of raw material, sale of scrap material and others. 

3. Gross Profit  

For the year 2019, the Company reported gross profit was Baht 89 million or 9.5% of revenue. The gross profit was 
decreased Baht 18 million due a decrease in sale volume and the Company all temporary halts its production. 

4. Selling and Admin Expenses  
For the year 2019, Selling and Admin Expenses reported Baht 221 million and the selling was decreased by Baht 16 million 
due to lower in sale and the stop line production was increased from the previous year by Baht 16 million. 

Management Explanation and Analysis
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5. Finance Costs  
For the year 2019, Finance Costs was Baht 81 million consisting of interest expense Baht 78 million increased from the 
previous year Baht 51 million mainly due to applied default interest rate and bank fee by Baht 3 million decreased from the 
previous year Baht 2 million. 

6. Profit (Loss) 

For the year 2019, The Separate Financial Statement were recorded net loss Baht 185 million compare to the year 2018 the 
Company were recorded a net loss Baht 104 million, net loss increased Baht 81 million due to the fact as stated above. 

Balance Sheet as of 31 December 2019 

Asset 

As of December 31, 2019, the company’s total assets in the separate financial statement were Baht 1,358.85 million, decreased of 
Baht 382.66 million or 21.9% from the year ending of December 31, 2018. The major changes in the assets were as follows; 
1. Current assets As of December 31, 2019, the company’s current assets were Baht 85.41 million or 6.29% of total assets, a 

decrease of Baht 298.92 million or 77.8% of current assets from the year ending of December 31, 2018. The changes in 
current assets were as follows;  
1.1 Cash and cash equivalents increased by Baht 18.56 million.  
1.2 Trade accounts receivable and other receivable-net decreased by Baht 165.43 million or 96.7%.  
1.3 Inventories - net decreased by Baht 147.39 million comparing with the same period of the last year. 

Trade accounts receivable were classified by aging as follows: 
(Unit: Baht) 

Item Y. 2019 % Y. 2018 % 

Not yet due 310,363 22.79 98,127,478 61.11 
Overdue not exceeding 3 Months  976,268 71.68 43,757,713 27.25 
Overdue 3 - 6 Months  - - - - 
Overdue 6 - 9 Months  - - - - 
Overdue more than 9 Months 31 - - - 
Note Receivable  75,307 5.53 18,684,123 11.64 
Total Trade account receivable 1,361,969 100.00 160,569,314 100.00 
Less allowance for doubtful accounts - - - - 
Net Trade account receivable 1,361,969 100.00 160,569,314 100.00 

In 31st December of year 2019, Mostly, the debtor are the not due yet. The debtor that not due yet and not exceeding 3 months 
totaling 94.47% of total outstanding Trade receivable compare 88.36% in year 2018 which percentage closed to last year. The 
Company has more efficiency in debtor management.  
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1.2 Trade accounts receivable and other receivable-net decreased by Baht 165.43 million or 96.7%.  
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totaling 94.47% of total outstanding Trade receivable compare 88.36% in year 2018 which percentage closed to last year. The 
Company has more efficiency in debtor management.  
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2. Non-current assets As of December 31, 2019, the company’s total non - current assets were Baht 1,273.44 million or 93.71% 
of total assets, decreased Baht 83.75 million or 6.2% of the non-current assets from the same period of last year. The changes 
in non - current assets were as follows; 
2.1 Plant and equipment used in operation - net were Baht 559.52 million or 41.18% of total assets decreased Baht 51.38 

million or 8.41% due to decreased from depreciation amounting Baht 57.53 million and purchased equipment and spare 
part Baht 6.15 million. 

2.2 Land, plant and equipment not used in operation - net were Baht 238.75 million or 17.57% of total assets, decreased Baht 
31.77 million or 11.74% due to decreased from depreciation Baht 27.53 million and decreased from sale Baht 4.24 
million. 

Source of Capital 

Liabilities  

As of December 31, 2019 the company’s total liabilities in the separate financial statement were Baht 1,256.30 million or 92.45% 
of total assets, decreased Baht 194.23 million or 13.39% comparing with the same period of last year. The major changes in 
liabilities were as follows; 

1. Current Liabilities As of December 31, 2019 the company’s current liabilities were Baht 1,081.12 million or 79.56% of total 
assets decreased Baht 41.66 million or 4% detail as below. 
1.1 Bank overdrafts and short - term loans from financial institutions were Baht 276.18 million decreased Baht 129.67 

million or 31.95% from previous year due to extension on revolving working capital from financial institutions. 
1.2 Loans under debt restructuring agreements of default were Baht 660.23 million which currently, the Company is in 

process on negotiation with financial institution. 
1.3 Trade accounts payable and other payable and accrued interest were Baht 113.94 million decreased Baht 152.05 million 

or 57.16% due to repayment from Trade accounts payable. 
1.4 Short term borrowing from relate company were Baht 30 million decreased Baht 50 million or 62.50% due to partial 

repayment. 
2. Non - Current Liabilities As of December 31,2019 the company’s non - current liabilities were Baht 175.18 million or 

12.89% of total assets, decreased Baht 152.57 million comparing with the same period of last year detail as below 
2.1 Non - Current loans under debt restructuring agreement decreased amounting Baht 150.83 million due to accounting 

adjust from Non - Current to Current Liabilities on loans under debt restructuring agreements. 
2.2 Deferred tax liabilities were Baht 147.13 million, increased Baht 2.12 million or 1.42%. 
2.3 Employee benefit obligation were Baht 28.05 million, increased Baht 0.38 million or 1.38%. 
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Shareholders’ Equity  

As of December 31, 2019 the company’s shareholders equity were Baht 102.55 million or 7.55% of total assets, decreased Baht 
188.43 million or 64.76% comparing with the same period of last year. The changes were as follows; 

1. Accumulated deficit of Baht 2,046.03 million increased Baht 188.43 million or 10% from the previous year. 
2. Other components of equity were Baht 189.83 million, unchanged comparing with the previous year. 

Cash Flow 

      (Unit: Million Baht) 

 Separate 
 2019 2018 Incr / (Decr) % 
Operating cash flows received ( used ) 83.73 233.31 (149.57) (64.11) 
Investing cash flows received ( used )  (3.48) 0.39 (3.88) (983.39) 
Financing cash flows  received ( used ) (61.69) (288.61) 226.91 78.62 
Net  change in cash increase (decrease) 18.56 (54.91) 73.46 133.80 

 
The cash flows, derived from operation activities, in the separate financial statement were Baht 83.73 million, which 
consisted of; 

 In the separate financial statement was Baht 20.18 million, decreased by Baht 4.69 million comparing with the previous 
year. 

 Non - cash incomes, non - cash expenses items were totally Baht 205.25 million  as the follows; 
 Depreciation was Baht 85.05 million. 
 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 Baht 28.92 million. 
 Amortization expenses were Baht 12.08 million. 
 Unrealized loss on exchange rate was Baht 0.06 million. 
 Interest expense was Baht 77.6 million. 
 Profit on sales asset was Baht 1.65 million. 

 Cash increase from the reduction in assets was Baht 307.76 million.  
 Cash reduction from the decreased in liabilities was Baht 244.21 million.  

The cash flows, used in investment activities were Baht (3.48) million in the separate financial statement which consisted of; 

 Cash received from interest incomes was Baht 0.04 million. 
 Cash paid for the purchase of property, plant and equipment was Baht 6.16 million. 
 Cash received from sales asset was Baht 2.64 million. 
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The cash flows, used in financing activities in the separate financial statement were Baht (61.69) million which consisted of; 
 Cash increased from the bank overdraft account and short - term loan accounts was Baht 145.70 million. 
 Cash decreased from loans under debt restructuring was Baht 136.68 million. 
 Cash paid to short term borrowings relate company was Baht 50.00 million. 
 Cash paid for the interest expenses was Baht 20.71 million. 
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กก (กก) (46,527)                       (332,398)                     
กก (507,037)                    (196,112)                     
ก 77,646,253                 27,000,983                 
ก (38,455)                       (12,196)                       
กกกก() 268,796,667               337,641,031               

กก () กก 83,732,733                 233,306,338               

กกก 5

  ก ()  
ก
 31  2562

( : )
2562 2561

กกกก
ก() (185,063,934)             (104,334,693)              
กกก()()

() (2,122,774)                 849,610                       
() กกก 165,445,770               74,562,917                 
()  149,927,719               53,299,908                 
()  351,044                      1,433,029                   
()  (7,773,546)                 (13,293,111)                
()  (187,667)                    5,431,255                   
 () ก (207,412,761)             92,265,239                 
 () กก (36,467,045)               (5,745,640)                  
 ()  (334,847)                    482,288                       
 / (กก) (2,540,693)                 (1,014,168)                  
 85,053,293                 92,095,402                 
 12,079,477                 14,112,639                 
กก 34,218,847                 4,540,692                   
(ก) กก (874,423)                                                       
กก   781,597                      536,166                       
(ก)กกก (64,929)                       (3,205,432)                  
(ก)กก 1,647,606                   (5,210,131)                  
กก 15,765                        40,091                         
กก (กก) (46,527)                       (332,398)                     
กก (507,037)                    (196,112)                     
ก 77,646,253                 27,000,983                 
ก (38,455)                       (12,196)                       
กกกก() 268,796,667               337,641,031               

กก () กก 83,732,733                 233,306,338               

กกก 5

  ก (
ก
  31  2562  

( : )
 31  2562 31  2561



ก  20,018,821                  1,461,533                    
กกก 5 5,621,041                    171,053,034                
   6 3,718,743                    151,106,120                
   53,416,463                  53,767,157                  
ก   7                                                                       
 2,633,816                    6,939,746                    
 85,408,884                  384,327,590                

กก   8                                                                       
กก 9                                                                       
ก 10 474,877,000                474,877,000                
กก   11 559,528,704                610,913,766                
 กก   12 238,753,166                270,519,402                
 279,367                       873,298                       
 1,273,438,237             1,357,183,466             
 1,358,847,121             1,741,511,056             

กกก 1
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  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



1.  
1.1  

  ก ()   3  2526  
882/2526 ก  1 ก 2537 
 0107537000386  ก กก ก 
ก     
ก)  ก : 73/3  4  ก.13  .   .   .ก 
)   : 327  8 .  .  . 

