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		 บริษััทไทยฟิิล์มอินิดัำสตร่�จัำากัดำ(มหาชุนิ) 
(บรษัิัทฯ)	ได้ำกลับมาเริ�มดำำาเนิินิการผู้ลติและการจัำาหนิ�าย
ผู้ลิตภัณฑ์์แผู้�นิฟิิล์ม	BOPP	CPP	และ	METALLIZED	 
อ่กครั�ง	ในิไตรมาส	2	ปี	2564	โดำยม่�งเน้ินิด้ำานิค่ณภาพื่
สินิค้าราคาท่�แข�งขันิได้ำ	การส�งมอบสินิค้าท่�ตรงเวลาและ
รวดำเรว็ซ่ึ่�งได้ำสร้างความนิ�าเชุ่�อถ่ือให้บริษััทฯ	มาโดำยตลอดำ
ในิขณะเด่ำยวกันิจัากสถืานิการณ์การระบาดำของโรคติดำ
เชุ่�อไวรัสโคโรนิา	2019	ท่�ม่ความร่นิแรงเพิื่�มข่�นิอย�างต�อ
เน่ิ�องส�งผู้ลกระทบต�อการชุะลอตัวของเศรษัฐกิจัโลกอ่ก
ทั�งความผัู้นิผู้วนิของอัตราแลกเปล่�ยนิ	 ราคานิำ�ามันิท่�
ผัู้นิแปรตลอดำเวลา	รวมทั�งความขัดำแย้งทางเศรษัฐกิจัของ
ประเทศมหาอำานิาจัก็เป็นิปัจัจััยท่�ม่อิทธิุพื่ลต�อเศรษัฐกิจั
ด้ำวยเชุ�นิกันิ	 ทำาให้ม่ผู้ลกระทบต�อราคาของต้นิท่นิการ
ผู้ลิต	รวมถ่ืงเวลาและราคาค�าขนิส�งท่�เพิื่�มข่�นิ	จ่ังนัิบว�าเปน็ิ
ปีท่�ม่ความท้าทายเป็นิอย�างมากสำาหรับคณะกรรมการ	
ท่มผูู้้บริหารและพื่นิักงานิท่�ต้องชุ�วยกันิสร้างข่ดำความ
สามารถืของบริษััทฯ	 โดำยการปรับเปล่�ยนิกลย่ทธ์ุให้
สอดำคลอ้งกับสถืานิการณปั์จัจ่ับันิและอนิาคตในิการสรา้ง
รายได้ำเพิื่�มข่�นิ	 และควบค่มต้นิท่นิให้อยู�ในิระดัำบท่�ทำาให้
สามารถืแข�งขันิได้ำ	 เพ่ื่�อให้สามารถืดำำาเนิินิงานิได้ำอย�างม่

ประสิทธิุภาพื่โดำยบริษััทฯ	ได้ำม่การวางแผู้นิในิการขยายฐานิลูกค้าใหม�เพิื่�มเติมทั�งตลาดำในิประเทศและต�างประเทศ
รวมถ่ืงการหาพัื่นิธุมิตรและคู�ค้าเพิื่�ม	การทำาวิจััยและพัื่ฒนิาผู้ลิตภัณฑ์์ใหม�อย�างต�อเน่ิ�องเพ่ื่�อเพิื่�มข่ดำความสามารถื
ในิการแข�งขันิและตอบสนิองความต้องการของตลาดำได้ำอย�างทันิท�วงท่

	 แนิวโน้ิมความตอ้งการผู้ลติภัณฑ์์แผู้�นิฟิิล์มนัิ�นิยังม่เพิื่�มมากข่�นิทั�งในิและต�างประเทศ	บริษััทฯจ่ังไดำม่้การ
ปรับปร่งเคร่�องจัักรเดิำมและพัื่ฒนิากระบวนิการผู้ลิตให้ม่ประสิทธิุภาพื่มากยิ�งข่�นิโดำยนิำาเทคโนิโลย่ท่�ทันิสมัยมา
พัื่ฒนิาควบคู�กับเคร่�องจัักรท่�ม่อยู�การพื่ัฒนิาโครงสร้างพ่ื่�นิฐานิทางกายภาพื่และดำิจิัตอลเพ่ื่�อชุ�วยในิการสร้างสิ�ง
แวดำล้อมและความพื่ร้อมในิการทำางานิด่ำข่�นิ	 อ่กทั�งบริษััทฯเล็งเห็นิถ่ืงชุ�องทางท่�จัะเสริมการตลาดำของบริษััทฯเพ่ื่�อ
ตอบสนิองตามความต้องการของลูกค้าในิการต้องการสินิค้าชุนิิดำต�างๆนิอกเหน่ิอจัากผู้ลิตภัณฑ์์ของบริษััทฯ	โดำย
การทำาตลาดำในิรูปแบบการซ่ึ่�อเพ่ื่�อจัำาหนิ�ายจัากผูู้้ผู้ลิตโดำยตรงนิอกจัากน่ิ�บริษััทฯยังคงไว้ซ่ึ่�งแผู้นิท่�จัะผู้ลิตพื่ลาสติก
บรรจ่ัภัณฑ์์	ฟิิล์มชุนิิดำอ�อนิ(Flexible	Packaging)	โดำยขณะน่ิ�อยู�ระหว�างดำำาเนิินิการจััดำหาผูู้้ร�วมลงท่นิ	หากบริษััทฯ
สามารถืเริ�มโครงการดัำงกล�าวได้ำจัะเป็นิการต�อยอดำธุ่รกิจัและเพิื่�มมูลค�าให้ผู้ลิตภัณฑ์์ฟิิล์มบ่โอพ่ื่พ่ื่ไปสู�พื่ลาสติก
บรรจ่ัภัณฑ์์	ฟิิล์มชุนิิดำอ�อนิ

	 บริษััทฯม่การดำำาเนิินิงานิภายใต้การป้องกันิความเส่�ยงด้ำวยมาตรการต�างๆอย�างรอบคอบ	ภายใต้หลักการ
พัื่ฒนิาอย�างยั�งย่นิโดำยม่�งเน้ินิการวิจััยพัื่ฒนิาผู้ลิตภัณฑ์์ท่�เป็นิมิตรต�อสิ�งแวดำล้อมเพ่ื่�อรองรับตลาดำท่�ม่การ
เปล่�ยนิแปลงตลอดำเวลา	อ่กทั�งม่การพัื่ฒนิาประสิทธิุภาพื่การดำำาเนิินิงานิโดำยการใชุ้ระบบเทคโนิโลย่ใหม�ๆ การพัื่ฒนิา
ระบบการบริหารจััดำการการเงินิท่�ทันิสมัยรวมถ่ืงการพัื่ฒนิาศักยภาพื่องค์กร	 การพัื่ฒนิาบ่คลากรและระบบการ
อบรมพัื่ฒนิาพื่นัิกงานิอย�างต�อเน่ิ�อง	 ควบคู�กับการให้ความสำาคัญในิการกำากับดูำแลกิจัการท่�ด่ำ	 และจัรรยาบรรณ
ทางธุ่รกิจัท่�ผูู้้บริหารและพื่นัิกงานิของบริษััทฯม่ส�วนิร�วมในิการปฎิิบัติและม่ความรับผิู้ดำชุอบต�อสังคม
	 ส่ดำท้ายน่ิ�ในินิามของคณะกรรมการบริษััทและท่มผูู้้บริหาร	บริษััท	ไทยฟิิล์มอินิดัำสตร่�	จัำากัดำ	(มหาชุนิ)	
ขอขอบค่ณผูู้้ถ่ือห้่นิ	 ลูกค้า	 คู�ค้าพัื่นิธุมิตรทางธุ่รกิจัและผูู้้ม่ส�วนิไดำ้เส่ยท่�เก่�ยวข้องท่กภาคส�วนิท่�สนัิบสน่ินิเชุ่�อมั�นิ
และไว้วางใจัในิการดำำาเนิินิงานิของบริษััทฯ	ด้ำวยด่ำเสมอมา	รวมถ่ืงขอบค่ณผูู้้บริหารและพื่นัิกงานิของบริษััทฯท่�ร�วม
แรงร�วมใจัและท่�มเทในิการทำางานิ	 สามารถืก้าวผู้�านิการกลับมาของบริษััทฯได้ำอย�างมั�นิคง	 บริษััทฯ	 พื่ร้อมท่�จัะ 
ม่�งมั�นิในิการดำำาเนิินิธุ่รกิจัให้ก้าวหน้ิาอย�างยั�งย่นิตลอดำไป	จ่ังหวังเป็นิอย�างยิ�งว�าบริษััทฯ	จัะยังคงได้ำรับการสนัิบสน่ินิ
จัากผูู้้ม่ส�วนิได้ำเส่ยท่กภาคส�วนิด้ำวยด่ำต�อไปในิอนิาคต

Message from Honorary Chairman
สารจากประธุานกิตติมศัักดิำ�
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 Thai	Film	Industries	Public	Company	Limited	(TFI)	has	resumed	its	business	of	manufacturing 
and	sale	of	BOPP,	CPP,	and	Metallized	film	products	in	the	second	quarter	of	2021.	We	have	focused	
on	 the	products’	 high	quality,	 competitive	pricing,	 customer	 services,	 as	well	 as	 timely	 and	 fast	 
delivery	of	goods,	which	have	been	the	foundation	for	building	credibility	of	the	company.	In	recent	
years,	we	have	faced	many	challenges	due	to	the	ongoing	epidemic	situation	of	the	coronavirus	2019,	
resulting	in	the	global	economic	slowdown	and	affecting	the	operations	of	all	business	sectors.	In	
addition, the global logistic crisis, the volatility of exchange rates, the oil price fluctuation, and the 
global political conflicts have contributed tremendous impacts on the supply, transportation, and over 
production	 costs.	 Therefore,	 it	 has	 been	 very	 challenging	 for	 the	 Board	 of	 Directors	 and	 TFI	 
management	 team	 to	 adjust	 and	 to	 execute	 the	 strategic	 plans	 accordingly	 so	 that	 we	 can	 
operate more efficiently and retain our competitiveness.
	 The	demand	trend	for	BOPP	and	CPP	film	products	is	still	 increasing	both	domestic	and	
international	markets.	TFI	will	continue	to	improve	and	upgrade	its	infrastructure	and	machinery,	as	
well	as	the	production	processes	to	be	more	efficient	by	bringing	in	modern	technology,	new	systems	
and	tools,	as	well	as	adding	new	and	talented	staff.	We	also	continue	to	improve	the	physical	and	
digital	infrastructure	to	create	a	better	work	environment	and	readiness	to	support	the	need	of	the	
current	businesses.	Furthermore,	we	keep	on	expanding	new	customer	bases	and	look	for	business	
partners	in	both	domestic	and	international	markets.		In	the	aspect	of	developing	new	products,	we	
continue	to	research	and	develop	products	to	match	the	customers’	requirements.	This	helps	increase	
our	competitiveness	and	respond	to	market	demands	in	a	timely	manner.	On	top	of	that,	TFI	plans	
to	provide	more	products	through	trading	activities	that	allow	us	to	offer	a	wide	variety	of	products	
to	meet	the	customers’	needs.	We	continuously	search	for	suitable	business	partners	in	order	to	
expand and diversify our portfolios into other businesses, such as, flexible packaging or related  
businesses.
	 Regarding	the	risk	management,	under	the	current	global	economic	condition,	TFI	has	taken	
active measures to identify and mitigate risks under the principles of risk management.  In addition, 
we	 have	 improved	 the	 operational	 efficiency	 by	 upgrading	 tools	 and	 systems	 needed,	 including	 
manufacturing, financial, research and development, human resource management and development, 
among	others.		We	practice	and	continue	to	emphasize	the	importance	of	good	corporate	governance,	 
business ethics, and environmental-friendly practices. 
	 Finally,	on	behalf	of	the	Board	of	Directors	and	management	team,	Thai	Film	Industry	Public	
Company	Limited	would	like	to	thank	our	shareholders,	customers,	partners,	business	alliances,	and	
all	relevant	stakeholders	who	have	always	supported,	believed,	and	trusted	in	the	Company.	We	also	
would	like	to	thank	the	management	and	employees	of	TFI	who	have	dedicated	to	work	hard	through	
this	challenging	period.		We	sincerely	hope	that	TFI	will	continue	to	receive	tremendous	supports	
from	all	of	our	stakeholders	now	and	in	the	future	to	come.