1.2 ก 
ก  2562 ก  185.06         
   188.43  ก   31  
2562  2046.03  
ก  กกกก  3/2562  25 
กก 2562 กกกก 
2562 กก 30% ก 
กก   30.40 กก
 (กก  22.3.3) 
กกกก
 2563 กกกก
 กกกก 
ก   12  
ก 31  2562 

2. กกกก 
2.1 กก 

กกก กกก
 () กกกกกกกก
ก  
กก กกกก  
กก 

  

  ก ()  
ก
 31  2562

( : )
2562 2561

กกกก
กกกก ()                                    1,039,459                   
กก 37,411                        23,451                         
กก   2,637,505                   9,389,151                   
 ก (6,156,344)                 (10,057,963)                

กก () กก (3,481,428)                 394,098                       

กกกก
กกกกก 145,695,975               383,857,672               
  () (136,683,720)             (649,918,490)              
กกกก (50,000,000)                                                  
ก (20,706,272)               (22,545,147)                

กก () กก (61,694,017)               (288,605,965)              

ก()   18,557,288                 (54,905,529)                
ก   1,461,533                   56,367,062                 
ก   20,018,821                 1,461,533                   

ก
ก:
 60,426                        80,843                         
กก 3,832,541 892,895                       
ก 16,114,767 476,800                       
ก 11,087 10,995                         

20,018,821                 1,461,533                   
#REF!

กกก 6

  ก ()  
ก
 31  2562

( : )
2562 2561

กกกก
กกกก ()                                    1,039,459                   
กก 37,411                        23,451                         
กก   2,637,505                   9,389,151                   
 ก (6,156,344)                 (10,057,963)                

กก () กก (3,481,428)                 394,098                       

กกกก
กกกกก 145,695,975               383,857,672               
  () (136,683,720)             (649,918,490)              
กกกก (50,000,000)                                                  
ก (20,706,272)               (22,545,147)                

กก () กก (61,694,017)               (288,605,965)              

ก()   18,557,288                 (54,905,529)                
ก   1,461,533                   56,367,062                 
ก   20,018,821                 1,461,533                   

ก
ก:
 60,426                        80,843                         
กก 3,832,541 892,895                       
ก 16,114,767 476,800                       
ก 11,087 10,995                         

20,018,821                 1,461,533                   
#REF!

กกก 6

  ก (
ก
  31  2562  

( : )
 31  2562 31  2561



ก  20,018,821                  1,461,533                    
กกก 5 5,621,041                    171,053,034                
   6 3,718,743                    151,106,120                
   53,416,463                  53,767,157                  
ก   7                                                                       
 2,633,816                    6,939,746                    
 85,408,884                  384,327,590                

กก   8                                                                       
กก 9                                                                       
ก 10 474,877,000                474,877,000                
กก   11 559,528,704                610,913,766                
 กก   12 238,753,166                270,519,402                
 279,367                       873,298                       
 1,273,438,237             1,357,183,466             
 1,358,847,121             1,741,511,056             

กกก 1
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  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



1.  
1.1  

  ก ()   3  2526  
882/2526 ก  1 ก 2537 
 0107537000386  ก กก ก 
ก     
ก)  ก : 73/3  4  ก.13  .   .   .ก 
)   : 327  8 .  .  . 

1.2 ก 
ก  2562 ก  185.06         
   188.43  ก   31  
2562  2046.03  
ก  กกกก  3/2562  25 
กก 2562 กกกก 
2562 กก 30% ก 
กก   30.40 กก
 (กก  22.3.3) 
กกกก
 2563 กกกก
 กกกก 
ก   12  
ก 31  2562 

2. กกกก 
2.1 กก 

กกก กกก
 () กกกกกกกก
ก  
กก กกกก  
กก 
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  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



2.2 กก 

ก. กก 
 กกกกก
 ( 2561)   ก
 1 ก 2562  กกก
กกกก 
กกก กกก      
ก กกกกก
ก ก กกก
กก  

กก  15  กกก 

กก  15 กกก
ก  

ก  11 ( 2560)  ก 
ก  18 ( 2560)   
กก  31 ( 2560)  กกกกก 
กกก  13  
      ( 2560)  

 กกก 

กกก  15 
       ( 2560)  

 กก 

กกก  18  
      ( 2560)  

 กกก 

กกกก  15 กกกก ก
ก กกก 5 ก
กกกก กก
กกกกกกกก ก
กกกกกกก
 

กก 
  

  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



 กกก               
 1 ก 2563 
กกกกก             
ก ก
 1 ก 2563 กกกก
กกก ก     
กกกกก ก    
กกกกก 

กก กก 

กก กก กก 
 5  ก  

กก 
 7 กก 
 9 ก 

ก 
 32  กกก 

กกก 
 16 กก 
 19 กก 

กกกก กกกกกก                                 
กก  ก
ก กกกกก (Business Model) กก
กกกกก
ก กกกกกก กกก        
ก กกก ก ก
ก กกกก 

กกก
กก 
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  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



 กกก               
 1 ก 2563 
กกกกก             
ก ก
 1 ก 2563 กกกก
กกก ก     
กกกกก ก    
กกกกก 

กก กก 

กก กก กก 
 5  ก  

กก 
 7 กก 
 9 ก 

ก 
 32  กกก 

กกก 
 16 กก 
 19 กก 

กกกก กกกกกก                                 
กก  ก
ก กกกกก (Business Model) กก
กกกกก
ก กกกกกก กกก        
ก กกก ก ก
ก กกกก 

กกก
กก 
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  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



กก  16   

กก  16 ก  17              
กก กกกกก ก   
กกก ก
กกกกก 12   

กกกก  17 
กกกก
ก 17 

กกก
กกกกก   1 ก 2563   
กก 

กกกกก   
  1 ก 2563   1.03  
 1.03  

2.3 กก 
กกกกก กก
ก  

   
2.4 กก   

ก กกก
กกก ก 

  

  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



2.5 กก
กกกก ก 
ก กกกกกกก
    กกกก 

กกกก กก
กกกกก 

กกกกกกก
กก กก 

กก 18 ก 
กก 16 กกก 

2.6 ก
  กก 
กกก กก ( 
  ก 
กกกก กก 
กก 
 กก 
ก กกก 
ก 
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  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



2.5 กก
กกกก ก 
ก กกกกกกก
    กกกก 

กกกก กก
กกกกก 

กกกกกกก
กก กก 

กก 18 ก 
กก 16 กกก 

2.6 ก
  กก 
กกก กก ( 
  ก 
กกกก กก 
กก 
 กก 
ก กกก 
ก 
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  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



ก
กก  

 1  ก 
 2 ก  
 3 ก  กกกกก 

ก กก 
  ก
ก 

3. ก 
ก  กก  
 ก 

3.1 ก 
ก   กก
  ก
   กก
กก (ก) 

3.2 กก 
กก  ก
กกก 

3.3  
ก  
ก  

 กก 
 กกก  

กกกกก
 กกกกกก
 

  

  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



3.4  

ก ก (Cost Method) ก
 

 ก  
 ก 

3.5   ก 
 กกก กกก
ก 

กกก กก 
กกก    กกก
 ก ก
 กกก กกกก
กกกกก ก ก
กก 
ก  กก 
ก 

กก กกกกก 
กกกกก 

ก ก ()  
 กกกกก 
 กกก 

กกก 
กกก   
ก  ก  (3)  (5)  
กก 

ก กกก
กก กกก 
กกกกกก 
 กกกกกก ก
ก 

 กกกกก
ก กกกก 
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  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



3.4  

ก ก (Cost Method) ก
 

 ก  
 ก 

3.5   ก 
 กกก กกก
ก 

กกก กก 
กกก    กกก
 ก ก
 กกก กกกก
กกกกก ก ก
กก 
ก  กก 
ก 

กก กกกกก 
กกกกก 

ก ก ()  
 กกกกก 
 กกก 

กกก 
กกก   
ก  ก  (3)  (5)  
กก 

ก กกก
กก กกก 
กกกกกก 
 กกกกกก ก
ก 

 กกกกก
ก กกกก 
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  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



ก 
กกก 
ก กกก  
ก กก
 กก กกก
ก 

 
กกก ก
ก ก 

กก กก
กก  

     3050  
 ก ก    520  
 ก ก    510  
             5  
             5  

3.6  กก 
 กก ก 
กก 

3.7 ก 
 ก  กก
กก 
ก 
กกกก 
กกก กกกก
 กกกกกก
ก ก 

  

  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



ก 
ก  กก
กกก กกก
 กก
ก 
  กกกก 
กกกก 

กกก 
กกก กก   
กกก กกกกก กก
กก กกกก
กกกก
  กกกกก 

3.8 ก 
ก 

3.9 กก 
กกกกกก กกก
กกกก
ก กก 

กกกกกก 

กกกก ก
กก 

ก 
กกก 
ก 

ก กก
กกกกก
 ก   
ก กกกก 
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  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



ก 
ก  กก
กกก กกก
 กก
ก 
  กกกก 
กกกก 

กกก 
กกก กก   
กกก กกกกก กก
กก กกกก
กกกก
  กกกกก 

3.8 ก 
ก 

3.9 กก 
กกกกกก กกก
กกกก
ก กก 

กกกกกก 

กกกก ก
กก 

ก 
กกก 
ก 

ก กก
กกกกก
 ก   
ก กกกก 
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  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



3.10 ก 
ก 
 กก 
กกก
กก กกก
กกก
 ก
 

ก  

3.11 กกก 
กก 
กกกกกกก
ก  กก 

ก กก
 ก   ก
กกกก 
กกกกก
  กกก
กกกก  กก
กกกกกก 
กกกกกกกก 

กกกกกก
ก   
กกก  ก/
กก ก 
  กกก
กก กก กกก
กก   กกกกก
ก  กก 
 

  

  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



กกกก 
กกกกกก
กกกก
กกก
ก กกก
ก 

กกก 
กกกกก   
กก  กกกก 

3.12 ก 
ก   ก กก 
 กก 

3.13  
กก  กก 
  
ก  ก 

กกกกกกกก
กก  

3.14 กกก 
กกกกกก  
กกก กกก  
   กกกก ก
กก 
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  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



กกกก 
กกกกกก
กกกก
กกก
ก กกก
ก 

กกก 
กกกกก   
กก  กกกก 

3.12 ก 
ก   ก กก 
 กก 

3.13  
กก  กก 
  
ก  ก 

กกกกกกกก
กก  

3.14 กกก 
กกกกกก  
กกก กกก  
   กกกก ก
กก 
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  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



4. กกกกกก 

กกกกกกกกกกกก 
กกกกกกก 

กกกก ก 
  ก กก 
  ก ก กกก 

4.1 ก  
 ( : ) 

   31  2562   31 2561 
กกกก   
  ก 37,965 37,965 
ก  (37,965) (37,965) 
   
   
กกกก   
  ก ก 30,000 80,000 
   
ก   
  ก ก  13 
   
กก   
ก  80,000 80,000 
     ก   
      50,000  
 30,000 80,000 

  31  2562  2561 ก  30   
 80  กก ก ก MOR1  

  

  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



4.2 ก         
 31  2562  2561 

 ( : ) 
 2562 2561 
   

   
  ก ก 4,002 4,896 

   
   

 34,936 41,328 
 9,690 1,837 
 44,626 43,165 

  31  2562  2561 ก 
 ( : ) 

 2562 2561 
 5,544 5,173 
ก 39,082 37,992 
 44,626 43,165 
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  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



4.2 ก         
 31  2562  2561 

 ( : ) 
 2562 2561 
   

   
  ก ก 4,002 4,896 

   
   

 34,936 41,328 
 9,690 1,837 
 44,626 43,165 

  31  2562  2561 ก 
 ( : ) 

 2562 2561 
 5,544 5,173 
ก 39,082 37,992 
 44,626 43,165 
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  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



5. กกก   
ก 

 ( :  
 31  2562 31  2561 

กกก   
 กก  1,361,969 160,569,314 
 ก  4,259,072 10,483,720 

กกก 5,621,041 171,053,034 

กกก 
 ( :  
 31  2562 31  2561 

กก   
กกก 272,927 78,003,852 
กกก   

ก 3  762,668 37,265,677 
กก 3   6    
กก 6   9    
กก 9    

 1,035,595 115,269,529 
กก   
กกก 37,436 20,123,626 
กกก   

ก 3  213,600 6,492,036 
กก 3   6      
กก 6   9      
กก 9  31  

 251,067 26,615,662 
 75,307 18,684,123 
ก    

กก   1,361,969 160,569,314 
   

  

  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



6.    
ก 
 ( : ) 

 31  2562 31  2561 
 310,531 73,727,832 
    6,262,964 
 3,950,364 57,651,703 
 707,676 4,179,719 
    13,074,073 
           4,968,571 154,896,291 
ก  (1,249,828) (3,790,171) 
 3,718,743 151,106,120 

ก   
 ( : ) 

 31  2562 31  2561 
ก 3,790,171 4,800,356 
   
 (2,540,343) (1,010,185) 
 1,249,828 3,790,171 

  

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำ�กัด (มห�ชน)106



  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



6.    
ก 
 ( : ) 

 31  2562 31  2561 
 310,531 73,727,832 
    6,262,964 
 3,950,364 57,651,703 
 707,676 4,179,719 
    13,074,073 
           4,968,571 154,896,291 
ก  (1,249,828) (3,790,171) 
 3,718,743 151,106,120 

ก   
 ( : ) 

 31  2562 31  2561 
ก 3,790,171 4,800,356 
   
 (2,540,343) (1,010,185) 
 1,249,828 3,790,171 
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  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



7. ก   
ก 
 ( : ) 
 31  2562 31  2561 
ก 45,593,886 45,593,886 
ก  (45,593,886) (45,593,886) 
   
กกกก กก 
ก ก ก ก 
กก  ก 
 
 กกก กก  
กก  
กก  
ก ก 

8. กก   
ก   31  2562  2561 ก 

   () () () 
      

 


 


ก 

31 
 

2562 

31 
 

2561 

31 
 

2562 

31 
 

2561 

31  
 

2562 

31  
 

2561 
               
 ก () 

 

 

8,010  8,010 18.96 18.96 1,518.98 1,518.98 

ก ก      (1,518.98) (1,518.98) 
         

   ก () TCI 
ก   ก ()  TCI  ก 
ก TCI กกก 
 ()  ก 
ก (1,519 ) 
 22  2559 กก  18 ก 2560            
กกก 
ก TCI ก  

  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



 ( : ) 
 
 

  31  2550 
 

* 23,937 
 20,684 
* 3,253 

*กก  28 ก 2550 
 12,530  
 TCI กก กกก
กก 2552ก 2551 ก
ก ก 
ก ก
 31  2562  2561 กกก
ก 

9. กก 
ก 

     
() 

  
( : ) 

 


 


ก 


 

  31 
 

2562 

  31 
 

2561 

  31 
 

2562 

  31 
 

2561 
  ก      
(ก TAKA) 

 
 


 

112  
TAKA 

 
53.57 

 
53.57 

 
37,487 

 
37,487 

ก  ก      (37,487) (37,487) 
        

10. ก 
  31  2562  31  2561 กก
 ( ..  ก)  ( A)  
 6 , 11 ก 2559  2829  2558  
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  ก ( 
กก 
 31  2562 
 



 ( : ) 
 
 

  31  2550 
 

* 23,937 
 20,684 
* 3,253 

*กก  28 ก 2550 
 12,530  
 TCI กก กกก
กก 2552ก 2551 ก
ก ก 
ก ก
 31  2562  2561 กกก
ก 

9. กก 
ก 

     
() 

  
( : ) 

 


 


ก 


 

  31 
 

2562 

  31 
 

2561 

  31 
 

2562 

  31 
 

2561 
  ก      
(ก TAKA) 

 
 


 

112  
TAKA 

 
53.57 

 
53.57 

 
37,487 

 
37,487 

ก  ก      (37,487) (37,487) 
        

10. ก 
  31  2562  31  2561 กก
 ( ..  ก)  ( A)  
 6 , 11 ก 2559  2829  2558  
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INDEPENDENT AUDITORS REPORT 
To the Shareholders of Thai Film Industries Public Company Limited 
 

I have audited the financial statements of Thai Film Industries Public Company Limited, which comprise the statements of 
financial position and as at 31 December 2019, and the statements of comprehensive income, changes in shareholders equity 
and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting 
policies. 

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Thai 
Film Industries Public Company Limited as at 31 December 2019, their financial performance and cash flows for the year then 
ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards. 

Basis for Opinion 

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards are further 
described in the Auditors Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report. I am independent of 
the Company in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting 
Professions as relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in 
accordance with the Code. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
my opinion. 

Significant uncertainties associated with going concern 

As discussed in Note 1.2, The Company has consecutive losses in the year of 2019, the statement of comprehensive income 
for the year showed a loss of Baht 185.06 million and comprehensive loss of Baht 188.43 million. Statement of financial 
base as of December 31, 2019 showing accumulated losses of Baht 2,046.03 million. However, the Company is unable to 
comply with the conditions under the debt restructuring agreement In addition, according to the minutes of the Board of 
Directors Meeting No. 3/2019 on July 25, 2019, approved a temporary halt to its production on September 2019 onwards 
and reduce number of employees by lay off approximately 30% of the total number of employees and severance pay under 
Thai Labour law Including debt standing balance of 30.40 million baht sued by a creditor ( Note 22.3.3). 

However, The Company has explained that currently is in the process of debt restructuring with the bank, which is expected 
to be finalized by March 2020, and has plans to receive financial support from major shareholders of the Company and has 
plans to sell assets that will not affect operations in order to reduce the burden of property maintenance costs, reduce interest 
burden including used as working capital for operations according to the plan assessed during the next 12 months after the 
end of the accounting period ended December 31, 2019, these events indicate that a material uncertainty exists that may cast 
significant doubt on the Companys ability to continue as a going concern. my opinion is not modified in respect of this 
matter.

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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Key Audit Matters 

Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit of the financial 
statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of the financial statements as a 
whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters. In addition to the 
matter described in the Material Uncertainty Related to Going Concern section, I have determined the matters described 
below to be the key audit matters to be communicated in my report. 

Deferred Tax Assets 

Risk 

The Company has not recorded deferred tax assets, amounting to Baht 535.29 million as discussed in Note 15 to the 
financial statements due to the recognition of deferred tax assets are based on this opportunity by implementing that relies 
on the discretion of the administration. The expectation for utilization of the asset is dependent on many factors, including 
the appropriateness of the temporary differences of tax and the adequacy of future taxable income to support such 
recognition. 

Risk Responses of Auditor 

My audit procedures responded to the risk referred to above are as follows: 

 considered management's assessment of the adequacy of future taxable profits to support to the recording of 
deferred tax assets ,based on considering the estimated future cash flows and assumptions of the management  
process. 

 tested the reliability of the calculated and compared with the last budget approved by the Board of Directors. 

 asked the executives about key assumptions regarding the estimated longterm growth rate as compared to the 
performance in the past, economic condition, and forecasts of industry trends. 

The results of the above tests that cause to believe that the Company should not recognize deferred tax assets because there 
is no opportunity to take advantage of future tax manifest. 
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Loans Under Debt Restructuring Agreements 

Risk 

The Company had loan under debt restructuring agreements of default amounting to Baht 660.23 million, which are 
significant accounts. The Company is required to comply with certain covenants, as discussed in Note no 14 to the financial 
statements. If the Company is unable to comply with those covenants, it may result in the debt restructuring agreement being 
called by the lender holders, the reclassification of the liabilities from noncurrent liabilities to current liabilities and the 
record of interest and accrued interest which would affect the going concern of the Company. 

Risk Responses of Auditor 

I read the debt restructuring agreements and gained an understanding of and assessed the process by which compliance with 
the covenants specified in the contracts. I also checked the confirmation letter from the creditor, checked related payment 
document during each period, examined documentation related to compliance with both the nonfinancial and financial 
covenants and impact of default payment, checked the payment after the reporting period, checked the classification of 
liabilities, checked the thorough records of interest and accrued interest, and reviewed the sufficient disclosure of 
information in the agreement in the nots to the financial statements.  

The results of the above tests that cause to found that the loan under debt restructuring agreement principal amount and 
interest are records to correctly and complete and classification and disclosure in note to financial statement.  
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Emphasis of Matter 

1. As discussion on note to financial statement no.13 and 14, as at December 31, 2019, the Company has bank 
overdrafts, shortterm loans form financial institutions and loans under debt restructuring agreements which is due 
and the Company requested to adjust the conditions for payment. 

2. As discussion on note to financial statement no. 22.3 

22.3.1 On May 8, 2008 the Company was sued by a bank as the third defendant in the Civil Court under the 
contract pledging the shares of an associated company as collateral. On November 29, 2016, the court 
dismissed the Company. On January 26, 2017, the plaintiff has filed an appeal and on March 24, 2017, the 
Company has filed an appeal. The court has orders to accept and appeals and objections to suspension of 
enforcement with bank. The Court of appeal will appoint the date for judgment on November 21, 2017. The 
Court of Appeal ruled that the agreement has not been suspended and the Company is only liable for the 
pledge shares, but not more than Baht 600 million.  

On August 1, 2019, the Supreme Court ruled that the liability of the third defendant must not more than 
Baht 600 million plus interest at the rate of 7.5% per annum of the such principal from October 31, 2007 
until the pledge is forced to complete. In addition to the such judgment, let to comply with the judgment of 
the Court of Appeal.  

22.3.2 On September 30, 2009, the Company was sued by the same bank as the third defendant under contractual 
pledge the same issue with the lawsuit case (22.3.1) in the Central Intellectual Property and International 
Trade Court. On June 22, 2017, the Central Intellectual Property and International Trade Court sentenced 
the Company jointly to repay Baht 902.3 million with interest at the rate of 7.5% per annum of the principal 
of Baht 600 million since the date of sue up to the date of completed payment. On September 20, 2017, the 
Company filed an appeal with the Court and the Court of appeal had scheduled to the date for judgment on 
September 5, 2018. The Court of Appeal identified the Central Intellectual Property and International 
Trade Court did not identify the third defendant to be liable more than the pledge. The Court of Appeal 
ruled same as the case by the Court of First Instance and the plaintiff and the Company did not file a lawsuit 
against the Supreme Court. Therefore, the case was ended. 