Mr.	Prayudh	Mahagitsiri
Honorary Chairman
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การประกอบัธุุรกิจและผลการดำำาเนินงาน
ส่วนท่ี่� 1 

Business Operation and Operating Results

1 
 
1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัฯ) ประกอบธุรกิจหลกัในกำรผลิตแผ่นฟิลม์พลำสติกคุณภำพสูงท่ี

น ำไปใชใ้นกำรแปรรูปเป็นบรรจุภณัฑ์ ส่ือพิมพ ์เทปกำว ซ่ึงแตกต่ำงกนัตำมคุณสมบติัของฟิลม์ เพื่อจ ำหน่ำยภำยในประเทศ
และกำรส่งออกต่ำงประเทศ  ของ BOPP Film, CPP Film และ Metallized Film บริษัทฯ ได้พัฒนำกระบวนกำรผลิตให้ มี
ประสิทธิภำพ เพื่อผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภำพ พร้อมน ำเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เป็นส่วนหน่ึงในกำรผลิตสินคำ้ และมุ่งเน้นกำรมีส่วน
ร่วมของพนกังำนเพือ่ปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนและสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนให้ดีขึ้นอยูเ่สมอ ตลอดจนกำรวิจยัและพฒันำคิดคน้
สินคำ้ให้มีควำมแปลกใหมค่วบคู่ไปกบักำรศึกษำทิศทำงของตลำด เพื่อท่ีจะตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้  

วิสัยทัศน์ กำรเป็นผูน้ ำตลำดในอำเซียน และ เป็นคู่คำ้ท่ีไดรั้บควำมไวว้ำงใจในอุตสำหกรรมฟิลม์พลำสติกระดบัโลก  

พนัธกิจ 
1. สร้ำงตรำสินคำ้ให้เป็นท่ียอมรับ  
2. บริหำรตน้ทุนกำรผลิตให้สำมำรถแข่งขนัได ้
3. พฒันำศกัยภำพบุคลำกรอยำ่งต่อเน่ือง 
4. พฒันำคุณภำพผลิตภณัฑแ์ละบริกำรอยำ่งต่อเน่ือง  
5. ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดว้ยควำมรับผิดชอบสูงสุด  

ค านิยม TFI-D 
T = Team กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะผูน้ ำ 
F = Focus ควำมใส่ใจและมุ่งมัน่ต่อผลงำน คุณภำพสินคำ้และบริกำร 
I = Integrity คุณธรรม จริยธรรม 

  Initiative ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์
  Information กำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพ 
  Inspiration ควำมมุ่งมัน่ต่อควำมส ำเร็จ 

D = Diligent ควำมอุตสำหะ ขยนัขนัแขง็และหมัน่เพียร 

นโยบายธุรกิจ คุณภำพมำตรฐำน (Standard Quality) จดัส่งตรงเวลำ (On Time Delivery) รำคำยุติธรรม (Competitive 
Price) มุ่งมัน่พฒันำคุณภำพ (Committed to Quality System Development) ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
(The Environmental Management System) ระบบกำรจัดกำรพลังงำน (Energy Management System) 
ตลอดจนสุขลกัษณะและควำมปลอดภยัของผูบ้ริโภค (Hygiene and Safety of Consumers) 
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2 รายงานประจ�าปี 2563
บริษัท ไทยฟลิ์มอินดัสตรี่ จ�ำกัด (มหำชน)

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. 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
Vision  Core Value and Mission
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การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลัก 
ปี 2526 ก่อตั้งบริษทั รัชดำชัย โอ.พี.พี.จ ำกดั ผลิตฟิลม์บีโอพีพี แห่งแรกในประเทศไทย ท่ีจงัหวดัสมุทรปรำกำรและ

แห่งแรกในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้
ปี 2531 เปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั”   
ปี 2532 จดทะเบียนเป็น “บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน)”  

เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใชอ้กัษรยอ่ “TFI” 
ปี 2535 เปิดโรงงำนแห่งใหม่บนเน้ือท่ีกว่ำ 90 ไร่ ท่ีระยองอินดสัเตรียลปำร์ค จงัหวดัระยอง  
ปี 2540 ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9002 ซ่ึงเป็นระบบมำตรฐำนกำรผลิตและบริกำร 
ปี 2543 พัฒนำผลิตภัณฑ์ฟิล์มชนิดพิ เศษ (Specialty Film) ได้แก่ BOPP Opaque Pearlized Film, BOPP Matt Finished 

Film, Thin Film  for Tape Application ฯลฯ เพ่ือทดแทนฟิลม์ชนิดทัว่ๆไป (Commodity Film)  
ไดรั้บกำรคดัเลือกให้เป็น “ผูป้ระกอบกำรคำ้ระหว่ำงประเทศระดบับตัรทอง (Gold Card)”  จำกกรมศุลกำกรไทย 

ปี 2548 ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2000 ซ่ึงเป็นระบบมำตรฐำนกำรจดักำรคุณภำพ 
ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน ISO 14001:2000 ระบบมำตรฐำนกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

ปี 2549 ไดรั้บกำรรับรอง “Thailand Brand” จำกรัฐบำลไทยในฐำนะผูส่้งออกสินคำ้คุณภำพดีเด่น 
ปี 2553 ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GMP และ HACCP จำกสถำบนั Moody International 
ปี 2554 ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 จำกสถำบนั BVQI ประเทศองักฤษ 

ไดรั้บรำงวลั  “สถำนประกอบกำรท่ีมีกำรจดักำรโลจิสติกส์ดีเด่น” จำกกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่        
กระทรวงอุตสำหกรรม  

ปี 2555 ไดรั้บรำงวลั Thailand Trusted Mark 
ปี 2556 ได้รับรำงวลั The Best Practice ในงำนมหกรรมกำรน ำเสนอผลงำน Lean Manufacturing Excellence 2013 โดย

ศูนยส่์งเสริมอุตสำหกรรมภำค 9 กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม ร่วมกับ สมำคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
ไดรั้บใบรับรองว่ำเป็นอุตสำหกรรมสีเขียวระดบั 3 กระทรวงอุตสำหกรรม 

ปี 2557 ได้รับมอบใบรับรองสถำนภำพผูป้ระกอบกำรระดับมำตรฐำนเออีโอ (AEO Certification Awarding) โดยอธิบดี
กรมศุลกำกร เพื่อแสดงว่ำบริษทัฯ เป็นผูน้ ำเขำ้ ส่งออก ระดบัมำตรฐำน เออีโอ 

ปี 2558 ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน ISO 50001:2011 ระบบกำรจดักำรพลงังำน 
ทดสอบกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเพ่ือขอกำรรับรองขึ้นทะเบียนคำร์บอนฟุตพร้ินต์ โดยองคก์รกำรบริหำรกำร
จดักำรกำ๊ซเรือนกระจก (องคก์ำรมหำชน) 

ปี 2560 
ปี 2564 

ไดรั้บใบประกำศรับรองกำรเป็นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 
ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จำกสถำบนั BVQI ประเทศองักฤษ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน  

-ไม่มี- 

ข้อผูกพันที่บริษัทให้ค ามั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ เง่ือนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาด
หลักทรัพย์ ต่อเน่ืองจากแบบรายงานการระดมทุน 

-ไม่มี- 

3 

TFI Corporate Milestones 

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

1988 Changed the company’s name to “Thai Film Industries Co., Ltd”. 
1989 Registered to “Thai Film Industries Public Company Limited” 

Listed with the 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 Received 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. 
Received certified as the good exporters “Gold Card” by Royal Thai Custom. 

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

2006 Received awarded “Thailand Brand” from the Royal Thai Government as the excellent quality exporter. 
2010 Received 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. 
Received awarded “Good Logistics Practice Award” from Department of Primary Industries and Mines, 
Ministry of Industry. 

2012 Received awarded “Thailand Trusted Mark” 
2013 Received 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) 
Received certified “Green Industry” (Green System) from Ministry of Industry. 

2014 Recognized of being Authorized Economic Operator (AEO) Importer / Exporter from Thai Customs 
Department. 

2015 Received 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 
2021 

Received certified membership of Collective Action Coalition – CAC 
Upgraded the quality standard to ISO 9001:2015 and the environmental management standard to ISO 
14001:2015. 
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การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกจิหลัก 
ปี 2526 ก่อตั้งบริษทั รัชดำชัย โอ.พี.พี.จ ำกดั ผลิตฟิลม์บีโอพีพี แห่งแรกในประเทศไทย ท่ีจงัหวดัสมุทรปรำกำรและ

แห่งแรกในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้
ปี 2531 เปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั”   
ปี 2532 จดทะเบียนเป็น “บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน)”  

เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใชอ้กัษรยอ่ “TFI” 
ปี 2535 เปิดโรงงำนแห่งใหม่บนเน้ือท่ีกว่ำ 90 ไร่ ท่ีระยองอินดสัเตรียลปำร์ค จงัหวดัระยอง  
ปี 2540 ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9002 ซ่ึงเป็นระบบมำตรฐำนกำรผลิตและบริกำร 
ปี 2543 พัฒนำผลิตภัณฑ์ฟิล์มชนิดพิ เศษ (Specialty Film) ได้แก่ BOPP Opaque Pearlized Film, BOPP Matt Finished 

Film, Thin Film  for Tape Application ฯลฯ เพ่ือทดแทนฟิลม์ชนิดทัว่ๆไป (Commodity Film)  
ไดรั้บกำรคดัเลือกให้เป็น “ผูป้ระกอบกำรคำ้ระหว่ำงประเทศระดบับตัรทอง (Gold Card)”  จำกกรมศุลกำกรไทย 

ปี 2548 ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2000 ซ่ึงเป็นระบบมำตรฐำนกำรจดักำรคุณภำพ 
ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน ISO 14001:2000 ระบบมำตรฐำนกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

ปี 2549 ไดรั้บกำรรับรอง “Thailand Brand” จำกรัฐบำลไทยในฐำนะผูส่้งออกสินคำ้คุณภำพดีเด่น 
ปี 2553 ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน GMP และ HACCP จำกสถำบนั Moody International 
ปี 2554 ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 จำกสถำบนั BVQI ประเทศองักฤษ 

ไดรั้บรำงวลั  “สถำนประกอบกำรท่ีมีกำรจดักำรโลจิสติกส์ดีเด่น” จำกกรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่        
กระทรวงอุตสำหกรรม  

ปี 2555 ไดรั้บรำงวลั Thailand Trusted Mark 
ปี 2556 ได้รับรำงวลั The Best Practice ในงำนมหกรรมกำรน ำเสนอผลงำน Lean Manufacturing Excellence 2013 โดย

ศูนยส่์งเสริมอุตสำหกรรมภำค 9 กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม ร่วมกับ สมำคมส่งเสริม
เทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่ น) 
ไดรั้บใบรับรองว่ำเป็นอุตสำหกรรมสีเขียวระดบั 3 กระทรวงอุตสำหกรรม 

ปี 2557 ได้รับมอบใบรับรองสถำนภำพผูป้ระกอบกำรระดับมำตรฐำนเออีโอ (AEO Certification Awarding) โดยอธิบดี
กรมศุลกำกร เพื่อแสดงว่ำบริษทัฯ เป็นผูน้ ำเขำ้ ส่งออก ระดบัมำตรฐำน เออีโอ 

ปี 2558 ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน ISO 50001:2011 ระบบกำรจดักำรพลงังำน 
ทดสอบกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเพ่ือขอกำรรับรองขึ้นทะเบียนคำร์บอนฟุตพร้ินต์ โดยองคก์รกำรบริหำรกำร
จดักำรกำ๊ซเรือนกระจก (องคก์ำรมหำชน) 

ปี 2560 
ปี 2564 

ไดรั้บใบประกำศรับรองกำรเป็นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 
ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จำกสถำบนั BVQI ประเทศองักฤษ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน  

-ไม่มี- 

ข้อผูกพันที่บริษัทให้ค ามั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ เง่ือนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาด
หลักทรัพย์ ต่อเน่ืองจากแบบรายงานการระดมทุน 

-ไม่มี- 

3 

TFI Corporate Milestones 

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

1988 Changed the company’s name to “Thai Film Industries Co., Ltd”. 
1989 Registered to “Thai Film Industries Public Company Limited” 

Listed with the 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 Received 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. 
Received certified as the good exporters “Gold Card” by Royal Thai Custom. 

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

2006 Received awarded “Thailand Brand” from the Royal Thai Government as the excellent quality exporter. 
2010 Received 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. 
Received awarded “Good Logistics Practice Award” from Department of Primary Industries and Mines, 
Ministry of Industry. 

2012 Received awarded “Thailand Trusted Mark” 
2013 Received 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) 
Received certified “Green Industry” (Green System) from Ministry of Industry. 

2014 Recognized of being Authorized Economic Operator (AEO) Importer / Exporter from Thai Customs 
Department. 

2015 Received 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 
2021 

Received certified membership of Collective Action Coalition – CAC 
Upgraded the quality standard to ISO 9001:2015 and the environmental management standard to ISO 
14001:2015. 
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1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้างรายได้  

 

   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
 (ลำ้นบำท) % (ลำ้นบำท) % (ลำ้นบำท) % 

ในประเทศ :       
ฟิลม์  บีโอพีพ ี 216.70 71.81 0.08 100.00 573.50 61.43 
ฟิลม์  โพลีเอสเตอร์ - - - - 1.95 0.21 
ฟิลม์  ซีพีพี 9.57 3.17 - - 26.06 2.79 
ฟิลม์  เคลือบอลูมิเนียม - - - - 3.38 0.36 
รวมในประเทศ 226.27 74.98 0.08 100.00 604.89 64.79 
ต่างประเทศ :       
ฟิลม์  บีโอพีพ ี 75.51 25.02 - - 304.57 32.62 
ฟิลม์  โพลีเอสเตอร์ - - - - - - 
ฟิลม์  ซีพพีี - - - - 2.84 0.30 
ฟิลม์  เคลือบอลูมิเนียม - - - - 21.36 2.29 
รวมต่างประเทศ - - - - 328.77 35.21 
รวมทั้งหมด 301.78 100.00 0.08 100.00 933.66 100.00 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการและการพฒันานวัตกรรมธุรกิจ 

1. ฟิล์มบีโอพีพี (BOPP Film) ใช้เป็นวสัดุในอุตสำหกรรมบรรจุหีบห่อและกำรพิมพ์ ซ่ึงเป็นสินค้ำหลกัของ
บริษทั คุณลกัษณะท่ีส ำคญัคือ 
1.1 ใชเ้ป็นบรรจุภณัฑ ์เพื่อถนอมอำยขุองผลิตภณัฑท่ี์บรรจุให้เก็บอำหำรไดน้ำนขึ้น 
1.2 ใชเ้ป็นวสัดุหลกั ในกำรท ำเทปกำว 
1.3 ใชเ้ป็นวสัดุห่อดอกไม ้(Flower Wrap) 
1.4 ใชท้  ำ Photo Album 
1.5 ใชเ้ป็นวสัดุในกำรห่อหุ้มสินคำ้ เช่น ห่อหุ้มกล่องขนม ซองบุหร่ี  
1.6 ใชเ้ป็นบรรจุภณัฑ์ ของไอศครีม แทน Wax Paper 
1.7 ใชเ้ป็น Graphic Art และ Shopping Bag แทนกระดำษ 
1.8 ใชเ้ป็นวสัดุในกำรเคลือบส่ิงพิมพ ์ให้เกิดควำมสวยงำม 