In the case above, the Company is a defendant under the share pledge agreement of Baht 600 million. The 
Companys lawyer has opinion that the Supreme Court ruled the third defendant must be liable under the 
pledge agreement to the plaintiff in the amount specified in the contract plus interest at the rate of 7.5% per 
annum, and does not be too liable more than the pledge. This means that if the plaintiff to enforce the case, 
he can enforce pledge under the pledge and can not force any other property of the Company. The pledged 
shares currently have no value, thus there is no impact on the Company's reimbursement. 
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22.3.3 On July 27, 2019, the Company has sued by a creditor to the Central Bankruptcy Court and the creditor 
claimed that the Company has defaulted on payment of debts in the amount to Baht 83.91 million, On 
December 3, 2019, the Company and the creditor agree with the debt in the amount of Baht 61.40 million, 
with the same payment to amount of Baht 31 million and the remaining amount will be paid within 6 month 
from the date of agreement. If not, the creditor has the right to charge interest at the rate of 7.5% per annum 
of the outstanding amount. However, the creditor submitted a petition to withdraw the case and the court 
had considered the case for the creditors to withdraw the lawsuit in the case. The Company lawyer have the 
opinion that on the that day, the Company and the creditors can agree on the terms of repayment. The result 
of the case therefore appears that the creditors agreed on the agreement and proceeded with the request to 
withdraw the case from the court the court has issued an order allowing the case to be discharged from the 
directory. The company therefore has no obligation in excess of the agreed debt. 

 
Other Information 

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the 
annual report, but does not include the financial statements and my auditors report thereon. The annual report is expected to 
be made available to me after the date of this auditor's report.  

My opinion on the financial statements does not cover the other information and I will not express any form of assurance 
conclusion thereon.  

In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information identified above 
when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the 
financial statements or my knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. 

When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to 
communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement. 

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Thai 
Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the 
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the ability to continue as a going concern, 
disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless 
management either intends to liquidate or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 

Those charged with governance are responsible for overseeing the financial reporting process. 
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Auditors Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors report that includes my opinion. Reasonable assurance 
is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing 
will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered 
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users 
taken on the basis of these financial statements. 

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and maintain 
professional skepticism throughout the audit. I also: 
 Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design 

and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to 
provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for 
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the 
override of internal control.  

 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate 
in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the internal control. 

 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related 
disclosures made by management. 

 Conclude on the appropriateness of managements use of the going concern basis of accounting and, based on the audit 
evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt 
on ability to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention 
in my auditors report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to 
modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditors report. 
However, future events or conditions may cause the to cease to continue as a going concern. 

 Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and 
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair 
presentation. 
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I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the 
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit. 

I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements 
regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought 
to bear on my independence, and where applicable, related safeguards. 
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most 
significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. I describe 
these matters in my auditors report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in 
extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse 
consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication. 
The engagement partner on the audit resulting in this independent auditors report is Mr.Jirote  Sirirorote 
 

 

Mr.Jirote  Sirirorote 
Certified Public Accountant (Thailand) No. 5113 
 
Karin Audit Company Limited 
February 18, 2020 
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1.  GENERAL INFORMATION 

1.1. Corporate information 

Thai Film Industries Public Company Limited was registered in Thailand on March 3, 1983 with the registration 
number 882/2526. It was later registered a conversion to a public company limited on February 1, 1994 with the 
registration number 0107537000386. The major shareholders are Mahagitsiri family. The Company is engaged 
in manufacturing of packaging film.  Presently, the Company has offices located at the following addresses: 

a) Head Office and Factory   :  73/3 Moo 4, Bangna Trad Road KM.13, Bangchalong, Bangplee, Sumutprakarn. 
b) Factory   :  327 Moo 8, Mabkha, Nikhompattana District, Rayong. 

1.2. Going Concern 

The Company has consecutive losses in the year of 2019, the statement of comprehensive income for the year 
showed a loss of Baht 185.06 million and comprehensive loss of Baht 188.43 million. Statement of financial base 
as of December 31, 2019 showing accumulated losses of Baht 2,046.03 million. However, the Company is 
unable to comply with the conditions under the debt restructuring agreement In addition, according to the 
minutes of the Board of Directors Meeting No. 3/2019 on July 25, 2019, approved a temporary halt to its 
production on September 2019 onwards and reduce number of employees by lay off approximately 30% of the 
total number of employees and severance pay under Thai Labor law Including debt standing balance of 30.40 
million baht sued by a creditor ( Note 22.3.3). 

However, The Company has explained that currently is in the process of debt restructuring with the bank, which 
is expected to be finalized by March 2020, and has plans to receive financial support from major shareholders of 
the Company and has plans to sell assets that will not affect operations in order to reduce the burden of property 
maintenance costs, reduce interest burden including used as working capital for operations according to the plan 
assessed during the next 12 months after the end of the accounting period ended December 31, 2019. 

2. BASIS FOR FINANCIAL STATEMENT PREPARATION 

2.1 Statement of compliance 

The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRS) including 
related interpretations and guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (FAP); applicable 
rules and regulations of the Office of the Securities and Exchange Commission. 

The financial statements issued for Thai reporting purposes are prepared in the Thai language. This English 
translation of the financial statements has been prepared for the convenience of readers not conversant with the Thai 
language. 

 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำ�กัด (มห�ชน)142











2.2 New Financial reporting standard 

a) Financial reporting standards that become effective in the current year 

During the year, the Company has adopted the revised (revised 2018) and new financial reporting standards 
and interpretations which are effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2019. These financial 
reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting 
Standards, with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment and providing 
accounting guidance for users of the standards. The adoption of these financial reporting standards does not 
have any significant impact on the Company financial statements. However, the new standard involves 
changes to key principles, which are summarized below: 

TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 

TFRS 15 supersedes the following accounting standards together with related interpretations.  
TAS 11 (revised 2017) Construction Contracts 
TAS 18 (revised 2017) Revenue 
TSIC 31 (revised 2017) Revenue  Barter Transactions Involving Advertising Services 
TFRIC 13 (revised 2017) Customer Loyalty Programmes 
TFRIC 15 (revised 2017) Agreements for the Construction of Real Estate 
TFRIC 18 (revised 2017) Transfers of Assets from Customers 

Entities are to apply this standard to all contracts with customers unless those contracts fall within the scope of 
other standards. The standard establishes a fivestep model to account for revenue arising from contracts with 
customers, with revenue being recognized at an amount that reflects the consideration to which an entity 
expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer. The standard requires 
entities to exercise judgement, taking into consideration all of the relevant facts and circumstances when 
applying each step of the model. 

This standard does not have any significant impact on the Company financial statements. 
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b) Financial reporting standards that will became effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2020 

The Federation of Accounting Professions issued a number of new and revised financial reporting standards 
and interpretations, which are effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2020. These financial 
reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting 
Standards with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting 
guidance for users of the standards except the following new standards which involve changes to key 
principles, which are summarised below. 

Financial reporting standards related to financial instruments 

A set of TFRSs related to financial instruments consists of five accounting standards and interpretations,         
as follows: 

Financial reporting standards: 
TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures 
TFRS 9  Financial Instruments 

 Accounting standard: 
TAS 32  Financial Instruments: Presentation 

 Financial Reporting Standard Interpretations: 
TFRIC 16  Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 
TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 

These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of financial 
instruments and their measurement at fair value or amortised cost (taking into account the type of instrument, 
the characteristics of the contractual cash flows and the business model), calculation of impairment using the 
expected credit loss method, and hedge accounting. These include stipulations regarding the presentation and 
disclosure of financial instruments. When the TFRSs related to financial instruments are effective, some 
accounting standards, interpretations and guidance which are currently effective will be cancelled.    

The management of the Company is currently evaluating the impact of these standards on the financial 
statements in the year when they are adopted. 
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TFRS 16 Leases 

TFRS 16 supersedes TAS 17 Leases together with related Interpretations. The standard sets out the principles 
for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases, and requires a lessee to recognise 
assets and liabilities for all leases with a term of more than 12 months, unless the underlying asset is low 
value.  

Accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged from TAS 17. Lessors will continue to 
classify leases as either operating or finance leases using similar principles to those used under TAS 17. 

The Company plans to adopt TFRS 16 using the modified retrospective method of adoption of which the 
cumulative effect is recognised as an adjustment to the retained earnings as at 1 January 2020, and the 
comparative information was not restated.  

The management of the Company expects the effect of the adoption of this accounting standard to the 
statement of financial position as at January 1, 2020 to be to increase the Company assets by approximately 
Baht 1.03 million and the Company liabilities by approximately Baht 1.03 million. 

2.3 Basis of measurement 

The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for the following material items  
in the statements of financial position: 

 Land is measured at appraisal value 

2.4 Functional and presentation currency 

The interim financial statements are prepared and presented in Thai Baht, which is the Companys functional 
currency. All financial information presented in Thai Baht has been rounded to the nearest thousand or million in 
the notes unless otherwise stated. 
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2.5 Use of estimates and judgements 

The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make judgements, 
estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, 
liabilities, income and expenses. Actual results may differ from estimates. 

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are 
recognised in the period in which estimates are revised and in any future periods affected. 

Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgements in applying accounting policies 
that have the most significant effect on the amount recognised in the financial statements is included in the 
following note: 

Note   18  Income Taxes and Deferred Income Tax  
Note   16  Measurement of defined benefit obligations 

2.6 Fair value measurement 

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction 
between buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Company apply a quoted market price 
in an active market to measure their assets and liabilities that are required to be measured at fair value by relevant 
financial reporting standards. Except in case of no active market of an identical asset or liability or when a quoted 
market price is not available, the Company measure fair value using valuation technique that are appropriate in the 
circumstances and maximises the use of relevant observable inputs related to assets and liabilities that are required 
to be measured at fair value. 
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All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised 
within the fair value hierarchy into three levels based on categorised of input to be used in fair value measurement as 
follows : The company discloses the fair value measurement of above items in related notes to financial statement. 

Level  1    Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities  

Level  2    Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly 

Level  3    Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows 

At the end of each reporting period, the Company determine whether transfers have occurred between levels within 
the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair value 
on a recurring basis. 

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial statements.  

The Company have significant accounting policies as follows: 

3.1 Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalents include cash on hand, demand deposits, and highly liquid shortterm investments that are 
readily convertible to known amount or that are subject to an insignificant risk of change in value, but not include 
time deposits with maturity exceed threemonth period (fixed deposits). 