2. ฟิล์มซีพีพี (CPP Film หรือ Cast Polypropylene Film ) มกัจะใชค้วบคู่ไปกบั BOPP Film โดยท ำหน้ำท่ีเป็น
ฟิลม์เคลือบเพื่อให้อำหำรท่ีบรรจุในวสัดุหีบห่อปลอดจำกผลกระทบของสีท่ีพิมพบ์น BOPP Film นอกจำกนั้น 
ยงัสำมำรถใชใ้นวตัถุประสงคอ์ื่น ๆ เช่น ห่อขนมปัง ห่ออำหำร หรือใชส้ ำหรับเป็นถุงใส่เส้ือเช้ิต เป็นตน้ 

3. ฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม (Metallized Film) ผลิตโดยกำรเคลือบอลูมิเนียมบนฟิลม์ทุกชนิด เม่ือผำ่นกระบวนกำร
ผลิตแลว้ ผลิตภณัฑ์จะดูเงำวำว (Sparkling) และคลำ้ยแผ่นโลหะมีคุณสมบัติในกำรป้องกนักำรซึมผ่ำนของ
อำกำศและป้องกนัควำมช้ืน ใชใ้นกำรหีบห่ออำหำรเพื่อเก็บและถนอมอำหำรให้มีอำยยืุนยำวขึ้น  
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สิทธหิรือข้อจ ำกัดในกำรประกอบธุรกิจ  

 -ไม่มี- 

กำรพฒันำนวัตกรรม (R&D)  

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ โดยนโยบายในการวิจยัและ
พฒันาผลิตภณัฑ์ จะครอบคลุมผลิตภณัฑ์ทุกประเภท ไดแ้ก่ CPP Film, BOPP Film และ Metallized Film ซ่ึงบริษทัฯ 
มุ่งเน้นในการพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ นวตักรรม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด / ลูกคา้ในปัจจุบนัและ
อนาคต คือ 

1. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลิตภณัฑ ์และเติมเตม็ความตอ้งการของลูกคา้ 
2. พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด 
3. มุ่งมัน่พฒันาผลิตภณัฑ ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

โดยแผนพฒันาผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ วางไว ้อาทิเช่น 

• BOPP Plain Film (High Heat) เป็นฟิลม์ท่ีมีความแกร่ง และทนต่อความร้อนไดดี้ กว่า BOPP Plain Film โดยทัว่ไป 

• พฒันา Mono Material PP เพื่อสนบัสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

o พฒันา Vacuum Metallized OPP Film for mono material PP 

o พฒันา BOPP Film : Excellent SIT ส าหรับทดแทน Sealant layer เพื่อใชส้ าหรับ mono material PP  

• พฒันา BOPP Film ส าหรับกระบวนการ Seal ติดท่ีอุณหภูมิต ่า 

• พฒันา BOPP Biodegradable Film เพื่อสามารถยอ่ยสลายไดเ้ร็วขึ้น 

• วิจยัและพฒันา Mono Material PE 

o วิจยัและพฒันาการผลิต BOPE Film ในดา้น Print / ดา้น Barrier / ดา้น Sealant รวมถึงการน าไปใชง้าน เพื่อให้

สามารถน าไป Recycle ได ้

• วิจยัและพฒันา High Barrier BOPP / Ultra High Barrier BOPP อยา่งต่อเน่ือง 

กำรตลำดและกำรแข่งขัน ในปี 2564 

ดว้ยนโยบายทางการตลาดมุ่งเน้นระบบบริหารคุณภาพ และระบบควบคุมการตรวจสอบ รวมถึงการประกนั
สินคา้ซ่ึงผ่านการรับรองโดยระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้ผลิตภณัฑ์สินคา้และบริการเป็นไปตามขอ้ก าหนด
และไดม้าตรฐาน และเป็นท่ีพึงพอใจต่อลูกคา้ รวมไปถึงการก าหนดกลยุทธ์ในดา้นราคา การจดัส่งสินคา้ให้ตรงเวลา 
และมีบริการหลงัการขาย 

ช่องทางการจดัจ าหน่ายในปี 2564 นั้นจะมีทั้งทางตรงและผา่นทางตวัแทนจดัจ าหน่ายเพื่อเป็นการขยายตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสัดส่วนการจ าหน่ายในปี 2564 ในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 74.98 ของยอดขาย
ทั้งหมด และในต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 25.02 ของยอดขายทั้งหมด กลุ่มตลาดเป้าหมายส าคญัของบริษทั เช่น     
โรงพิมพ ์โรงเคลือบ เทปกาวโรงงานผลิตถุงและบรรจุภณัฑส่ิ์งของ อาหาร สินคา้แปรรูป 
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1.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
โครงสร้างรายได้  

 

   ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
 (ลำ้นบำท) % (ลำ้นบำท) % (ลำ้นบำท) % 

ในประเทศ :       
ฟิลม์  บีโอพีพ ี 216.70 71.81 0.08 100.00 573.50 61.43 
ฟิลม์  โพลีเอสเตอร์ - - - - 1.95 0.21 
ฟิลม์  ซีพีพี 9.57 3.17 - - 26.06 2.79 
ฟิลม์  เคลือบอลูมิเนียม - - - - 3.38 0.36 
รวมในประเทศ 226.27 74.98 0.08 100.00 604.89 64.79 
ต่างประเทศ :       
ฟิลม์  บีโอพีพ ี 75.51 25.02 - - 304.57 32.62 
ฟิลม์  โพลีเอสเตอร์ - - - - - - 
ฟิลม์  ซีพพีี - - - - 2.84 0.30 
ฟิลม์  เคลือบอลูมิเนียม - - - - 21.36 2.29 
รวมต่างประเทศ - - - - 328.77 35.21 
รวมทั้งหมด 301.78 100.00 0.08 100.00 933.66 100.00 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการและการพฒันานวัตกรรมธุรกิจ 

1. ฟิล์มบีโอพีพี (BOPP Film) ใช้เป็นวสัดุในอุตสำหกรรมบรรจุหีบห่อและกำรพิมพ์ ซ่ึงเป็นสินค้ำหลกัของ
บริษทั คุณลกัษณะท่ีส ำคญัคือ 
1.1 ใชเ้ป็นบรรจุภณัฑ ์เพื่อถนอมอำยขุองผลิตภณัฑท่ี์บรรจุให้เก็บอำหำรไดน้ำนขึ้น 
1.2 ใชเ้ป็นวสัดุหลกั ในกำรท ำเทปกำว 
1.3 ใชเ้ป็นวสัดุห่อดอกไม ้(Flower Wrap) 
1.4 ใชท้  ำ Photo Album 
1.5 ใชเ้ป็นวสัดุในกำรห่อหุ้มสินคำ้ เช่น ห่อหุ้มกล่องขนม ซองบุหร่ี  
1.6 ใชเ้ป็นบรรจุภณัฑ์ ของไอศครีม แทน Wax Paper 
1.7 ใชเ้ป็น Graphic Art และ Shopping Bag แทนกระดำษ 
1.8 ใชเ้ป็นวสัดุในกำรเคลือบส่ิงพิมพ ์ให้เกิดควำมสวยงำม 

2. ฟิล์มซีพีพี (CPP Film หรือ Cast Polypropylene Film ) มกัจะใชค้วบคู่ไปกบั BOPP Film โดยท ำหน้ำท่ีเป็น
ฟิลม์เคลือบเพื่อให้อำหำรท่ีบรรจใุนวสัดุหีบห่อปลอดจำกผลกระทบของสีท่ีพิมพบ์น BOPP Film นอกจำกนั้น 
ยงัสำมำรถใชใ้นวตัถุประสงคอ์ื่น ๆ เช่น ห่อขนมปัง ห่ออำหำร หรือใชส้ ำหรับเป็นถุงใส่เส้ือเช้ิต เป็นตน้ 

3. ฟิล์มเคลือบอลูมิเนียม (Metallized Film) ผลิตโดยกำรเคลือบอลูมิเนียมบนฟิลม์ทุกชนิด เม่ือผำ่นกระบวนกำร
ผลิตแลว้ ผลิตภณัฑ์จะดูเงำวำว (Sparkling) และคลำ้ยแผ่นโลหะมีคุณสมบัติในกำรป้องกนักำรซึมผ่ำนของ
อำกำศและป้องกนัควำมช้ืน ใชใ้นกำรหีบห่ออำหำรเพื่อเก็บและถนอมอำหำรให้มีอำยยืุนยำวขึ้น  

1 
 

สิทธิหรือข้อจ ำกัดในกำรประกอบธุรกิจ  

 -ไม่มี- 

กำรพฒันำนวัตกรรม (R&D)  

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ โดยนโยบายในการวิจยัและ
พฒันาผลิตภณัฑ์ จะครอบคลุมผลิตภณัฑ์ทุกประเภท ไดแ้ก่ CPP Film, BOPP Film และ Metallized Film ซ่ึงบริษทัฯ 
มุ่งเน้นในการพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ นวตักรรม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด / ลูกคา้ในปัจจุบนัและ
อนาคต คือ 

1. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลิตภณัฑ ์และเติมเตม็ความตอ้งการของลูกคา้ 
2. พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด 
3. มุ่งมัน่พฒันาผลิตภณัฑ ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

โดยแผนพฒันาผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ วางไว ้อาทิเช่น 

• BOPP Plain Film (High Heat) เป็นฟิลม์ท่ีมีความแกร่ง และทนต่อความร้อนไดดี้ กว่า BOPP Plain Film โดยทัว่ไป 

• พฒันา Mono Material PP เพื่อสนบัสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

o พฒันา Vacuum Metallized OPP Film for mono material PP 

o พฒันา BOPP Film : Excellent SIT ส าหรับทดแทน Sealant layer เพื่อใชส้ าหรับ mono material PP  

• พฒันา BOPP Film ส าหรับกระบวนการ Seal ติดท่ีอุณหภูมิต ่า 

• พฒันา BOPP Biodegradable Film เพื่อสามารถยอ่ยสลายไดเ้ร็วขึ้น 

• วิจยัและพฒันา Mono Material PE 

o วิจยัและพฒันาการผลิต BOPE Film ในดา้น Print / ดา้น Barrier / ดา้น Sealant รวมถึงการน าไปใชง้าน เพื่อให้

สามารถน าไป Recycle ได ้

• วิจยัและพฒันา High Barrier BOPP / Ultra High Barrier BOPP อยา่งต่อเน่ือง 

กำรตลำดและกำรแข่งขัน ในปี 2564 

ดว้ยนโยบายทางการตลาดมุ่งเน้นระบบบริหารคุณภาพ และระบบควบคุมการตรวจสอบ รวมถึงการประกนั
สินคา้ซ่ึงผ่านการรับรองโดยระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้ผลิตภณัฑ์สินคา้และบริการเป็นไปตามขอ้ก าหนด
และไดม้าตรฐาน และเป็นท่ีพึงพอใจต่อลูกคา้ รวมไปถึงการก าหนดกลยุทธ์ในดา้นราคา การจดัส่งสินคา้ให้ตรงเวลา 
และมีบริการหลงัการขาย 

ช่องทางการจดัจ าหน่ายในปี 2564 นั้นจะมีทั้งทางตรงและผ่านทางตวัแทนจดัจ าหน่ายเพื่อเป็นการขยายตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสัดส่วนการจ าหน่ายในปี 2564 ในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 74.98 ของยอดขาย
ทั้งหมด และในต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 25.02 ของยอดขายทั้งหมด กลุ่มตลาดเป้าหมายส าคญัของบริษทั เช่น     
โรงพิมพ ์โรงเคลือบ เทปกาวโรงงานผลิตถุงและบรรจุภณัฑส่ิ์งของ อาหาร สินคา้แปรรูป 
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การจัดหาผลิตภณัฑ์  

ก าลงัการผลิตและปริมาณการผลติจริง 
บริษทัฯ ผลิตแผ่นฟิล์มบรรจุภณัฑ์ โดยกำรน ำเม็ดพลำสติกมำหลอมละลำยแล้วผ่ำนกรรมวิธีจนกลำยเป็น

แผ่นฟิลม์ จำกนั้นน ำไปตดัให้ไดข้นำดตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร บริษทัฯ มีโรงงำน ตั้งอยู่เลขท่ี 327 หมู่ 8 โครงกำรระยอง
อินดสัเตรียลปำร์ค ต ำบลมำบข่ำ อ ำเภอนิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง บริษทัฯ มีก ำลงักำรผลิต และปริมำณกำรผลิตจริง  
ดงัน้ี 

  (หน่วย: ตนั) 
 ก าลังการผลิตเตม็ที่  ปริมาณการผลิตจริง 

- บีโอพีพี ฟิลม์ (BOPP) 73,000 7,112 

- ซีพีพี ฟิลม์ (CPP) 3,500 276 

- เมทลัไลท ์ฟิลม์ (METALLIZED) 4,500 - 

รวม 81,000 7,388 

จำกแผนกำรผลิตและกำรขำยในปี 2564 ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมกลบัมำเปิดสำยกำรผลิตและด ำเนินกำรขำยสินคำ้  
ตั้งแต่วนัท่ี 16 เมษำยน 2564 พบว่ำมีแนวโน้มกำรด ำเนินงำนท่ีดีขึ้น ถึงแมจ้ะยงัไม่ตรงตำมเป้ำหมำยท่ีบริษทัฯ วำงไว ้ 
เน่ืองมำจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 มีผลท ำให้เศรษฐกิจมีกำรชะลอตวั กำรส่ังซ้ือ
ของลูกคำ้จึงมีกำรตดัสินใจท่ีนอ้ยลง เพรำะตอ้งวิเครำะห์ปัจจยัภำยนอกเช่นกนั และรวมถึงกำรแข่งขนัรำคำท่ีสูงขึ้น 

การจัดหาวัตถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัของบริษทัฯ ท่ีใช้ผลิต BOPP Film และ CPP Film คือ เม็ดพลำสติก Polypropylene โดยบริษทัฯ    
มีกำรส่ังซ้ือกบัผูผ้ลิตทั้งในและต่ำงประเทศ โดยแบ่งสัดส่วนกำรจดัซ้ือเม็ดพลำสติก จำกแหล่งในประเทศร้อยละ 44 
จำกแหล่งต่ำงประเทศร้อยละ 56 ทั้งน้ีผูผ้ลิตทั้งสองรำยเป็นคู่คำ้ในทำงธุรกิจปกติและไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ  