3.2 Trade account receivables 

Trade account receivables are presented at realizable value. The Company provides allowance for doubtful accounts 
equal to the amount of expected uncollectible receivable which are based on management evaluation of ability to 
pay of each receivable 

3.3 Inventories 

Inventories are presented at the lower of cost or net realizable value (NRV.). Cost of inventories is recorded under 
the basis as follows: 

Finished goods and workinprocess  at standard cost which approximates to actual average cost 
Raw materials and factory supplies  at cost (firstin, firstout method) 

The cost of purchase comprises both the purchase price and costs directly attributable to the acquisition of the 
inventories. The Company estimates net realizable value from the estimated selling price in the ordinary course of 
business, less the estimated expenses necessary to make the sale. 
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3.4 Investments in associated companies 

Investment in associated companies under the Company only financial statements are recorded using cost method 
adjusted by the allowance for impairment when the value of the investment permanently decreased. 

Investment in other companies is investment in nonmarketable equity fund, which the Company regards as general 
investment. This is shown at cost adjusted by the allowance for impairment when the value of the investment  
is permanently decreased 

3.5 Property, plant and equipment 
At the beginning date of transaction, land was recorded at costs while plant and equipment were recorded at cost net 
of accumulated depreciation and allowance for impairment. 

Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of selfconstructed 
assets includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly attributable to bringing the assets to a 
working condition for their intended use, the costs of dismantling and removing the items and restoring the site on 
which they are located, and capitalised borrowing costs. Cost also may include transfers from other comprehensive 
income of any gain or loss on qualifying cash flow hedges of foreign currency purchases of property, plant and 
equipment. Purchased software that is integral to the functionality of the related equipment is capitalised as part of 
that equipment. 

When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as 
separate items (major components) of property, plant and equipment. 

However the Company chose to show value of land in appraised value (revaluation) which were appraised by 
independent appraiser. The revalued amount is the fair value determined on the basis of the propertys existing use 
at the date of revaluation less impairment losses. 

Revaluations are performed by independent appraiser with sufficient regularity to ensure that the carrying amount of 
these assets does not differ materially from that which would be determined using fair values at the statements of 
financial position date. The Company has a policy to appraise assets every three (3) to five (5) years or whenever the 
fair value of the appraised assets materially change from the book value. 

Any increase in value due to appraisal, such increase shall be recorded as capital surplus from asset revaluation by 
netting from the value that was decreased by appraisal and was already recognised in the statements of 
comprehensive income and if it is the case that the assets value decreases due to appraisal, it will be recorded in the 
statements of comprehensive income for the value only the part that decrease more than capital surplus from asset 
revaluation that was previously appraised.  In case of any sale of asset that was revalued, the capital surplus from the 
selling asset revaluation that considered realized shall be transferred directly to retained earnings and shall not 
recognised as profit or loss from sales assets. 
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Subsequent costs 

The cost of replacing a part of an item of property, plant and equipment is recognised in the carrying amount of the 
item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the Company, and its 
cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. The costs of the daytoday 
servicing of property, plant and equipment are recognised in profit or loss as incurred. 

Depreciation 

Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other amount 
substituted for cost, less its residual value. 

Depreciation is charged to profit or loss on a straightline basis over the estimated useful lives of each component of 
an item of property, plant and equipment as follows: 

Buildings and improvements   3050 years 

Machinery, equipment and tools  520 years 

Furniture, fixtures and office equipment  510 years 

Vehicle      5 years 

Other assets      5 years 

3.6 Land, building and machinery not used in operations 

Land, building and machinery not used in operations are stated at cost net of accumulated depreciation and 
allowance for loss from impairment of asset 

3.7 Impairment of assets 

The carrying amounts of the Companys assets are reviewed at each reporting date to determine whether there is 
any indication of impairment. If any such indication exists, the assets recoverable amounts are estimated. For 
intangible assets that have indefinite useful lives or are not yet available for use, the recoverable amount is 
estimated each year at the same times. An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its 
cashgenerating unit exceeds its recoverable amount. The impairment loss is recognised in profit or loss unless it 
reverses a previous revaluation credited to equity, in which case it is charged to equity 

Calculation of recoverable amount 

The recoverable amount of a nonfinancial asset is the greater of the assets value in use and fair value less costs to 
sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pretax 
discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. 
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For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable 
amount is determined for the cashgenerating unit to which the asset belongs. 

Reversals of impairment 

Impairment losses recognised in prior periods in respect of other nonfinancial assets are assessed at each 
reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if 
there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount.  An impairment loss is 
reversed only to the extent that the assets carrying amount does not exceed the carrying amount that would have 
been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognized. 

3.8 Trade and other current accounts payable 

Trade and other current accounts payable are stated at cost. 

3.9 Provision for employee benefits 

Provision for post benefits and long  term benefits employees 

The Groups net obligation in respect of longterm employee benefits (Legal Severance Payment and other long
term benefits) is the amount of future benefit that employees have earned in return for their service in the current 
and prior periods; that benefit is discounted to determine its present value. The discount rate is the yield at the 
reporting date on government bonds. The calculation is performed by the independent actuarial using the projected 
unit credit method .   

The Company recognises all actuarial gains and losses arising from defined benefit plans in other comprehensive 
income and all expenses related to defined benefit plans in profit or loss. 

Shortterm employee benefits 

Shortterm employee benefit obligations are measured on an undiscounted basis and are expensed as the related 
service is provided.  

A liability is recognised for the amount expected to be paid under shortterm cash bonus if the Company has a 
present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee, 
and the obligation can be estimated reliably. 
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3.10 Revenue and Cost of Sales Recognition 

Revenue Recognition 

Revenue excludes value added taxes and is shown at after deduction of trade discounts. 

Revenue from the sale of goods is recognised in the statement of comprehensive income when the power of 
control and rewards of ownerships have been transferred to the buyer. No revenue is recognised if there are 
significant uncertainties in advantage receiving from accounting transaction which it cant measure reliable in 
value of revenue and occurred cost, the probable return of goods or the continuing management involvement with 
the goods. 

Other income and other expenses is recognised as it accrues. 

3.11 Income tax 

Income tax expense for the year comprises current and deferred tax.  Current and deferred tax are recognised in 
profit or loss except to the extent that they relate to a business combination, or items recognised directly in equity 
or in other comprehensive income. 

Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using tax rates 
enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in respect of previous 
years. 

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and 
liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is not 
recognised for the following temporary differences: the initial recognition of goodwill; the initial recognition of 
assets or liabilities in a transaction that is not a business combination and that affects neither accounting nor 
taxable profit or loss; and differences relating to investments in subsidiaries and jointlycontrolled entities to the 
extent that it is probable that they will not reverse in the foreseeable future. 

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when they 
reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date. 

In determining the amount of current and deferred tax, the Group/Company takes into account the impact of 
uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. The Group/Company believes that 
its accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based on its assessment of many factors, including 
interpretations of tax law and prior experience. This assessment relies on estimates and assumptions and may 
involve a series of judgements about future events. New information may become available that causes the 
Company to change its judgement regarding the adequacy of existing tax liabilities; such changes to tax liabilities 
will impact tax expense in the period that such a determination is made. 
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Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities and 
assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity, or on different 
tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or their tax assets and liabilities 
will be realised simultaneously. 

A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available 
against which the temporary differences can be utilised.  Deferred tax assets are reviewed at each reporting date 
and reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised. 

3.12Basic earnings per share 

Earnings (Loss) per share is determined by dividing the net profit (loss) by the weighted average number of shares 
outstanding during the year. 

3.13 Foreign currencies 

The Foreign Currency transactions in foreign currencies are translated at the rates of the foreign exchange ruling 
at the date of transaction.  The remaining balance of assets and liabilities in foreign currency at the year end date 
are translated to Baht at the foreign exchange rates ruling at the date. The profit or loss incurred from the 
translation is regard as revenue or expense in the statements of comprehensive income. 

3.14 Use of estimates and judgements 

For accounting estimates required for preparation of financial statements to conform with generally accepted 
accounting principles, the management has to use various estimates and assumptions which would affect amounts 
relating to incomes, expenses, assets, liabilities and disclosure of data relating to contingent assets and liabilities. 
The actual result may differ from amounts already estimated. 
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4. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES 

Related parties are those parties linked to the Group and the Company as shareholders or by common shareholders or 
directors. Significant related parties transactions can be summarized as follows: 

Related Parties Type of Relationship 
Thai Film Bangladesh Co., Ltd. Related company 
PM Group Co., Ltd. The same shareholders and directors 

  

4.1 Interassets and liabilities 
 (Unit : Thousand Baht) 

 December 31, 2019 December 31, 2018 
Loan to related companies   
Thai Film Bangladesh Co., Ltd. 37,965 37,965 
Less allowance for doubtful accounts (37,965) (37,965) 
Total   
   
Shortterm borrowings   Related companies   
PM Group Co., Ltd. 30,000 80,000 

   
Accrued interest expenses   
PM Group Co., Ltd.  13 

   
Movement of shortterm loans   
Beginning  balance 80,000 80,000 

Increase during in the periods   
Payment during in the periods 50,000  

Ending balance 30,000 80,000 

As at December 31, 2019 and 2018, the Company has shortterm loan under promissory note amount of Baht 30 
million and Baht 80 million, respectively. due at call without any collateral and interest rate at MOR1% per annum. 
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4.2 Inter revenue and expense 

For the year ended December 31, 2019 and 2018 as follow:  
 (Unit : Thousand Baht) 
 2019 2018 
   
Interest expense   
   PM Group Co., Ltd. 4,002 4,896 
   
Key management personnel compensation   
   Shortterm employee benefits 34,936 41,328 
   Longterm employee benefits 9,690 1,837 
   Total 44,626 43,165 

Key management personnel compensation expenses for the years ended December 31, 2019 and 2018 consist of: 

 (Unit : Thousand Baht) 
 2019 2018 
Present in costs of sales 5,544 5,173 
Present in selling and administrative expenses 39,082 37,992 
Total 44,626 43,165 

5. TRADE AND OTHER CURRENT RECEIVABLES  Net 

Consist of :  
 (Unit : Baht) 
 December 31, 2019 December 31, 2018 
Trade and other current receivables   

 Trade accounts receivable 1,361,969 160,569,314 
 Other current receivable 4,259,072 10,483,720 

Total trade and other current receivables 5,621,041 171,053,034 
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The Company has trade accounts receivable were classified by aging as follows: 
 (Unit : Baht) 
 December 31, 2019 December 31, 2018 

Domestic trade accounts receivable   
Trade accounts receivable within credit term 272,927 78,003,852 
Aging of trade accounts receivable :   

 Less than 3 months 762,668 37,265,677 
 Over 3 months to 6 months   
 Over 6 months to 9 months   
 Over 9 months   
  Total 1,035,595 115,269,529 
   

Foreign trade accounts receivable   
Trade accounts receivable within credit term 37,436 20,123,626 
Aging of trade accounts receivable:   

 Less than 3 months 213,600 6,492,036 
 Over 3 months to 6 months     
 Over 6 months to 9 months     
 Over 9 months 31  

  Total 251,067 26,615,662 
Notes receivable 75,307 18,684,123 
Less allowance for doubtful accounts   

  Net 1,361,969 160,569,314 
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6. INVENTORIES  Net 

Allowance for obsolete/damage inventories is changed during the years as follows:  

 (Unit : Baht) 
 December 31, 2019 December 31, 2018 

Finished goods 310,531 73,727,832 
Work in process    6,262,964 
Raw materials 3,950,364 57,651,703 
Packaging 707,676 4,179,719 
Raw materials in transit    13,074,073 
Total 4,968,571 154,896,291 
Less Allowance for obsolete/damage inventories (1,249,828) (3,790,171) 
Net 3,718,743 151,106,120 

Allowance for obsolate/damage is changed during the years as follows : 
 (Unit : Baht) 
 December 31, 2019 December 31, 2018 
Beginning balance 3,790,171 4,800,356 
Increase   
Decrease (2,540,343) (1,010,185) 
Ending balance 1,249,828 3,790,171 

 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำ�กัด (มห�ชน)156











7. ADVANCE FOR INVESTMENT  Net 

Consist of : 
 (Unit : Baht) 
 December 31, 2019 December 31, 2018 

Advance for investment 45,593,886 45,593,886 
Less Allowance for doubtful accounts (45,593,886) (45,593,886) 

Net   

As required by the expansion of the manufacturing base to foreign country, the Company has to establish joint venture 
with local investor in foreign country. To start with the project, the Company had made cash advance for the purchase of land in 
the preparation for the site for the construction of the plant. However, before the construction of the plant, there was a dispute 
among the joint venture investors. The Company therefore, negotiated and took a litigation to claim for the refund of cash advance 
because of the breach of the investment agreement. The Company had already made full provision for non refund of the cash 
advance. 

Subsequently, the Company hired a local legal advisory firm in the foreign country to replace the former legal firm to 
follow up the progress of the claim, and realized the fact that the joint venture entity referred to above had already 
registered its juristic entity. The cash advance of the Company had already been considered as the payment for capital 
and used for the purchase of land in the name of the joint venture entity. However, such joint venture entity had been 
declared as bankrupt entity by the local court in the foreign country. Such entity is in the process of liquidation. 
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8. INVESTMENTS IN ASSOCIATED COMPANIES UNDER ABSOLUTE ORDER CONTROL OF PROPERTY  NET 

 Investments in associated companies in the financial statements as at December 31, 2019 and 2018, consist of: 
    (Million Baht) (Percent) (Million Baht) 
    

Paid up Capital  
 

Percentage of holding 
 

Cost Method 

Company name 
Country of 
business 

Type of 
business 

December 
 31, 2019 

December 
31, 2018 

December 
 31, 2019 

December 
31, 2018 

December 
 31, 2019 

December 
31, 2018 

Thai Copper Industries 
Pcl. 

Thailand Pure 
Copper 

8,010 8,010 18.96 18.96 1,518.98 1,518.98 

Less Allowance for impairment of investment     (1,518.98) (1,518.98) 
Net         

Thai Copper Industries Pcl.  TCI 

The Company has ceased to calculate the equity loss in Thai Copper Industries Pcl. because such associated company has lack  
in working capital and TCI stopped its operation and layoff its employees. The Companys equity recognized equally to  
their investment (zero). In the cost method, the Company set up an allowance for impairment of the investment in full  
(Baht 1,519 million). 

On March 22, 2016, the Central Bankruptcy Court issued absolute receivership order and later on January 18, 2017, the Central 
Bankruptcy Court sentenced the associate company to bankruptcy. 

The latest significant financial data of TCI submitted to Ministry of Commerce are as follows : 

 (Unit : Million Baht)
 As at December 31, 2007 

Audited 
Total Assets* 23,937 
Total liabilities 20,684 
Total equity* 3,253 

*If TCI had recorded revaluation of assets based on the appraisal report of independent appraiser dated  
September 28, 2007, total assets and total equity would be decreased by approximately Baht 12,530 million. 

Up to present TCI has not yet operated, therefore the mentioned company did not prepare the interim financial statements and      
the financial statements since year 2009 and did not obtain the audited financial statements for the year 2008. However, the 
management of the Company believes that there is no any effects to the book value of investment as it states at zero amount. 

Net book value of investment in associated company in which the equity method is applied is zero.  The financial statements in 
which the equity method is applied for the years ended December 31, 2019 and 2018, present the same amount and presentation as 
the financial statements for the same period. 
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9. OTHER LONGTERM INVESTIMENTSRELATED COMPANIES Net 

Consist of : 
    Percentage of 

investments 
Value of investment   

(Unit: Thousand Baht) 

Company 
Country of 
business 

Type of 
business Paidup capital 

December  
31, 2019 

December 
31, 2018 

December 
  31, 2019 

December 
 31, 2018 

Thai Film Bangladesh Co., 
Ltd. 

Bangladesh Packaging 
Film 

Taka 112 
million 

    

(Bangladesh Taka currency)   53.57 53.57 37,487 37,487 
Less Allowance for impairment of investment   (37,487) (37,487) 
  Net     

10. LAND USED IN OPERATION  AT APPRAISED VALUE 

As at December 31, 2019 and 2018, land used in operation was reappraised according to the report of independent 
appraiser (K.K. Valuation Co., Ltd.) at market approach value date January 6 and 11, 2016 which appraisal date was 
December 28  29, 2015. 
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Depreciation for years ended December 31, 2019 and 2018, amount to Baht 16.86 million and Baht 29.66 million 
,respectively, are included in cost of sales, and Baht 40.66 million and Baht 34.63 million, are included in selling and 
administrative expenses. 
As at December 31, 2019 and 2018, the Company has building, machineries and equipment at book value that  
fully depreciated but still in use at Baht 124.32 million and 110.71 Baht million, respectively. 

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT NOT USED IN OPERATION NET    

consisted of : 
 (Unit : Baht) 
  

Land 
Machineries  
and others 

 
Total 

Cost :    
As at December 31, 2018 74,005,000 1,063,277,905 1,137,282,905 
Transfer in (out)    
Disposal   (199,400,372) (199,400,372) 
As at December 31, 2019 74,005,000 863,877,533 937,882,533 
    

Accumulated Depreciation:    
As at December 31, 2018  (794,148,702) (794,148,702) 
Depreciation for the year  (27,527,657) (27,527,657) 
Transfer in (out)    
Depreciation for disposal assets  195,115,266 195,115,266 
As at December 31, 2019  (626,561,093) (626,561,093) 
    

Allowance for impairment:    
As at December 31, 2018 (35,055,000) (37,559,801) (72,614,801) 
Incrase / (Decrease)  46,527 46,527 
As at December 31, 2019 (35,055,000) (37,513,274) (72,568,274) 
    

Net book value:    
As at December 31, 2018 38,950,000 231,569,402 270,519,402 
As at December 31, 2019 38,950,000 199,803,166 238,753,166 
    

Depreciation in the statement of comprehensive 
income:    
December 31, 2018  27,804,575 27,804,575 
December 31, 2019  27,527,657 27,527,657 

 









As at December 31, 2019 the lands and machineries not used in operation, which cost of Baht 74 million and Baht 
863.88 million, respectively, were reappraised according to reports of independent appraiser (K.K. Valuation Co., Ltd. 
and UK Valuations and Agency Co., ltd., respectively) date January 6, 2016 (for land) and date December 30, 2015  
(for machineries) which appraisal date was December 28, 2015 (for land) and December 29, 2015 (for machineries). 
That using market value method and net replacement cost method, respectively. And allowance for impairment of such 
lands and machineries were amount of Baht 35.06 million and Baht 37.51 million, respectively. 

13.  BANK OVERDRAFTS AND SHORTTERM LOANS FROM TO FINANCIAL INSTITUTIONS 

Consist of : 
 (Unit : Baht) 
 December 31, 2019 December 31, 2018 

Bank overdrafts 25,528,398 10,806,633 
Packing credits  10,898,000 
Liabilities under trust receipts 190,297,905 157,228,419 
Forward Contract 1,019,487  
Promissory notes 59,329,243 226,907,427 

Total 276,175,033 405,840,479 
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As at December 31, 2019 and 2018, the Company has bank overdrafts, packing credits, liabilities under trust receipts, 
promissory notes, letters of credit and letters of guarantee which were credit facilities received from many local  
banks as follows : 

On July 11, 2019, commercial bank has approved the waiver of payment for the loan which is due and reduced the credit limit. 

As at December 31, 2019, the Company has bank overdrafts and shortterm loans form financial institutions which is due and the 
Company requested to adjust the conditions for payment. 

14. LOANS UNDER DEBT RESTRUTURING AGREEMENT 

Loans under debt restructuring agreements as at December 31, 2019 and 2018, consisted of : 
 (Unit :  Baht) 
 December 31, 2019 December 31, 2018 

Loans under debt restructuring agreements 660,225,388 520,528,201 
Less: Currentportion due within one year  (369,697,304) 
          Default (660,225,388)  

Net  150,830,897 

14.1 As at July 11, 2019, the commercial bank considered and approved the change for debt restructuring of shortterm 
loans as following: 

1. Reduction of interest rate from MOR +1.5% to MLR 
2. The Company agree to settle remaining debts Baht 278.86 million within 84 months, starting from July 2019 

to June 2026 
3. The Bank will waive accrued interest amounting to Baht 1.64 million when the Company completely settle 

debts under the agreement. 

As at December 31, 2019, the Company has loans under debt restructuring agreement which is due and the 
Company requested to adjust the conditions for payment. 

 

(Unit : Million) 

Currency December 31, 2019 

Bank charge and 
Interest rate Per 

annum December 31, 2018 

Bank charge and 
Interest rate Per 

annum 
Baht 585 2  MOR+1.5 885 2  MOR+1.5 









14.2 As at December 28, 2017, The Company signed a debt restructuring agreement with a commercial bank covering 
longterm loan and shortterm loan. Later, on May 2019, The Company requested to adjust the repayment 
conditions of the shortterm loan under the payment terms that were due during the period, and then on July 11, 
2019, the commercial bank considered and approved the change for debt restructuring of shortterm loans as 
following: 

    Longterm loan 
1. Reduction of interest rate from 18% to MLR. 
2. The Company agree to settle remaining debts and accrued interest totaling Baht 110.72 million within 18 
months in 6 installments for principal and 18 installments for interest, starting from December 2017 to May 2019. 
3. The Bank will waive accrued interest amounting to Baht 22.77 million when the Company completely settle 
debts under the agreement. 