บริษทัฯ มีกำรทบทวนและประเมินคุณภำพผูผ้ลิตอย่ำงต่อเน่ืองทุกปี เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรควบคุม
คุณภำพ รวมทั้ งบริษัทฯ ยงัมีนโยบำยในกำรสรรหำผู ้ผลิตเม็ดพลำสติกท่ีมีมำตรฐำนกำรผลิต มีควำมมั่นคง              
เป็นท่ีน่ำเช่ือถือตรวจสอบได ้เพื่อเป็นแหล่งส ำรอง และสำมำรถบริหำรตน้ทุนในกำรซ้ือให้มีประสิทธิภำพไดสู้งสุด  

บริษทัฯ มีกำรพฒันำผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในปัจจุบนัและแนวโน้มควำมตอ้งกำร
ในอนำคตอยำ่งต่อเน่ือง โดยมีกำรทดลองวตัถุดิบใหม่ จำกผูผ้ลิตอื่น ๆ ท่ีมีควำมช ำนำญในกำรพฒันำคุณภำพวตัถุดิบ
อยำ่งสม ่ำเสมอ 
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ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน 

ในปี 2564 สภาวะการแข่งขนัอุตสาหกรรมการผลิตฟิลม์ยงัคงมีการแข่งขนัท่ีสูง ทั้งดา้นราคา คุณภาพ ตลอดจน
ระยะเวลาการส่งมอบ โรงงานผูผ้ลิตฟิล์มมุ่งเน้นเร่ืองการพฒันาเร่ืองผลผลิตทางการผลิต และต้นทุนการผลิตให้        
ต ่าท่ีสุด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคามากขึ้น นอกจากน้ีตลาดอุตสาหกรรมฟิลม์ในประเทศยงัมี
การน าเข้าผลิตภัณฑ์สินค้าฟิล์มจากต่างประเทศเพื่อน าเข้ามาขับเคล่ือนตลาดและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ภายในประเทศ 

แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขันในอนำคต 

ในอนาคตท่ีก าลงัจะมาถึง สถานการณ์โควิด19 เร่ิมจะดีขึ้น เน่ืองจากผลพวงการฉีดวคัซีนให้กบัประชาชน ท า
ให้เศรษฐกิจของประเทศไทย และต่างประเทศมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตสูงขึ้น รวมถึงการบริโภคของสินค้าท่ีมีการ
คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น ไม่ว่าจะเป็น BOPP, BOPET, BOPA, CPP, METALLIZED, COATED FILM กลุ่ม
ของตลาดบรรจุภณัฑ์ ท่ีมีการเติบโตอย่างมีนัยส าคญั ท าให้การแข่งขนักนัในอนาคตยงัคงมีแนวโน้มท่ียงัเป็นการ
แข่งขนัสูง ดงันั้นทางผูผ้ลิตทั้งหลายจึงจ าเป็นตอ้งท าการเจาะตลาดทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยงัตอ้งเพ่ิมก าลงัการ
ผลิต การพฒันาผลิตภณัฑ์หรือนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีตอบโจทยก์บัความตอ้งการของลูกคา้ การเป็นตวัแทนผูจ้ดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑก็์เป็นการเพ่ิมช่องทางของการเติบโตของรายไดแ้ละเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและเครือข่าย 

Market and competition 

Our policy is focusing on the quality management system and inspection control system including product 
quality assurance, which is certified by the ISO 9001:2015 quality system to ensure that products and services meet 
the requirements and international standards Setting strategy in terms of pricing, on time delivery and after-sales 
service make customer satisfaction 

The distribution channels in 2021 were both selling direct to customer and via agency to expand the market 
in other regions. The proportion of sales in 2021 accounted for domestic 74.98% of total sales and export 25.02% of 
total sales. The company's main target groups include printing, lamination, adhesive tapes, bags and food packaging 
product 

Industry and Competition 
In 2021, the competitive of the film manufacturing industry is still high in terms of price, quality, and 

delivery time. Film manufacturers focus on the improvement of production productivity and their cost of production. 
This would increase the ability to be more competitive advantage in price. Moreover, in the market, there are 
significant imported film from foreign countries. This will drive the domestic market and packaging industry. 

 Industry trends and future competitive conditions 

In the near future, covid 19 situation is getting better due to the people is getting more vaccine so that this 
makes the economy of Thailand and global grow gradually. Increased consumption of products that are explicit 
whether BOPP, BOPET, BOPA, CPP, METALLIZED, COATED FILM. Packaging markets growth is high that 
causes competition in the future to still tend to be highly competitive as well. Therefore, all manufacturers need to 
explore more both domestic and international markets. They have to increase production capacity, focus on product 
development or new innovations that meet the needs of customers. Representing a product distributor also increases 
channels of revenue growth and builds business relationships and networks nowadays. 
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การจัดหาผลิตภณัฑ์  

ก าลงัการผลิตและปริมาณการผลติจริง 
บริษทัฯ ผลิตแผ่นฟิล์มบรรจุภณัฑ์ โดยกำรน ำเม็ดพลำสติกมำหลอมละลำยแล้วผ่ำนกรรมวิธีจนกลำยเป็น

แผ่นฟิลม์ จำกนั้นน ำไปตดัให้ไดข้นำดตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร บริษทัฯ มีโรงงำน ตั้งอยู่เลขท่ี 327 หมู่ 8 โครงกำรระยอง
อินดสัเตรียลปำร์ค ต ำบลมำบข่ำ อ ำเภอนิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง บริษทัฯ มีก ำลงักำรผลิต และปริมำณกำรผลิตจริง  
ดงัน้ี 

  (หน่วย: ตนั) 
 ก าลังการผลิตเตม็ที่  ปริมาณการผลิตจริง 

- บีโอพีพี ฟิลม์ (BOPP) 73,000 7,112 

- ซีพีพี ฟิลม์ (CPP) 3,500 276 

- เมทลัไลท ์ฟิลม์ (METALLIZED) 4,500 - 

รวม 81,000 7,388 

จำกแผนกำรผลิตและกำรขำยในปี 2564 ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมกลบัมำเปิดสำยกำรผลิตและด ำเนินกำรขำยสินคำ้  
ตั้งแต่วนัท่ี 16 เมษำยน 2564 พบว่ำมีแนวโน้มกำรด ำเนินงำนท่ีดีขึ้น ถึงแมจ้ะยงัไม่ตรงตำมเป้ำหมำยท่ีบริษทัฯ วำงไว ้ 
เน่ืองมำจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 มีผลท ำให้เศรษฐกิจมีกำรชะลอตวั กำรส่ังซ้ือ
ของลูกคำ้จึงมีกำรตดัสินใจท่ีนอ้ยลง เพรำะตอ้งวิเครำะห์ปัจจยัภำยนอกเช่นกนั และรวมถึงกำรแข่งขนัรำคำท่ีสูงขึ้น 

การจัดหาวัตถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัของบริษทัฯ ท่ีใช้ผลิต BOPP Film และ CPP Film คือ เม็ดพลำสติก Polypropylene โดยบริษทัฯ    
มีกำรส่ังซ้ือกบัผูผ้ลิตทั้งในและต่ำงประเทศ โดยแบ่งสัดส่วนกำรจดัซ้ือเม็ดพลำสติก จำกแหล่งในประเทศร้อยละ 44 
จำกแหล่งต่ำงประเทศร้อยละ 56 ทั้งน้ีผูผ้ลิตทั้งสองรำยเป็นคู่คำ้ในทำงธุรกิจปกติและไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ  

บริษทัฯ มีกำรทบทวนและประเมินคุณภำพผูผ้ลิตอย่ำงต่อเน่ืองทุกปี เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรควบคุม
คุณภำพ รวมทั้ งบริษัทฯ ยงัมีนโยบำยในกำรสรรหำผู ้ผลิตเม็ดพลำสติกท่ีมีมำตรฐำนกำรผลิต มีควำมมั่นคง              
เป็นท่ีน่ำเช่ือถือตรวจสอบได ้เพื่อเป็นแหล่งส ำรอง และสำมำรถบริหำรตน้ทุนในกำรซ้ือให้มีประสิทธิภำพไดสู้งสุด  

บริษทัฯ มีกำรพฒันำผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในปัจจุบนัและแนวโน้มควำมตอ้งกำร
ในอนำคตอยำ่งต่อเน่ือง โดยมีกำรทดลองวตัถุดิบใหม่ จำกผูผ้ลิตอื่น ๆ ท่ีมีควำมช ำนำญในกำรพฒันำคุณภำพวตัถุดิบ
อยำ่งสม ่ำเสมอ 
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ภำวะอตุสำหกรรมและกำรแข่งขัน 

ในปี 2564 สภาวะการแข่งขนัอุตสาหกรรมการผลิตฟิลม์ยงัคงมีการแข่งขนัท่ีสูง ทั้งดา้นราคา คุณภาพ ตลอดจน
ระยะเวลาการส่งมอบ โรงงานผูผ้ลิตฟิล์มมุ่งเน้นเร่ืองการพฒันาเร่ืองผลผลิตทางการผลิต และต้นทุนการผลิตให้        
ต ่าท่ีสุด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคามากขึ้น นอกจากน้ีตลาดอุตสาหกรรมฟิลม์ในประเทศยงัมี
การน าเข้าผลิตภัณฑ์สินค้าฟิล์มจากต่างประเทศเพื่อน าเข้ามาขับเคล่ือนตลาดและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ภายในประเทศ 

แนวโน้มภำวะอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขันในอนำคต 

ในอนาคตท่ีก าลงัจะมาถึง สถานการณ์โควิด19 เร่ิมจะดีขึ้น เน่ืองจากผลพวงการฉีดวคัซีนให้กบัประชาชน ท า
ให้เศรษฐกิจของประเทศไทย และต่างประเทศมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตสูงขึ้น รวมถึงการบริโภคของสินค้าท่ีมีการ
คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น ไม่ว่าจะเป็น BOPP, BOPET, BOPA, CPP, METALLIZED, COATED FILM กลุ่ม
ของตลาดบรรจุภณัฑ์ ท่ีมีการเติบโตอย่างมีนัยส าคญั ท าให้การแข่งขนักนัในอนาคตยงัคงมีแนวโน้มท่ียงัเป็นการ
แข่งขนัสูง ดงันั้นทางผูผ้ลิตทั้งหลายจึงจ าเป็นตอ้งท าการเจาะตลาดทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยงัตอ้งเพ่ิมก าลงัการ
ผลิต การพฒันาผลิตภณัฑ์หรือนวตักรรมใหม่ๆ ท่ีตอบโจทยก์บัความตอ้งการของลูกคา้ การเป็นตวัแทนผูจ้ดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑก็์เป็นการเพ่ิมช่องทางของการเติบโตของรายไดแ้ละเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและเครือข่าย 

Market and competition 

Our policy is focusing on the quality management system and inspection control system including product 
quality assurance, which is certified by the ISO 9001:2015 quality system to ensure that products and services meet 
the requirements and international standards Setting strategy in terms of pricing, on time delivery and after-sales 
service make customer satisfaction 

The distribution channels in 2021 were both selling direct to customer and via agency to expand the market 
in other regions. The proportion of sales in 2021 accounted for domestic 74.98% of total sales and export 25.02% of 
total sales. The company's main target groups include printing, lamination, adhesive tapes, bags and food packaging 
product 

Industry and Competition 
In 2021, the competitive of the film manufacturing industry is still high in terms of price, quality, and 

delivery time. Film manufacturers focus on the improvement of production productivity and their cost of production. 
This would increase the ability to be more competitive advantage in price. Moreover, in the market, there are 
significant imported film from foreign countries. This will drive the domestic market and packaging industry. 

 Industry trends and future competitive conditions 

In the near future, covid 19 situation is getting better due to the people is getting more vaccine so that this 
makes the economy of Thailand and global grow gradually. Increased consumption of products that are explicit 
whether BOPP, BOPET, BOPA, CPP, METALLIZED, COATED FILM. Packaging markets growth is high that 
causes competition in the future to still tend to be highly competitive as well. Therefore, all manufacturers need to 
explore more both domestic and international markets. They have to increase production capacity, focus on product 
development or new innovations that meet the needs of customers. Representing a product distributor also increases 
channels of revenue growth and builds business relationships and networks nowadays. 