    Shortterm loan 
1. Reduction of interest rate from 18% to normal rate under contract. 
2. The Company agree to settle remaining debts and accrued interest totaling Baht 948.69 million as follows: 

2.1 Repayment of principal within 42 months (original 24 months) staring from December 2017 to  
June 2021 

2.2 Repayment of interest within 54 months (original 36 months) (12 months free of charge), staring from 
January 2019 to June 2022 

3. The Bank will waive accrued interest amounting to Baht 116.57 million when the Company completely settle 
debts under the agreement. In case that the Company can comply with all conditions of loans, the Company has 
estimated amounts to be paid in future lower than amounts recorded of Baht 56.45 million as at the date of debt 
restructuring. However, the Company have not yet realized such profit from debt restructuring until all conditions 
are completely fulfilled. 

As at December 31, 2019 and 2018, The aforesaid loans including credit facilities from the banks as mentioned in  
Note 13 and 14 are pledged by:  

a) The Companys land and machinery as at December 31, 2019 and 2018 totaling Baht 877.99 million and 
Baht 938.32 million, respectively. 

b) New equipment or supplies for machineries acquired to replace the mortgaged assets shall be determined as 
related mortgaged assets. 

As at December 31, 2019, the Company has loans under debt restructuring agreement which is due and the Company 
requested to adjust the conditions for payment. 
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15. DEFERRED TAX LIABILITIES 
As at December 31, 2019 and 2018, the components of deferred tax liabilities are as follows: 

 (Unit : Baht) 
 December 31, 2019 December 31, 2018 

Amortization Expenses 526,764 1,387,949 
Plant and equipment 99,145,577 100,407,166 
Capital surplus from land revaluation 47,457,969 47,457,969 
Total 147,130,310 149,253,084 

Movements in total deferred tax assets and liabilities during the year were as follows: 
 (Unit : Thousand Baht) 
  Charged / (credited) to:  
 

January 1,  
2019 (Profit) or loss 

Other 
comprehensive 

income Equity 
December 31,  

2019 
      

Amortization Expenses 1,388 (861)   527 
Plant and equipment 100,407 (1,262)   99,145 
Capital surplus from land revaluation 47,458    47,458 
Total 149,253 (2,123)   147,130 
      

 









 
 (Unit : Thousand Baht) 
  Charged / (credited) to:  
 

January 1, 
2018 

 
 

(Profit) or loss 

Other 
comprehensive 

income 

 
 

Equity 
December 31, 

2018 
      

Amortization Expenses 1,552 (164)   1,388 
Plant and equipment 99,393 1,014   100,407 
Capital surplus from land revaluation 47,458    47,458 
Total 148,403 850   149,253 

      

As at December 31, 2019 and 2018, the Company did not recognise deferred tax assets on some deductible temporary 
differences and unused tax losses totaling Baht 535.29 million and Baht 561.88 million respectively. A deferred tax 
asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will 
be available against which the deductible temporary difference can be utilized as follows: 

 (Unit :  Baht) 
 December 31, 2019 December 31, 2018 

Provision for impairment of investment 328,405,463 328,405,463 
Provision for impairment of fixed asset 15,514,867 15,524,172 
Provision for employees benefits 5,610,307 5,561,805 
Provision for impairment of other asset 736,541 1,244,680 
Loss carry forward 185,021,993 211,141,995 
Total 535,289,171 561,878,115 

The tax losses will be expired in 20192024.  The deductible temporary differences do not expire under current tax legislation. 
Deferred tax assets have not been recognized in respect of these items because the Company had loss carry forward. 
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16. PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS 

An independent actuary carried out an evaluation of the Companys obligations for employees longterm benefits using  
the projected unit credit method.  The Company has provided the provision for employees longterm benefits as follows: 

 (Unit : Baht) 
 December 31, 2019 December 31, 2018 

Provision for employee benefits  beginning 27,809,027 29,013,975 
Add recognised amount 14,535,368 4,540,692 

Actuarial loss in other comprehensive income 3,365,127  
Loss from payment employee benefits 19,683,480  

Less liability decreases from actual paid (36,467,045) (5,745,640) 
        (Reversal) Long service year award (874,423)  

Provision for employee benefits  ending 28,051,534 27,809,027 
Present value of unfunded obligation as  
     at December 31 28,051,534 27,809,027 
Provision for employee benefit expenses included in the statements of comprehensive income for the years ended 
December 31, 2019 and 2018 were as follows: 

 (Unit : Baht) 
 December 31, 2019 December 31, 2018 

Recognised in profit or loss:   
Current service cost 3,483,252 3,855,618 
Interest cost 686,691 685,074 
Past service cost 10,365,425  

Total 14,535,368 4,540,692 
Recognised in other comprehensive income:   
Actuarial loss recognised in the year 3,365,127  
 









Principal actuarial assumptions (Actuarial basis) 

  
As at December  

31, 2019 
As at December  

31, 2018 
Discount rate (%)  1.59 2.49 
Future salary increases (%)  2 2 
Retirement age (year old)  60 60 
The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the longterm employee 
benefit obligations as at December 31, 2019 are summarized below: 

 (Unit : Baht) 
 Change of the present value of the employee 

benefit obligations increase (decrease) 
 Increase 1% Decrease 1 % 

Discount rate (2,494,982) 2,854,188 
Salary increase rate 2,953,518 (2,623,401) 
Turnover rate (2,607,115) 724,963 
The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in employee benefit obligations 
as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may 
be correlated. 
As at December 31, 2019, the maturity analyses of undiscounted cash flows of benefit payments are as follows: 

 (Unit : Baht) 
Within 1 year  
Over 1 and up to 5 years 11,683,404 
Over 5 years 79,705,489 

On April 5, 2019, Labor Protection Act (No. 7) B.E. 2019, Which specifies additional compensation rates in the event 
that the employer terminates employment. For employees who have worked consecutively for 20 years or more, 
they are entitled to compensation not less than the final rate of 400 days, which has been announced in the Government 
Gazette. The said law will come into effect from May 5, 2019 onwards, which is considered a revision of the project for 
postemployment benefit plans. The Company has recorded the impact of these changes, in which the Company has 
recognized service costs in the past as expenses in the income statements in the period in which the said laws have been 
effective., Amount of 10.37 million baht 
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17. OTHER INCOME 

For the year ended December 31, 2019 and 2018 are as follows: 
 (Unit : Baht) 
 2019 2018 
Gain on exchange rate 13,581,022 176,274 
Interest income 38,455 12,196 
Gain from disposal of assets  5,210,131 
Revenue from raw material sales 1,894,673 17,215,610 
Other income 12,556,275 19,733,561 
Total 28,070,425 42,347,772 

18. INCOME TAX 

Income tax (expenses) revenue for the year ended December 31, 2019 and 2018 are made up as follows: 

 (Unit :  Baht) 
 2019 2018 

Current Income tax:   
Income tax   
Deferred tax:   
Relating to origination and reversal of temporary differences   2,122,774 (849,610) 
Income tax (expense) revenue reported in the statements of 

comprehensive income 2,122,774 (849,610) 
Income tax reduction 
Revenue code Amendment Act No. 42 B.E. 2016 dated on March 3, 2016 grants a reduction of the corporate income  
tax to 20% of net taxable profit for accounting periods which begin on or after on January 1  2016.  
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19. EARNINGS (LOSS) PER SHARE 

BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE 
Basic earnings (loss) per share for the for the years ended December 31, 2019 and 2018 was based on the profit (loss) 
for the year attributable to equity holders of the Company and weighted average number of ordinary shares (Basic) 
issued during for the years ended December 31, 2019 and 2018. 
Net Profit (loss) for the years 
 (Unit : Million Baht) 
 2019 2018 
For the years ended December 31, (185) (104) 

Weighted average number of ordinary shares (Basic)  
 (Unit : Million Share) 

 2019 2018 
Number of ordinary shares outstanding at the  
    beginning of the years 2,047 2,047 
Effect of shares issued during the year   

Weighted average number of ordinary shares outstanding 
    during the years (Basic) 2,047 2,047 
Basic earnings (loss) per share from continuing operations  
     (Unit: Baht) (0.090) (0.051) 
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20. DISCLOSURE OF SEGMENT BUSINESS OPERATION 

Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly reviewed by 
the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation of resources to the segment and assess 
its performance. 

The one main reportable operating segment of the Company is engaged in mainly in manufacturing of packaging film 
and the several geographical regions area of their operations is Thailand, Asia, Europe, America and others. Details of 
financial information shown separately by geographical are as follows:  

For the year ended December 31, 2019 and 2018  
 (Unit : Million Baht) 
 2019 2018 
Revenue from sales  Domestic 605 1,110 
Revenue from sales  Foreign   
 Asia 167 231 
 Europe 23 40 
 American 7 19 
 Others 132 167 
Total revenue from sales 934 1,567 
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21. DISCLOSURE OF SEGMENT BUSINESS OPERATION 

For the years ended December 31, 2019 and 2018 details of significant expenses by nature are as follows : 
 (Unit : Baht) 

 2019 2018 

Salary and wages and other employee benefits 163,021,194 171,159,637 
Depreciation 85,053,293 92,095,402 
Amortization 12,079,477 14,112,639 

Shut down expenses 83,909,180 64,943,589 

Raw materials and consumables used 636,078,359 1,247,708,751 
Changes in inventories of finished goods and work in 

process 
77,139,922 16,388,936 

Loss on writtenoff assets and supplies 15,765 40,091 
Loss on impairment of spare parts supplies and raw materials 1,647,606  
Unclaimed withholding tax 781,597 536,166 
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22. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 

As at December 31, 2019, in addition to the liabilities reflected in the statements of financial position. Thai Film 
Industries Public Company Limited still have commitments and contingent liabilities as follows:  

22.1 Had outstanding bank guarantees issued on behalf of the Company and for which it is contingently liabilities to the 
Customs Department, Provincial Electricity Authority and Metropolitan Electricity Authority amounting to 
approximately Baht 2.59 million. 

22.2 Had unused letters of credit, liabilities under trust receipts and promissory notes in amount of approximately  
Baht 80.64 million. 

22.3 The company has the litigation as following 

22.3.1 On May 8, 2008, the Company was sued by a bank as the third defendant in the Civil Court under the 
contract pledging the shares of an associated company as collateral. On November 29, 2016, the court 
dismissed the Company. On January 26, 2017, the plaintiff has filed an appeal and on March 24, 2017, the 
Company has filed an appeal. The court has orders to accept and appeals and objections to suspension of 
enforcement with bank. The Court of appeal will appoint the date for judgment on November 21, 2017. The 
Court of Appeal ruled that the agreement has not been suspended and the Company is only liable for the 
pledge shares, but not more than Baht 600 million.  

On August 1, 2019, the Supreme Court ruled that the liability of the third defendant must not more than 
Baht 600 million plus interest at the rate of 7.5% per annum of the such principal from October 31, 2007 
until the pledge is forced to complete. In addition to the such judgment, let to comply with the judgment of 
the Court of Appeal. 