แบบ 56-1  One Report 2564
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ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  บริษทัฯ เป็นเจำ้ของทรัพยสิ์นถำวรหลกัท่ีบริษทัฯ ใชใ้นกำรประกอบ
ธุรกิจทั้งส้ิน เช่น ท่ีดิน อำคำรโรงงำน เคร่ืองจกัร และ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ตำมรำยละเอียด ดงัน้ี 

ประเภททรัพย์สิน มูลค่าสุทธติาม
บัญชี(พนับาท) ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

ทรัพย์สินที่ใช้ด าเนินงาน    
ท่ีดิน 790,550 เจำ้ของ 
อำคำรและส่วนปรับปรุง 525,479 เจำ้ของ 
เคร่ืองจกัร 936,366 เจำ้ของ 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 2,093 เจำ้ของ 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 2,486 เจำ้ของ 
อะไหล่และอปุกรณ์ 112,392 เจำ้ของ 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง 75 เจำ้ของ 

รวมทรัพย์สินที่ใช้ด าเนินงาน 2,369,411   
ทรัพย์สินที่ไม่ใช้ด าเนินงาน    
ท่ีดิน 74,005 เจำ้ของ 
เคร่ืองจกัร 147,288 เจำ้ของ 

รวมทรัพย์สินที่ไม่ใช้ด าเนินงาน 221,293   
   

หมำยเหตุ :    
• ปี 2564 บริษทัฯ ไม่มีภำระหน้ีใดๆ กบัสถำบนักำรเงิน เน่ืองจำกในวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำร

ปรับโครงสร้ำงหน้ีและจ่ำยช ำระหน้ีกบัสถำบันกำรเงินแลว้เสร็จ และไดด้ ำเนินกำรไถ่ถอนหลกัประกันเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ 

• ปี 2564 ท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจกัร ท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน แสดงในรำคำประเมิน  วิธีตีรำคำใหม่  

 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ในปี 2564 บริษทัฯ ไม่มีกำรลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
 
    

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั บริษทัไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) มีผู ้ถือหุ้นโดยกลุ่มมหำกิจศิริ สัดส่วนร้อยละ 87.99 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 มีนำคม 
2565 

บริษัทร่วม  

บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) (ไทยคอปเปอร์) บริษทัฯ ลงทุนใน ไทยคอปเปอร์ จ ำนวน 1,519 ลำ้นบำท ร้อยละ 
18.96 และมีกรรมกำรร่วมกัน  1 ท่ำน ไทยคอปเปอร์ประกอบธุรกิจถลุงแร่ทองแดง ผลิตและจ ำหน่ำยทองแดงบริสุทธ์ิและ  
ผลิตภณัฑ์พลอยได้ มีโรงงำนตั้งอยู่เลขท่ี 9 หมู่ท่ี 8 ระยองอินดสัเตรียลปำร์ค ถนนมำบข่ำปลวกแดง ต ำบลมำบข่ำ อ ำเภอนิคม
พฒันำ จงัหวดัระยอง ปัจจุบนัไทยคอปเปอร์ไม่ไดด้ ำเนินกำรผลิต บริษทัฯ ไดส้ ำรองกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนจำกหุ้นท่ีอยู่ใน
บริษทัดงักล่ำวทั้งจ ำนวน 1,519 ลำ้นบำทแลว้ ตั้งแต่ไตรมำสท่ี 3 ปี 2550 บริษทัฯ จึงจะไม่ไดรั้บผลกระทบจำกไทยคอปเปอร์อีก  

เม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2559 ศำลลม้ละลำยกลำงมีค ำส่ังให้พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขำด ต่อมำวนัท่ี 18 มกรำคม 2560 ศำลลม้ละลำย
กลำงพิพำกษำให้บริษทัร่วมดงักล่ำวลม้ละลำย 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

บริษทัร่วม ธุรกิจถลุงแร่ทองแดง 
บริษทั ไทยคอปเปอร์ อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) 

18.96% 
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ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  บริษทัฯ เป็นเจำ้ของทรัพยสิ์นถำวรหลกัท่ีบริษทัฯ ใชใ้นกำรประกอบ
ธุรกิจทั้งส้ิน เช่น ท่ีดิน อำคำรโรงงำน เคร่ืองจกัร และ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ตำมรำยละเอียด ดงัน้ี 

ประเภททรัพย์สิน มูลค่าสุทธติาม
บัญชี(พนับาท) ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

ทรัพย์สินที่ใช้ด าเนินงาน    
ท่ีดิน 790,550 เจำ้ของ 
อำคำรและส่วนปรับปรุง 525,479 เจำ้ของ 
เคร่ืองจกัร 936,366 เจำ้ของ 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 2,093 เจำ้ของ 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 2,486 เจำ้ของ 
อะไหล่และอปุกรณ์ 112,392 เจำ้ของ 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง 75 เจำ้ของ 

รวมทรัพย์สินที่ใช้ด าเนินงาน 2,369,411   
ทรัพย์สินที่ไม่ใช้ด าเนินงาน    
ท่ีดิน 74,005 เจำ้ของ 
เคร่ืองจกัร 147,288 เจำ้ของ 

รวมทรัพย์สินที่ไม่ใช้ด าเนินงาน 221,293   
   

หมำยเหตุ :    
• ปี 2564 บริษทัฯ ไม่มีภำระหน้ีใดๆ กบัสถำบนักำรเงิน เน่ืองจำกในวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำร

ปรับโครงสร้ำงหน้ีและจ่ำยช ำระหน้ีกบัสถำบันกำรเงินแลว้เสร็จ และไดด้ ำเนินกำรไถ่ถอนหลกัประกันเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ 

• ปี 2564 ท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจกัร ท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน แสดงในรำคำประเมิน  วิธีตีรำคำใหม ่ 

 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
ในปี 2564 บริษทัฯ ไม่มีกำรลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
 
    

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั บริษทัไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) มีผู ้ถือหุ้นโดยกลุ่มมหำกิจศิริ สัดส่วนร้อยละ 87.99 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 มีนำคม 
2565 

บริษัทร่วม  

บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) (ไทยคอปเปอร์) บริษทัฯ ลงทุนใน ไทยคอปเปอร์ จ ำนวน 1,519 ลำ้นบำท ร้อยละ 
18.96 และมีกรรมกำรร่วมกัน  1 ท่ำน ไทยคอปเปอร์ประกอบธุรกิจถลุงแร่ทองแดง ผลิตและจ ำหน่ำยทองแดงบริสุทธ์ิและ  
ผลิตภณัฑ์พลอยได้ มีโรงงำนตั้งอยู่เลขท่ี 9 หมู่ท่ี 8 ระยองอินดสัเตรียลปำร์ค ถนนมำบข่ำปลวกแดง ต ำบลมำบข่ำ อ ำเภอนิคม
พฒันำ จงัหวดัระยอง ปัจจุบนัไทยคอปเปอร์ไม่ไดด้ ำเนินกำรผลิต บริษทัฯ ไดส้ ำรองกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนจำกหุ้นท่ีอยู่ใน
บริษทัดงักล่ำวทั้งจ ำนวน 1,519 ลำ้นบำทแลว้ ตั้งแต่ไตรมำสท่ี 3 ปี 2550 บริษทัฯ จึงจะไม่ไดรั้บผลกระทบจำกไทยคอปเปอร์อีก  

เม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2559 ศำลลม้ละลำยกลำงมีค ำส่ังให้พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขำด ต่อมำวนัท่ี 18 มกรำคม 2560 ศำลลม้ละลำย
กลำงพิพำกษำให้บริษทัร่วมดงักล่ำวลม้ละลำย 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

บริษทัร่วม ธุรกิจถลุงแร่ทองแดง 
บริษทั ไทยคอปเปอร์ อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) 

18.96% 
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สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เลควูด แลนด์ จ ากัด 

รายช่ือผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น   % 
1. กลุ่มมหำกิจศิริ  100.00 

สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท พเีอม็ กรุ๊ป จ ากัด 

รายช่ือผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น   % 
1. กลุ่มมหำกิจศิริ  100.00 

1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
1.4.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 20,475,000,000 บำท เรียกช ำระแลว้ 16,826,223,539 บำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 20,475,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.4.2 บริษทัฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่ำงจำกหุ้นสำมญั 
1.4.3 บริษทัฯ ไม่ไดอ้อกตรำสำรหรือหุ้นกูแ้ปรสภำพแต่อยำ่งใด 

1.5 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน   
-ไม่มี- 

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะจดัสรรเงินก ำไรประจ ำปี โดยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือปรำกฏว่ำ 

-  ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ มีก ำไร และ 
-  บริษทัฯไม่มียอดขำดทุนสะสมเหลืออยู ่และ 
-  บริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ำยเงินปันผลได ้และ 
-  กำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะพิจำรณำถึงกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ของบริษทัฯ ดว้ย 

1 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 

 

รายช่ือผูถื้อหุ้น วนัท่ีปิดสมุดทะเบียน 9 มีนาคม 2565 

จ านวนหุน้ท่ีถือ % 

1. กลุ่มมหากิจศิริ 14,805,012,702 87.99 

    นายประยทุธ มหากิจศิริ 1,063,695 0.01 

    นางสุวิมล มหากิจศิริ 118,508,817 0.70 

    นางสาวอุษณีย ์มหากิจศิริ 303,697,894 1.80 

    นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ 6,634,320,313 39.43 

    นางสาวอษุณา มหากิจศิริ 7,498,802,361 44.57 

    บริษทั เลควูด แลนด ์จ ากดั  229,637,046 1.36 

    บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั 18,982,576 0.11 

2 บริษทั โทรีเซน เอเยนตซี์ส์ จ ากดั (มหาชน) 753,000,000 4.47 

3. นายไพศาล แซ่ล่อ 160,431,843 0.95 

4. นางสุดใจ วุฒิศกัด์ิศิลป์ 89,600,000 0.53 

5. นายสุธี ล่ิมอติบูลย ์ 74,279,806 0.44 

6. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 61,352,265 0.36 

7. นาง ณัฏณ์ฑมณ ยงคธ์ญัโรจน ์ 35,500,000 0.21 

8. นายมานพ ก่อธรรมฤทธ์ิ 16,955,000 0.10 

9. นายวิภาส ธนารักษว์งศ ์ 16,870,300 0.10 

10. นายนพรัตน์ สุธรรมภาวดี 13,000,000 0.07 

หมายเหตุ  ผูถื้อหุ้นกลุ่มมหากิจศิริ ประกอบด้วย นายประยุทธ มหากิจศิริ นางสุวิมล มหากิจศิริ นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ            
นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ บริษทั เลควูด แลนด ์จ ากดั และ บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ากดั  

ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจัดการ หรือการด าเนินงานของบริษัทฯ               
อยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่  

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการบริษทัซ่ึงเป็นตวัแทนผูถื้อหุ้นใหญ่  

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน กรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่(ผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ ตาม
หนงัสือรับรองบริษทั) 
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สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เลควูด แลนด์ จ ากัด 

รายช่ือผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น   % 
1. กลุ่มมหำกิจศิริ  100.00 

สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท พเีอม็ กรุ๊ป จ ากัด 

รายช่ือผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น   % 
1. กลุ่มมหำกิจศิริ  100.00 

1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
1.4.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 20,475,000,000 บำท เรียกช ำระแลว้ 16,826,223,539 บำท 

แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 20,475,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.4.2 บริษทัฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่ำงจำกหุ้นสำมญั 
1.4.3 บริษทัฯ ไม่ไดอ้อกตรำสำรหรือหุ้นกูแ้ปรสภำพแต่อยำ่งใด 

1.5 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน   
-ไม่มี- 

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะจดัสรรเงินก ำไรประจ ำปี โดยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือปรำกฏว่ำ 

-  ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ มีก ำไร และ 
-  บริษทัฯไม่มียอดขำดทุนสะสมเหลืออยู ่และ 
-  บริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ำยเงินปันผลได ้และ 
-  กำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะพิจำรณำถึงกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ของบริษทัฯ ดว้ย 
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2. การบริหารจัดการความเส่ียง 

2.1 นโยบายและแผนบริหารความเส่ียง 
บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการบริหารความเส่ียง ในการปฏิบัติงาน การบริหารงานขององค์กร บริษทัฯ จึงมี

นโยบายการบริหารจดัการความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ส านกังานตรวจสอบภายในและผูบ้ริหาร จดัให้มีการด าเนินการต่อไปน้ี 

1. ให้มีการพิจารณาลกัษณะความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ก าลงัประสบอยู่ และคาดว่าจะประสบในอนาคต โดยประเมินอย่าง
สม ่าเสมอ ถึงปัจจยัความเส่ียงภายในและภายนอก ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

2. ให้มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบและความรุนแรงของความเส่ียงท่ีระบไุด ้และโอกาสหรือเหตุการณ์ท่ีจะท าให้ความเส่ียง
นั้นๆ เกิดขึ้น 

3. ให้มีมาตรการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียงและมาตรการบริหาร หรือลดความเส่ียงดังกล่าว      
ในระดบัที่เหมาะสม 

4. ให้มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมความเส่ียง ดา้นกลยุทธ์ท่ีรวมถึงการตลาด 
การขายและการจดัซ้ือ จดัหา ดา้นการปฎิบัติงาน ดา้นการเงิน ดา้นการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคบั 
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

5. ให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น       
และสินทรัพยข์องบริษทัฯ  

6. ให้มีการก าหนดล าดบัขั้นของอ านาจอนุมติั และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังาน อย่างชดัเจน และมีระเบียบ
การปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ส านกังานตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานรวมถึงการตรวจสอบระบบบญัชี 
ระบบการรับเงินหรือจ่ายเงินเพื่อผลประโยชน์ใดๆ เช่นค่าอ านวยความสะดวก ค่าของขวญั ค่ารับรองท่ีเป็นค่าใช้จ่ายสุ่ม
เส่ียง ตอ่การให้หรือรับสินบนท่ีเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบผ่านประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ ผ่านประธานกรรมการบริษทัฯ 
เพื่อให้ส านกังานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

แผนการบริหารความเส่ียงของบริษัท   

1. การก าหนดเป้าหมาย หมายถึง การเขา้ใจถึงภารกิจ วตัถุประสงค์เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์กร 
รวมทั้งสภาพแวดลอ้มของการด าเนินงาน ซ่ึงผลของการก าหนดเป้าหมายจะท าให้ทราบปัจจยัความส าเร็จ เหตุการณ์ท่ีมี
ผลกระทบต่อ ความส าเร็จของเป้าหมาย หน่วยวดัความส าเร็จ ทั้งน้ีการก าหนดเป้าหมายส าหรับการบริหารความเส่ียง
ของบริษทัฯ จะก าหนดจากเป้าหมายการด าเนินงานตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง/คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของบริษทัฯ ก าหนด 

2. การระบุความเส่ียงโดยพิจารณาปัจจยัทั้งจากภายในและภายนอกองคก์ร ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายและ
ผลการปฏิบติังานขององค์กร โดยปัจจยัภายนอกเป็นสภาพแวดลอ้ม ภายนอกบริษทัฯ ท่ี ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น 
นโยบายรัฐบาล การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
ภยัธรรมชาติ กฎหมาย คู่สัญญา คู่แข่ง และ รูปแบบการใชชี้วิต (life style) ส่วนปัจจยัภายในเป็นสภาพแวดลอ้มภายใน
บริษัทฯ ซ่ึงสามารถควบคุมหรือเปล่ียนแปลงได้ เช่น นโยบาย กลยุทธ์  ระบบการบริหาร โครงสร้างองค์กร 
กระบวนการท างาน วัฒนธรรม องค์กร บุคลากร และเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ โดยมีหัวข้อหลักๆ คือ ความเส่ียง           

2 
 

ดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน (Operational Risk)  ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) 
ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk ) ความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(Corruption Risk)  ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ( Environmental Risk)  
ตวัอยา่งเช่น การประเมินความเส่ียงบนระบบงานท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ 
โดยพิจารณาจากความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของระบบงาน เช่น จากสภาพแวดลอ้ม กฎหมาย 
การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ระบบรักษาความ
ปลอดภยั เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯ จะบริหารจดัการความเส่ียงโดยการประเมินความเส่ียงตามระดับความเส่ียงก่อนการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ซ่ึงถา้อยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมากบริษทัฯ จะน าระบบงานท่ีมีความเส่ียงสูงเหล่านั้นมา
วิเคราะห์เพื่อการจดัการก่อน 

3. การประเมินความเส่ียง เป็นการคาดคะเนโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากความเส่ียงนั้นๆ และประเมินว่าความ
เส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นนั้นมีความรุนแรงอยู่ในระดบัใด เพื่อจะไดน้ ามาจดัล าดบัความส าคญั โดยในการประเมินความเส่ียงจะ
ท าการประเมินระดับความเส่ียงก่อนการบริหารจดัการความเส่ียง (Inherent Risk) และประเมินระดับความเส่ียงท่ี
เปล่ียนแปลงหลงัการควบคุม/การบริหารจดัการท่ีมีอยู ่(Residual Risk) ซ่ึงหากความเส่ียงยงัคงสูงกว่าระดบัที่ยอมรับได้
ก็จ าเป็นจะตอ้งท าการบริหารจดัการเพ่ิมเติม เพื่อให้ลดลงไปอยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้
การประเมินความเส่ียงจะพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ ไดแ้ก่ โอกาสท่ีจะเกิด ความเส่ียง (Likelihood) และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น (Impact) การน าเอาองค์ประกอบทั้งสองมาพิจารณาร่วมกันจะท าให้ทราบถึงระดับความเส่ียง 
(Level of Risk) ซ่ึงใชเ้ป็นตวัช้ีวดัความส าคญัของความเส่ียงนั้น 

4. การจดัการความเส่ียง หลงัจากประเมินความเส่ียง และมีการจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงแลว้ จะมีการพิจารณา
ก าหนดกลยุทธ์ในการจดัการความเส่ียงโดยจะเลือกใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หน่ึง หรือหลายกลยุทธ์รวมกนัก็ได้ เพื่อให้
ระดบัความเส่ียงลดลงมาอยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงกลยุทธ์ในการจดัการความเส่ียง ไดแ้ก่ การยอมรับ (Accept) การ
ลดความเส่ียง (Reduce) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Avoid) การร่วมจดัการ (Share)  

5. กิจกรรมการควบคุม คอื นโยบายและวิธีการปฏิบติังานเพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหาร มัน่ใจว่าไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียง
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมการควบคุม มีทั้งการควบคุม แบบป้องกนั คน้พบและแกไ้ข 

6. การติดตามและประเมินผล การบริหารความเส่ียงตามแผนท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งประเมินผลการจดัการความเส่ียง ซ่ึง
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรายงานการบริหารความเส่ียงในระดับองค์กรให้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริษทัไดท้ราบความคืบหน้าทุกๆ 3-6  เดือน เป็นอย่างน้อย หรือ
เม่ือมีความเส่ียงท่ีมีนัยส าคญัเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหากมีความเส่ียงท่ีมีนัยส าคญัเกิดขึ้น หรือการจัดการความเส่ียงท่ี
น ามาใชไ้ม่มีประสิทธิภาพ จะตอ้งรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทราบในทนัที 

2.2 ปัจจัยความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท 

บริษทัฯ ตระหนักและให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจในทุกๆ ดา้น รวมถึงการจดัการและบริหารความเส่ียง
องค์กร เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทั้ งภายในและภายนอกท่ีจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้งทุนอย่างมีนัยส าคญั เพื่อเตรียมความพร้อมเม่ือประสบกับเหตุความเส่ียง รวมทั้ง         
หาแนวทางในการจดัการและ ลดปัจจยัความเส่ียงทุกรูปแบบท่ีจะเกิดขึ้นจนท าให้ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจอยูใ่นระดบั
ท่ีสามารถควบคุมและยอมรับได ้โดยปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ หลกัๆ ดงัน้ี 
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2. การบริหารจัดการความเส่ียง 

2.1 นโยบายและแผนบริหารความเส่ียง 
บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการบริหารความเส่ียง ในการปฏิบัติงาน การบริหารงานขององค์กร บริษทัฯ จึงมี

นโยบายการบริหารจดัการความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ส านกังานตรวจสอบภายในและผูบ้ริหาร จดัให้มีการด าเนินการต่อไปน้ี 

1. ให้มีการพิจารณาลกัษณะความเส่ียงท่ีบริษทัฯ ก าลงัประสบอยู่ และคาดว่าจะประสบในอนาคต โดยประเมินอย่าง
สม ่าเสมอ ถึงปัจจยัความเส่ียงภายในและภายนอก ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

2. ให้มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบและความรุนแรงของความเส่ียงท่ีระบไุด ้และโอกาสหรือเหตกุารณ์ท่ีจะท าให้ความเส่ียง
นั้นๆ เกิดขึ้น 

3. ให้มีมาตรการติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจยัความเส่ียงและมาตรการบริหาร หรือลดความเส่ียงดังกล่าว      
ในระดบัที่เหมาะสม 

4. ให้มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมความเส่ียง ดา้นกลยุทธ์ท่ีรวมถึงการตลาด 
การขายและการจดัซ้ือ จดัหา ดา้นการปฎิบัติงาน ดา้นการเงิน ดา้นการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคบั 
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

5. ให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผูถื้อหุ้น       
และสินทรัพยข์องบริษทัฯ  

6. ให้มีการก าหนดล าดบัขั้นของอ านาจอนุมติั และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังาน อย่างชดัเจน และมีระเบียบ
การปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ส านกังานตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานรวมถึงการตรวจสอบระบบบญัชี 
ระบบการรับเงินหรือจ่ายเงินเพื่อผลประโยชน์ใดๆ เช่นค่าอ านวยความสะดวก ค่าของขวญั ค่ารับรองท่ีเป็นค่าใช้จ่ายสุ่ม
เส่ียง ตอ่การให้หรือรับสินบนท่ีเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบผ่านประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ ผ่านประธานกรรมการบริษทัฯ 
เพื่อให้ส านกังานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

แผนการบริหารความเส่ียงของบริษัท   

1. การก าหนดเป้าหมาย หมายถึง การเขา้ใจถึงภารกิจ วตัถุประสงค์เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์กร 
รวมทั้งสภาพแวดลอ้มของการด าเนินงาน ซ่ึงผลของการก าหนดเป้าหมายจะท าให้ทราบปัจจยัความส าเร็จ เหตุการณ์ท่ีมี
ผลกระทบต่อ ความส าเร็จของเป้าหมาย หน่วยวดัความส าเร็จ ทั้งน้ีการก าหนดเป้าหมายส าหรับการบริหารความเส่ียง
ของบริษทัฯ จะก าหนดจากเป้าหมายการด าเนินงานตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง/คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงของบริษทัฯ ก าหนด 

2. การระบุความเส่ียงโดยพิจารณาปัจจยัทั้งจากภายในและภายนอกองคก์ร ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายและ
ผลการปฏิบติังานขององค์กร โดยปัจจยัภายนอกเป็นสภาพแวดลอ้ม ภายนอกบริษทัฯ ท่ี ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น 
นโยบายรัฐบาล การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
ภยัธรรมชาติ กฎหมาย คู่สัญญา คู่แข่ง และ รูปแบบการใชชี้วิต (life style) ส่วนปัจจยัภายในเป็นสภาพแวดลอ้มภายใน
บริษัทฯ ซ่ึงสามารถควบคุมหรือเปล่ียนแปลงได้ เช่น นโยบาย กลยุทธ์  ระบบการบริหาร โครงสร้างองค์กร 
กระบวนการท างาน วัฒนธรรม องค์กร บุคลากร และเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ โดยมีหัวข้อหลักๆ คือ ความเส่ียง           
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ดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน (Operational Risk)  ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) 
ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk ) ความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(Corruption Risk)  ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม ( Environmental Risk)  
ตวัอยา่งเช่น การประเมินความเส่ียงบนระบบงานท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ 
โดยพิจารณาจากความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของระบบงาน เช่น จากสภาพแวดลอ้ม กฎหมาย 
การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ระบบรักษาความ
ปลอดภยั เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯ จะบริหารจดัการความเส่ียงโดยการประเมินความเส่ียงตามระดับความเส่ียงก่อนการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ซ่ึงถา้อยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมากบริษทัฯ จะน าระบบงานท่ีมีความเส่ียงสูงเหล่านั้นมา
วิเคราะห์เพื่อการจดัการก่อน 

3. การประเมินความเส่ียง เป็นการคาดคะเนโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากความเส่ียงนั้นๆ และประเมินว่าความ
เส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นนั้นมีความรุนแรงอยู่ในระดบัใด เพื่อจะไดน้ ามาจดัล าดบัความส าคญั โดยในการประเมินความเส่ียงจะ
ท าการประเมินระดับความเส่ียงก่อนการบริหารจัดการความเส่ียง (Inherent Risk) และประเมินระดับความเส่ียงท่ี
เปล่ียนแปลงหลงัการควบคุม/การบริหารจดัการท่ีมีอยู ่(Residual Risk) ซ่ึงหากความเส่ียงยงัคงสูงกว่าระดบัที่ยอมรับได้
ก็จ าเป็นจะตอ้งท าการบริหารจดัการเพ่ิมเติม เพื่อให้ลดลงไปอยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้
การประเมินความเส่ียงจะพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ ไดแ้ก่ โอกาสท่ีจะเกิด ความเส่ียง (Likelihood) และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น (Impact) การน าเอาองค์ประกอบทั้งสองมาพิจารณาร่วมกันจะท าให้ทราบถึงระดับความเส่ียง 
(Level of Risk) ซ่ึงใชเ้ป็นตวัช้ีวดัความส าคญัของความเส่ียงนั้น 

4. การจดัการความเส่ียง หลงัจากประเมินความเส่ียง และมีการจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงแลว้ จะมีการพิจารณา
ก าหนดกลยุทธ์ในการจดัการความเส่ียงโดยจะเลือกใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์หน่ึง หรือหลายกลยุทธ์รวมกนัก็ได้ เพื่อให้
ระดบัความเส่ียงลดลงมาอยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงกลยุทธ์ในการจดัการความเส่ียง ไดแ้ก่ การยอมรับ (Accept) การ
ลดความเส่ียง (Reduce) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Avoid) การร่วมจดัการ (Share)  

5. กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและวิธีการปฏิบติังานเพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหาร มัน่ใจว่าไดมี้การบริหารจดัการความเส่ียง
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมการควบคุม มีทั้งการควบคุม แบบป้องกนั คน้พบและแกไ้ข 

6. การติดตามและประเมินผล การบริหารความเส่ียงตามแผนท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งประเมินผลการจดัการความเส่ียง ซ่ึง
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรายงานการบริหารความเส่ียงในระดับองค์กรให้
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริษทัไดท้ราบความคืบหน้าทุกๆ 3-6  เดือน เป็นอย่างน้อย หรือ
เม่ือมีความเส่ียงท่ีมีนัยส าคญัเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหากมีความเส่ียงท่ีมีนัยส าคญัเกิดขึ้น หรือการจัดการความเส่ียงท่ี
น ามาใชไ้ม่มีประสิทธิภาพ จะตอ้งรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทราบในทนัที 

2.2 ปัจจัยความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท 

บริษทัฯ ตระหนักและให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจในทุกๆ ดา้น รวมถึงการจดัการและบริหารความเส่ียง
องค์กร เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทั้ งภายในและภายนอกท่ีจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้งทุนอย่างมีนัยส าคญั เพื่อเตรียมความพร้อมเม่ือประสบกับเหตุความเส่ียง รวมทั้ง         
หาแนวทางในการจดัการและ ลดปัจจยัความเส่ียงทุกรูปแบบท่ีจะเกิดขึ้นจนท าให้ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจอยูใ่นระดบั
ท่ีสามารถควบคุมและยอมรับได ้โดยปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ หลกัๆ ดงัน้ี 
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1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  

• ความมัน่คงในการจดัหาเมด็วตัถุดิบ Rasin ปัญหาท่ีอาจจะท าให้ขาดแคลนเมด็วตัถุดิบที่ท  าให้จดัหาได้ไม่เป็นไป
ตามแผน เน่ืองจากเมด็วตัถุดิบ Rasin เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตสินคา้ของบริษทั 
แนวทางการบริหารจดัการ การขาดแคลนวตัถุดิบหลกัในการผลิตเป็นหน่ึงในความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัฯ  
และเพื่อให้การจดัหาวตัถุดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการท างานอย่างใกลชิ้ดกบั   
คู่คา้ในการวางแผนจดัหาวตัถุดิบส าหรับการผลิตสินคา้ของบริษทัฯ มีการติดตามความสมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละ
อุปทานของวตัถุดิบ และการคาดการณ์ปัจจยัแวดลอ้มท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการจดัหาวตัถุดิบ จากบทวิเคราะห์
และงานวิจยัต่างๆ นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดซ้ื้อวตัถุดิบจากคู่คา้หลายแหล่งท่ีมีความน่าเช่ือถือ เพื่อลดความเส่ียงจาก
การส่ังซ้ือวตัถุดิบจากคู่คา้รายใดรายหน่ึงพร้อมทั้งจดัท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และมีการปรับปริมาณสินค้า      
คงคลงัให้มีความสอดคลอ้งกบัแนวโนม้และระดบัราคาและเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

• จากการวิเคราะห์มีความเส่ียงดา้นกลยุทธ์เก่ียวกบัปริมาณการขายท่ีอาจไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว ้เน่ืองจากความ
ผนัผวนของราคาในตลาดซ่ึงมาตรการบริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียงการขายให้ไดต้ามเป้าหมายขายโดยท าการ
มุ่งเนน้การท าสัญญาขายให้มีระยะเวลา 