22.3.2 On September 30, 2009, the Company was sued by the same bank as the third defendant under contractual  
pledge the same issue with the lawsuit case (22.3.1) in the Central Intellectual Property and International 
Trade Court. On June 22, 2017, the Central Intellectual Property and International Trade Court sentenced 
the Company jointly to repay Baht 902.3 million with interest at the rate of 7.5% per annum of the principal 
of Baht 600 million since the date of sue up to the date of completed payment. On September 20, 2017, the 
Company filed an appeal with the Court and the Court of appeal had scheduled to the date for judgment on 
September 5, 2018. The Court of Appeal identified the Central Intellectual Property and International 
Trade Court did not identify the third defendant to be liable more than the pledge. The Court of Appeal 
ruled same as the case by the Court of First Instance and the plaintiff and the Company did not file a 
lawsuit against the Supreme Court. Therefore, the case was ended. 
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In the case above, the Company is a defendant under the share pledge agreement of Baht 600 million. The 
Companys lawyer has opinion that the Supreme Court ruled the third defendant must be liable under the 
pledge agreement to the plaintiff in the amount specified in the contract plus interest at the rate of 7.5% per 
annum, and does not be too liable more than the pledge. This means that if the plaintiff to enforce the case, 
he can enforce pledge under the pledge and can not force any other property of the Company. The pledged 
shares currently have no value, thus there is no impact on the Company's reimbursement. 

22.3.3 On July 27, 2019, the Company has sued by a creditor to the Central Bankruptcy Court and the creditor 
claimed that the Company has defaulted on payment of debts in the amount to Baht 83.91 million, On 
December 3, 2019, the Company and the creditor agree with the debt in the amount of Baht 61.40 million, 
with the same payment to amount of Baht 31 million and the remaining amount will be paid within 6 month 
from the date of agreement. If not, the creditor has the right to charge interest at the rate of 7.5% per annum 
of the outstanding amount. However, the creditor submitted a petition to withdraw the case and the court 
had considered the case for the creditors to withdraw the lawsuit in the case. The Company lawyer have the 
opinion that on the that day, the Company and the creditors can agree on the terms of repayment. The result 
of the case therefore appears that the creditors agreed on the agreement and proceeded with the request to 
withdraw the case from the court the court has issued an order allowing the case to be discharged from the 
directory. The company therefore has no obligation in excess of the agreed debt. 

23.  FINANCIAL INSTRUMENTS 



The Company possesses risk regarding to the change of market interest rate and in currency exchange rate and from 
nonperformance of contractual obligations by counter parties. The Company will consider using derivative instruments, 
as and when it considers appropriating to manager such risks. However, the Company does not hold any policy to hold 
or issue any financial instruments for speculation or for trading. 


Interest rate risk arises from the fluctuation of market interest rates, which may have an impact to current and future 
operations of the Thai Film Industries Public Company Limited. Thai Film Industries Public Company Limited 
exposure to interest rate risk relates primarily to their cash and cash equivalents, bank overdrafts and shortterm loans 
from financial institutions, shortterm borrowingsRelated companies, and long  term liabilities under debt restructuring 
agreements, which bear interest. However, since financial assets and liabilities bear floating interest rates which are 
close to the market rates. The management considers that the interest rate risk is minimal, hence, the Thai Film 
Industries Public Company Limited has no hedging agreement to protect against such risk. 
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Risk on Exchange Rate 
Risks on exchange rates mainly involve with sales of goods and imports of raw material because of business transaction 
are foreign currencies. As at December 31, 2019 and 2018, the Company possessed material assets and liabilities in 
foreign currencies as follows : 

(Unit : Thousand) 
  Currency  December 31, 2019  December 31, 2018 
Assets  US Dollar    700 
  EURO    46 
  GBP    15 
Liabilities  US Dollar  88  10,701 
  EURO    6 
  YEN  14  14 

Credit Risk 
The Company has risk on credit regarding to trade accounts receivable which the counter party unaffordable or 
unwillingly follow the agreements. However, the Company pursues conservative lending policy and the numbers of 
debtors are several, the Company does not anticipate any material damage from debt collections. 
Fair Value 
A number of the Groups accounting policies and disclosures require the determination of fair value, for both financial 
and nonfinancial assets and liabilities. The fair value is the price at which an orderly transaction to sell an asset or to 
transfer a liability would take place between market participants at the measurement date. Fair values have been 
determined for measurement and/or disclosure purposes based on the following methods. 
The fair value of cash and cash equivalents, trade and other accounts receivable, other current assets, bank overdrafts, 
shortterm borrowings, trade and other accounts payable and other current liabilities is taken to approximate the carrying 
value. 
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The fair value of longterm borrowings is taken to approximate the carrying value because most of these financial 
instruments bear interest at market rates. 
Fair values and the carrying values of financial assets and liabilities other than the aforementioned were as follows: 

 (Unit : Million Baht) 
 December 31, 2019 December 31, 2018 

Financial assets measured at fair value   
Land used in operations (level 2) 475 475 

   

24. CAPITAL MANAGEMENT 

The primary objectives of the Companys and its subsidiaries capital management are to maintain their abilities to 
continue as a going concern and to maintain an appropriate capital structure. 

As at December 31, 2019 and 2018, debt to equity ratio in the financial statements are 12.25:1 and 4.99:1.00, 
respectively. 

25. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 

Board of directors of Thai Film Industries Public Company Limited has approved these interim financial statements  
on February 18, 2020. 
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แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
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ข้อมูลอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปของบริษทั 
 
นายทะเบียน 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
93 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 อาคาร C ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร. (66) 0-2009-9388,  Fax 0-2009-9476, TSD Call Center 0-2009-2888 
ผู้สอบบัญชี 
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่  5113 
บริษัท  กรินทร์ ออดิท จ ากัด 
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทร. (66) 0-2105-4661 โทรสาร (66) 0-2026-3760 
ที่ปรึกษากฎหมาย 
บริษัท ไพบูลย์นิติ จ ากัด  8,10  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  ถนนพุทธบชูา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ 10140 
โทร.(66) 0-2870-7956 - 60 โทรสาร (66) 0-2870-7961 - 2  
ส านักงาน 
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 
73/3 หมู่ 4 ถนนเทพรัตน (ถนนบางนา-ตราด) กม.13 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทร.(66) 0-2316-9558 (10สาย), 0-2316-6225-26, 0-2750-1350-55 
โทรสาร (66) 0-2316-9687, 0-2316-6227   E-mail: info@thaifilmind.com 
Website: www.thaifilmind.com 
OFFIC 
Thai Film Industries Public Company Limited 
73/3 Moo 4  Debaratana  Rd.(Bangna-Trad) K.M.13, Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand 
Tel. (66) 0-2316-9558 (10 lines), 0-2316-6225-26, 0-2750-1350-55 
Fax (66) 0-2316-9687, 0-2316-6227 E-mail: info@thaifilmind.com 
Website: www.thaifilmind.com 

“Standard Quality On time Delivery Competitive Prices”  
 

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
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   บริษทั  ไทยฟิล์มอินดัสตรี่  จ ำกัด  (มหำชน) 
   THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

นโยบายระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
(Integrated Management System Policy) 

บริษัทไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ำกัด (มหำชน) ได้ด ำเนินกิจกำรผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรขององค์กรแบบ
บูรณำกำร (Integrated Management System) โดยรวมมำตรฐำนกำรจัดกำรต่ำงๆเข้ำด้วยกัน ภำยใต้แนวคิดกำรน ำองค์กรสู่ควำมเป็น
เลิศเพื่อให้ได้มำซ่ึงผลลัพธ์ของธุรกิจที่ดีและน ำมำซ่ึงควำมยั่งยืนขององค์กร จึงประกำศนโยบำยฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นกรอบในกำร
บริหำรงำนดังนี้  

”คุณภาพมาตรฐาน การจัดส่งท่ีตรงเวลา ราคายุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพ 
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการพลังงาน ตลอดจนสุขลักษณะและความปลอดภัยของผู้บริโภค” 

โดยมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยดังนี้ 

1. ด ำเนินกำรและด ำรงไว้ซ่ึงระบบมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆท่ีองค์กรประยุกต์ใช้ ได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, 
GMP&HACCP, ISO 50001 

2. ปฏิบัติตำมกฏหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพันธะสัญญำต่ำงๆที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผลิตสินค้ำ  
ท่ีดีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและ
ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้ำ 

3. ด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำมีควำมปลอดภัย และมีสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดีเหมำะสมต่อพนักงำน คู่ค้ำ
และชุมชนโดยมุ่งเน้นกำรลดควำมเสี่ยงและป้องกันกำรเกิดอุบตัิเหตุ กำรบำดเจ็บและกำรเจ็บปว่ยเนื่องมำจำกกำรท ำงำน 

4. ก ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และแผนปฏิบัติด้ำนคุณภำพ, ส่ิงแวดล้อม, กำรอนุรักษ์พลังงำน และควำมปลอดภัยใน
กำรท ำงำน รวมถึงมีกำรทบทวนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

5. บริหำรจัดกำรด้วยส ำนึก  “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” ต่อชุมชนใกล้เคียงและต่อสังคมในภำพใหญ่  
โดยให้ควำมส ำคัญต่อกำรปกป้องส่ิงแวดล้อม ป้องกันมลพิษ กำรจัดซ้ือจัดหำว่ำจ้ำงงำนบริกำรต่ำงๆ รวมถึงกำร
ออกแบบที่ค ำนึงถึงกำรอนุรักษ์พลังงำน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเพื่อลดภำวะโลกร้อน รวมถึงกำรลดของเสียให้เป็นศูนย์และ ควบคุมกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้มีประสิทธิภำพ
และเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดท ำแผนงำนทั้งระยะส้ันและระยะยำวในกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

6. บริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสำรสนเทศรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีควำมส ำคัญขององค์กรให้มีควำมปลอดภัย
จำกภัยคุกคำมต่ำงๆ เพื่อรักษำไว้ซ่ึงควำมลับ ควำมถูกต้องครบถ้วนและควำมพร้อมใช้งำน  

7. สนับสนุนทรัพยำกร เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และนวัตกรรมที่เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรด ำเนินกำร ตลอดจนกำรให้
ควำมส ำคัญในกำรน ำหลักกำรของ TPM มำใช้เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

8. ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงำนได้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมตระหนักที่ดีและปฏิบัติตนได้อย่ำงเหมำะสม ตลอดจน
กำรมีส่วนร่วมต่อกำรปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่องค์กรวำงไว้ 

9. เผยแพร่นโยบำยนี้สู่สำธำรณะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
                              ประกำศ ณ วันที ่ 6 มีนำคม 2560 
 
                               ลงช่ือ ................................................. 
                                         (นำยอ ำนำจ  กิตติกรัยฤทธิ์) 
                                                กรรมกำรผู้จัดกำร 
 

“
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