2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล 

ระบบสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์ การเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้บริษัทฯ มีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศหรือภยัคุกคามทางเทคโนโลยีท่ีไม่ว่าความผิดพลาด
ของระบบ ขอ้ผิดพลาดของมนุษย ์และการโจมตีทางไซเบอร์ เป็นตน้ หากระบบสารสนเทศขดัขอ้งหรือเกิดสถานการณ์
ใดๆ ซ่ึงเป็นเหตุให้ขอ้มูลสูญหายหรือร่ัวไหล การไม่ท างานและ/หรือการท างานผิดปกติอาจส่งผลกระทบท่ีรุนแรงต่อ
บริษัทฯ ในด้านต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ ความน่าเช่ือถือ และช่ือเสียงของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ ได้
ตระหนกัถึงความส าคญัถึงความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดมี้การจดัท านโยบายความปลอดภยัดา้น IT 
ตลอดจนพฒันาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง HARDWARE SOFTWARE และระบบเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง     
มีการปรับปรุงระบบความปลอดภยัให้ทันสมัย เช่น การติดตั้งไฟร์วอลล์ซอฟต์แวร์ป้องกนัไวรัส การส ารองข้อมูล    
การอนุญาตการเข้าถึงระบบท่ีส าคญั และการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อท างานท่ีบ้าน (WFH)     
ในสถานการณ์ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ท่ีแพร่ระบาดไปทัว่โลกจนถึงปัจจุบนั 
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและเศรษฐกิจอยา่งมีนยัส าคญั 

3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
ความผนัผวนของราคาเม็ดวตัถุดิบส่งผลกระทบต่อตน้ทุนสินคา้และผลก าไรของบริษทั เน่ืองจากเม็ดพลาสติก 

Polypropylene เป็นสินคา้กลุ่ม Commodity ท่ีมีปัจจยัความเส่ียงท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อความผนัผวนดา้นราคาและ
อาจเกิดการขาดแคลนได้ เช่น อุปสงค์และอุปทาน ราคาน ้ ามัน ภาวะเศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียน ภาวะโรคระบาด        
ค่าระวางเรือ ความไม่สมดุลของระวางเรือและความตอ้งการระวางเรือ ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อราคาตน้ทุนการผลิตและ
การบริหารจดัการของบริษทัฯ 

อย่างไรก็ตามบริษทัฯ มีการบริหารจดัการให้มีเม็ดพลาสติกเพียงพอต่อการผลิตโดยการจดัหาแหล่งส ารอง ท่ีมี
คุณภาพเทียบเท่ากบัผูผ้ลิตรายปัจจุบนั รวมถึงการเจรจาเง่ือนไขต่าง ๆ เช่น ปริมาณการจดัส่ง ระยะเวลาการจดัส่ง ราคา 
พร้อมกบัการท าสัญญาซ้ือรายปีบางส่วนเพ่ือลดความเส่ียงในการขาดแคลนวตัถุดิบ ในดา้นความผนัผวนของราคา   
บริษทัฯ มีการติดตามสถานการณ์ข่าวสารของปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลต่อราคาวตัถุดิบ และติดตามบทวิเคราะห์ราคาเม็ด
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พลาสติกจากแหลง่ขอ้มูลท่ีเป็นสากล เพื่อน ามาวิเคราะห์และวางแผนการซ้ือ และปรับราคาขายผลิตภณัฑใ์ห้สอดคลอ้ง
กบัราคาเมด็พลาสติกหรือตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึ้นอยูต่ลอดเวลา 

4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk ) 
การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ อยู่ภายใตก้ฎหมายและกฎระเบียบทุกประเภทตามท่ีก าหนด เช่น มาตรฐานบญัชี 

มาตรฐานการส่งออก กฎหมายแรงงาน การป้องกนัละเมิดลิขสิทธิซอฟ์แวร์ ความเส่ียงดา้นการปฏิบัติตามกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act-PDPA) รวมถึงขอ้บงัคบัและระเบียบปฏิบติัขององคก์ร  

5. ความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Corruption Risk)   

ภาครัฐมีการประกาศพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตซ่ึงมีการ
ระบุฐานความผิดไวท้ั้งผูใ้ห้และผูรั้บสินบน ดงันั้น บริษทัในฐานะนิติบุคคลแห่งหน่ึงจึงจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามประกาศ
ดงักล่าว บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงความเส่ียงดา้นการทุจริตซ่ึงเป็นปัญหาร้ายแรงและเป็นอุปสรรคต่อความยัง่ยืนของ
บริษทัฯ อาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงิน เช่น การเสียช่ือเสียง บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจ
ดว้ยความโปร่งใสและตระหนกัถึงความส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ โดยไดด้ าเนินกิจการอยา่ง
ถูกตอ้งตามกฎหมาย และสนับสนุนให้พนกังานปฏิบติังานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม บริษทัฯ มี
การปลูกฝังความซ่ือสัตยสุ์จริตในองคก์ร โดยจดัท าคู่มือจรรยาบรรณจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายและคู่มือมาตรการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และส่ือสารให้พนกังานรับทราบ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ เห็นถึงความส าคญัการร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) และได้รับการรับรองให้เป็น
สมาชิกของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตตั้งแต่วนัท่ี 18 สิงหาคม 2560 พร้อมทั้งไดมี้การก าหนดนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัเพื่อป้องกนัและต่อตา้นปัญหาทุจริต
คอร์รัปชัน่ของบริษทัฯให้ชดัเจนย่ิงขึ้น อีกทั้งยงัมีการสร้างวฒันธรรมองคก์รให้ทุกคนตระหนกัถึงพิษภยัของการทุจริต
คอร์รัปชั่น เป็นการเพ่ิมความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบความมี
ประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดให้      
มีช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายเพื่อให้ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนเก่ียวกับ      
การทุจริตคอร์รัปชัน่ (Whistleblowing) ไดโ้ดยตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 
auditcommittee@thaifilmind.com หรือ  secretary@thaifilmind.com ห รือ  ผ่านทางข้อร้องเรียน ท่ี เว็บไซต์บ ริษัท 
www.thaifilmind.com และผา่นทางไปรษณีย ์

6. ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม ( Environmental Risk) 
ฝ่ายบริหารจดัท าแผนงานประจ าปีเพื่อให้มีผลประกอบการท่ีดีและสามารถแข่งขนัไดโ้ดยค านึงถึงวตัถุประสงค์

และเป้าหมายหลกัการก าหนดกลยทุธ์ นโยบายการพิจารณาแผนงานงบประมาณและดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน
เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย ัง่ยืนและสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ทั้งน้ีคณะท างานฯ ของ
บริษทัฯ สามารถด าเนินการตามมาตรฐานการบริหารและจดัการส่ิงแวดลอ้มตามระบบ ISO 14001 จนไดรั้บการรับรอง
ในปี 2564 เป็นท่ีเรียบร้อย 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีขอบเขตการ
ตรวจสอบครอบคลุมถึงการประเมินการควบคุมภายในและความปลอดภยัในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดว้ย 
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1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  

• ความมัน่คงในการจดัหาเมด็วตัถุดิบ Rasin ปัญหาท่ีอาจจะท าให้ขาดแคลนเมด็วตัถุดิบที่ท  าให้จดัหาได้ไม่เป็นไป
ตามแผน เน่ืองจากเมด็วตัถุดิบ Rasin เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตสินคา้ของบริษทั 
แนวทางการบริหารจดัการ การขาดแคลนวตัถุดิบหลกัในการผลิตเป็นหน่ึงในความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัฯ  
และเพื่อให้การจดัหาวตัถุดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการท างานอย่างใกลชิ้ดกบั   
คู่คา้ในการวางแผนจดัหาวตัถุดิบส าหรับการผลิตสินคา้ของบริษทัฯ มีการติดตามความสมดุลระหว่างอุปสงคแ์ละ
อุปทานของวตัถุดิบ และการคาดการณ์ปัจจยัแวดลอ้มท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการจดัหาวตัถุดิบ จากบทวิเคราะห์
และงานวิจยัต่างๆ นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดซ้ื้อวตัถุดิบจากคู่คา้หลายแหล่งท่ีมีความน่าเช่ือถือ เพื่อลดความเส่ียงจาก
การส่ังซ้ือวตัถุดิบจากคู่คา้รายใดรายหน่ึงพร้อมทั้งจดัท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และมีการปรับปริมาณสินค้า      
คงคลงัให้มีความสอดคลอ้งกบัแนวโนม้และระดบัราคาและเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

• จากการวิเคราะห์มีความเส่ียงดา้นกลยุทธ์เก่ียวกบัปริมาณการขายท่ีอาจไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว ้เน่ืองจากความ
ผนัผวนของราคาในตลาดซ่ึงมาตรการบริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียงการขายให้ไดต้ามเป้าหมายขายโดยท าการ
มุ่งเนน้การท าสัญญาขายให้มีระยะเวลา 

2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ความเส่ียงดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล 

ระบบสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์ การเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้บริษัทฯ มีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศหรือภยัคุกคามทางเทคโนโลยีท่ีไม่ว่าความผิดพลาด
ของระบบ ขอ้ผิดพลาดของมนุษย ์และการโจมตีทางไซเบอร์ เป็นตน้ หากระบบสารสนเทศขดัขอ้งหรือเกิดสถานการณ์
ใดๆ ซ่ึงเป็นเหตุให้ขอ้มูลสูญหายหรือร่ัวไหล การไม่ท างานและ/หรือการท างานผิดปกติอาจส่งผลกระทบท่ีรุนแรงต่อ
บริษัทฯ ในด้านต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ ความน่าเช่ือถือ และช่ือเสียงของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ ได้
ตระหนกัถึงความส าคญัถึงความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดมี้การจดัท านโยบายความปลอดภยัดา้น IT 
ตลอดจนพฒันาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง HARDWARE SOFTWARE และระบบเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง     
มีการปรับปรุงระบบความปลอดภยัให้ทันสมัย เช่น การติดตั้งไฟร์วอลล์ซอฟต์แวร์ป้องกนัไวรัส การส ารองข้อมูล    
การอนุญาตการเข้าถึงระบบท่ีส าคญั และการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อท างานท่ีบ้าน (WFH)     
ในสถานการณ์ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ท่ีแพร่ระบาดไปทัว่โลกจนถึงปัจจุบนั 
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและเศรษฐกิจอยา่งมีนยัส าคญั 

3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 
ความผนัผวนของราคาเม็ดวตัถุดิบส่งผลกระทบต่อตน้ทุนสินคา้และผลก าไรของบริษทั เน่ืองจากเม็ดพลาสติก 

Polypropylene เป็นสินคา้กลุ่ม Commodity ท่ีมีปัจจยัความเส่ียงท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อความผนัผวนดา้นราคาและ
อาจเกิดการขาดแคลนได้ เช่น อุปสงค์และอุปทาน ราคาน ้ ามัน ภาวะเศรษฐกิจ อตัราแลกเปล่ียน ภาวะโรคระบาด        
ค่าระวางเรือ ความไม่สมดุลของระวางเรือและความตอ้งการระวางเรือ ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อราคาตน้ทุนการผลิตและ
การบริหารจดัการของบริษทัฯ 

อย่างไรก็ตามบริษทัฯ มีการบริหารจดัการให้มีเม็ดพลาสติกเพียงพอต่อการผลิตโดยการจดัหาแหล่งส ารอง ท่ีมี
คุณภาพเทียบเท่ากบัผูผ้ลิตรายปัจจุบนั รวมถึงการเจรจาเง่ือนไขต่าง ๆ เช่น ปริมาณการจดัส่ง ระยะเวลาการจดัส่ง ราคา 
พร้อมกบัการท าสัญญาซ้ือรายปีบางส่วนเพ่ือลดความเส่ียงในการขาดแคลนวตัถุดิบ ในดา้นความผนัผวนของราคา   
บริษทัฯ มีการติดตามสถานการณ์ข่าวสารของปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลต่อราคาวตัถุดิบ และติดตามบทวิเคราะห์ราคาเม็ด
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พลาสติกจากแหลง่ขอ้มูลท่ีเป็นสากล เพื่อน ามาวิเคราะห์และวางแผนการซ้ือ และปรับราคาขายผลิตภณัฑใ์ห้สอดคลอ้ง
กบัราคาเมด็พลาสติกหรือตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึ้นอยูต่ลอดเวลา 

4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบงัคับ (Compliance Risk ) 
การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ อยู่ภายใตก้ฎหมายและกฎระเบียบทุกประเภทตามท่ีก าหนด เช่น มาตรฐานบญัชี 

มาตรฐานการส่งออก กฎหมายแรงงาน การป้องกนัละเมิดลิขสิทธิซอฟ์แวร์ ความเส่ียงดา้นการปฏิบัติตามกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act-PDPA) รวมถึงขอ้บงัคบัและระเบียบปฏิบติัขององคก์ร  

5. ความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Corruption Risk)   

ภาครัฐมีการประกาศพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตซ่ึงมีการ
ระบุฐานความผิดไวท้ั้งผูใ้ห้และผูรั้บสินบน ดงันั้น บริษทัในฐานะนิติบุคคลแห่งหน่ึงจึงจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามประกาศ
ดงักล่าว บริษทัฯ ไดต้ระหนักถึงความเส่ียงดา้นการทุจริตซ่ึงเป็นปัญหาร้ายแรงและเป็นอุปสรรคต่อความยัง่ยืนของ
บริษทัฯ อาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งทางการเงิน และท่ีไม่ใช่ทางการเงิน เช่น การเสียช่ือเสียง บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจ
ดว้ยความโปร่งใสและตระหนกัถึงความส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ โดยไดด้ าเนินกิจการอยา่ง
ถูกตอ้งตามกฎหมาย และสนับสนุนให้พนกังานปฏิบติังานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม บริษทัฯ มี
การปลูกฝังความซ่ือสัตยสุ์จริตในองคก์ร โดยจดัท าคู่มือจรรยาบรรณจริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายและคู่มือมาตรการ
ต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน่ และส่ือสารให้พนกังานรับทราบ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ เห็นถึงความส าคญัการร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) และได้รับการรับรองให้เป็น
สมาชิกของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตตั้งแต่วนัท่ี 18 สิงหาคม 2560 พร้อมทั้งไดมี้การก าหนดนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัเพื่อป้องกนัและต่อตา้นปัญหาทุจริต
คอร์รัปชัน่ของบริษทัฯให้ชดัเจนย่ิงขึ้น อีกทั้งยงัมีการสร้างวฒันธรรมองคก์รให้ทุกคนตระหนกัถึงพิษภยัของการทุจริต
คอร์รัปชั่น เป็นการเพ่ิมความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบความมี
ประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดให้      
มีช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายเพื่อให้ผูมี้ส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนเก่ียวกับ      
การทุจริตคอร์รัปชัน่ (Whistleblowing) ไดโ้ดยตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ 
auditcommittee@thaifilmind.com หรือ  secretary@thaifilmind.com ห รือ  ผ่านทางข้อร้องเรียน ท่ี เว็บไซต์บ ริษัท 
www.thaifilmind.com และผา่นทางไปรษณีย ์

6. ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม ( Environmental Risk) 
ฝ่ายบริหารจดัท าแผนงานประจ าปีเพื่อให้มีผลประกอบการท่ีดีและสามารถแข่งขนัไดโ้ดยค านึงถึงวตัถุประสงค์

และเป้าหมายหลกัการก าหนดกลยทุธ์ นโยบายการพิจารณาแผนงานงบประมาณและดูแลการรายงานผลการด าเนินงาน
เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย ัง่ยืนและสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน ทั้งน้ีคณะท างานฯ ของ
บริษทัฯ สามารถด าเนินการตามมาตรฐานการบริหารและจดัการส่ิงแวดลอ้มตามระบบ ISO 14001 จนไดรั้บการรับรอง
ในปี 2564 เป็นท่ีเรียบร้อย 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีขอบเขตการ
ตรวจสอบครอบคลุมถึงการประเมินการควบคุมภายในและความปลอดภยัในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดว้ย 
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Risk factors for the Company’s Business Operations 
The Company’s realize and emphasis on operating business in every aspect including Enterprise Risk 

Management on purpose of analyze internal and external factor that shall be effect to business operations in which 
directly effect to a rate of return from investment of our investors. For preparing and arranging when the Company are 
facing risk event include seeking to manage in order to reduce all risks till all business operating risk event has limited 
under control for accepting where all risks factor that shall be effect to business operating to the Company as following; 
1. Strategic Risk 

• The stable of procurement on raw materials resin, the cause that might be shortage of raw materials resin that 
could not meet target plan due to the Raw materials Resin are the main Raw material in operates of our company. 
The management plan of shortage of raw materials are one of the high risks of the Company and the Company 
has emphasize with closely work with our suppliers on procurement planning for production and monitoring the 
balancing of demand and supply of raw material resin and forecast the all- relevant factors that shall be directly 
affect to supply raw materials from various research paper. In addition, the Company purchases raw materials 
resin from various supplier sources for reducing all risks for purchasing raw materials resin from one partner 
together with future contract agreement and adjustment the quantities of inventory to reliable and trends with 
price level for adequate to continuously business operating.   

• As per analysis of having strategic risk relate to sale quantities that missing target plan due to price volatility in 
which management measures to reduce risk from sales to meet sale target plan by focusing on maturity sale 
contract each period of time.  

2. Operation Risk 
• Information Technology Risk : Information Security Risks System and Cyber threats, the acceleration growth of 

technology causing the Company has a risk relate with information technology security or cyber technology risk 
that coming from human error or cyber-attack etc.  In case of information system has been disrupted or any 
situation arises which causes loss or leakage on non - operation and/or malfunctions may have served 
consequences for the Company in various aspects in which effect to business operation, credibility and Company 
reputation. The Company has realize on importance of Information Technology Security, so the company has 
arrange formation of IT security policies as well as develop and improve computer systems on both Hardware 
and Software and network system and the security system has been modernized such as installing firewall 
software to protect Virus, Back up data, Key system access permissions and preparing all computers equipment 
to work at home (WFH) in the situation of risk from the Corona Virus (Covid-19) epidemic that has spread 
around the world at currently which effect to business and economic. 

3. Financial Risk 
• The volatility of raw materials shall be directly affected to cost of goods sold and profit of the Company because 

of raw materials are the main components of cost of goods sold of the Company. The procurement of raw 
materials is most of important factor of cost of goods sold and profit of the Company where raw material resin 
price was volatilities of world economy such as crude oil and the real factor that effect too economic. The 
Company management guidelines, there are measures to manage risks by setting up a committee for monitoring 
situation relate on price of raw materials and products to analysis situation closely by targeting on quantities and 
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period of time process on implementation of appropriate as quickly and flexible to reply on the Company 
business plan. Thus, manage inventory carefully and consider to revise selling price for keeping up a real 
circumstance to decrease the volatility that effecting to the Company rate of return and Company performance 
include seeking for source of reserve raw materials.  

4. Compliance Risk 
• The Company’s business is subject to follow laws and regulation such as Accounting standard, Export standard, 

Labor law, Software piracy prevention, Risk of Personal Data Protection Act- PDPA together with the rules and 
regulations of the organization. 

5. Corruption Risk 
• The government has disclosed the Organic Act on Anti-Corruption in which identified the offense for both giver 

and recipient of the bribe. Therefore, the Company as a legal entity shall be obliged to comply with an 
announcement. The Company has realized on risk of Anti-Corruption that causing a serious problem and obstacle 
to the sustainability of the Company were causing to financial loss and non - financial loss such as loss on the 
Company’s image. The Company conduct business with transparency and realize the importance of Anti-
Corruption in all aspect by operating the business legally and encourage employees to perform their duties with 
integrity and to be good citizens of society. The Company has instilled honesty in the organization by arranging 
the code of Business Ethic Manual Anti-Corruption policy and communicate with employees. In addition to, the 
Company realizes the importance of participating in the declaration of intent as a Thai Private Sector Collective 
A c tio n  ag a in s t C o rru p tio n :(CAC) and has been certified as a member of the Thai private sector in Anti-
Corruption since year 2017 as well as established Anti-Corruption policies as a guideline to prevent and protect 
Anti-Corruption of the Company. Thus, the corporate culture is created and awareness of danger of Anti-
Corruption in which to increases the confidence of all stakeholders. There is an internal audit department to 
investigate the effectiveness of internal control to measure about Anti-Corruption prevention. 
Therefore, the Company has established a variety of communication channels to enable stakeholders to report the 
clue or suggestion or complaints about Whistleblowing directly to Audit Committee through email 
auditcommittee@thaifilmind.com or secretary@thaifilmind.com or the Company’s website or the Company’s 
website www.thaifilmind.com and through post mail. 

6. Environmental Risk 
• The management prepares an annual work plan report in order to have better operating performance and able to 

be competitive by taking and focusing the objective goals of the strategy formulation. Policy for considering 
budget plan and monitoring the operating performance report to build up sustainable business value and build up 
a confidence for all stakeholders. In this regard, the Company has been able to complement environmental 
management and management standards according to ISO 14001 system in which its has been certified in year 
2021. 
Thus, the Company has engaged Karin Audit Company Limited as the Company’s auditor where the scope of 
service includes assessment of internal controls and information technology security. 
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Risk factors for the Company’s Business Operations 
The Company’s realize and emphasis on operating business in every aspect including Enterprise Risk 

Management on purpose of analyze internal and external factor that shall be effect to business operations in which 
directly effect to a rate of return from investment of our investors. For preparing and arranging when the Company are 
facing risk event include seeking to manage in order to reduce all risks till all business operating risk event has limited 
under control for accepting where all risks factor that shall be effect to business operating to the Company as following; 
1. Strategic Risk 

• The stable of procurement on raw materials resin, the cause that might be shortage of raw materials resin that 
could not meet target plan due to the Raw materials Resin are the main Raw material in operates of our company. 
The management plan of shortage of raw materials are one of the high risks of the Company and the Company 
has emphasize with closely work with our suppliers on procurement planning for production and monitoring the 
balancing of demand and supply of raw material resin and forecast the all- relevant factors that shall be directly 
affect to supply raw materials from various research paper. In addition, the Company purchases raw materials 
resin from various supplier sources for reducing all risks for purchasing raw materials resin from one partner 
together with future contract agreement and adjustment the quantities of inventory to reliable and trends with 
price level for adequate to continuously business operating.   

• As per analysis of having strategic risk relate to sale quantities that missing target plan due to price volatility in 
which management measures to reduce risk from sales to meet sale target plan by focusing on maturity sale 
contract each period of time.  

2. Operation Risk 
• Information Technology Risk : Information Security Risks System and Cyber threats, the acceleration growth of 

technology causing the Company has a risk relate with information technology security or cyber technology risk 
that coming from human error or cyber-attack etc.  In case of information system has been disrupted or any 
situation arises which causes loss or leakage on non - operation and/or malfunctions may have served 
consequences for the Company in various aspects in which effect to business operation, credibility and Company 
reputation. The Company has realize on importance of Information Technology Security, so the company has 
arrange formation of IT security policies as well as develop and improve computer systems on both Hardware 
and Software and network system and the security system has been modernized such as installing firewall 
software to protect Virus, Back up data, Key system access permissions and preparing all computers equipment 
to work at home (WFH) in the situation of risk from the Corona Virus (Covid-19) epidemic that has spread 
around the world at currently which effect to business and economic. 

3. Financial Risk 
• The volatility of raw materials shall be directly affected to cost of goods sold and profit of the Company because 

of raw materials are the main components of cost of goods sold of the Company. The procurement of raw 
materials is most of important factor of cost of goods sold and profit of the Company where raw material resin 
price was volatilities of world economy such as crude oil and the real factor that effect too economic. The 
Company management guidelines, there are measures to manage risks by setting up a committee for monitoring 
situation relate on price of raw materials and products to analysis situation closely by targeting on quantities and 
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period of time process on implementation of appropriate as quickly and flexible to reply on the Company 
business plan. Thus, manage inventory carefully and consider to revise selling price for keeping up a real 
circumstance to decrease the volatility that effecting to the Company rate of return and Company performance 
include seeking for source of reserve raw materials.  

4. Compliance Risk 
• The Company’s business is subject to follow laws and regulation such as Accounting standard, Export standard, 

Labor law, Software piracy prevention, Risk of Personal Data Protection Act- PDPA together with the rules and 
regulations of the organization. 

5. Corruption Risk 
• The government has disclosed the Organic Act on Anti-Corruption in which identified the offense for both giver 

and recipient of the bribe. Therefore, the Company as a legal entity shall be obliged to comply with an 
announcement. The Company has realized on risk of Anti-Corruption that causing a serious problem and obstacle 
to the sustainability of the Company were causing to financial loss and non - financial loss such as loss on the 
Company’s image. The Company conduct business with transparency and realize the importance of Anti-
Corruption in all aspect by operating the business legally and encourage employees to perform their duties with 
integrity and to be good citizens of society. The Company has instilled honesty in the organization by arranging 
the code of Business Ethic Manual Anti-Corruption policy and communicate with employees. In addition to, the 
Company realizes the importance of participating in the declaration of intent as a Thai Private Sector Collective 
A c tio n  ag a in s t C o rru p tio n :(CAC) and has been certified as a member of the Thai private sector in Anti-
Corruption since year 2017 as well as established Anti-Corruption policies as a guideline to prevent and protect 
Anti-Corruption of the Company. Thus, the corporate culture is created and awareness of danger of Anti-
Corruption in which to increases the confidence of all stakeholders. There is an internal audit department to 
investigate the effectiveness of internal control to measure about Anti-Corruption prevention. 
Therefore, the Company has established a variety of communication channels to enable stakeholders to report the 
clue or suggestion or complaints about Whistleblowing directly to Audit Committee through email 
auditcommittee@thaifilmind.com or secretary@thaifilmind.com or the Company’s website or the Company’s 
website www.thaifilmind.com and through post mail. 

6. Environmental Risk 
• The management prepares an annual work plan report in order to have better operating performance and able to 

be competitive by taking and focusing the objective goals of the strategy formulation. Policy for considering 
budget plan and monitoring the operating performance report to build up sustainable business value and build up 
a confidence for all stakeholders. In this regard, the Company has been able to complement environmental 
management and management standards according to ISO 14001 system in which its has been certified in year 
2021. 
Thus, the Company has engaged Karin Audit Company Limited as the Company’s auditor where the scope of 
service includes assessment of internal controls and information technology security. 
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3. การขับเคล่ือนธุรกจิเพ่ือความยั่งยืน 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 

บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงย ัง่ยืนเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจให้เติบโตมั่นคงยัง่ยืน 
ครอบคลุมทุกมิติทั้ งเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยจะน ำแนวคิดกำรพัฒนำอย่ำงย ัง่ยืนเข้ำมำเป็นแกนหลักใน
กระบวนกำรด ำเนินงำนทุกขั้นตอน ถ่ำยทอดสู่สำยงำนระดบัปฏิบติักำรต่ำงๆ ขององค์กร และบูรณำกำรแผนกำรปฏิบติังำน
ให้มีควำมเช่ือมโยงกนั สร้ำงสมดุลในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดห่วงโซ่อุปทำน สร้ำงสัมฤทธิผลแห่ง
กำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน น ำมำซ่ึงประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) 

 

 
บริษัทฯได้ด ำเนินกิจกำรมำนำนกว่ำ 38 ปี ได้ท ำกำรคิดค้น วิจัยและพฒันำผลิตภัณฑ์มำอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อ

ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และตลำดโลก ซ่ึงในปัจจุบนัผลิตภณัฑ์ของบริษทั ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑ์ฟิล์ม BOPP / 
กลุ่มผลิตภณัฑฟิ์ลม์ CPP และกลุ่มผลิตภณัฑฟิ์ลม์ Metallized 

โดยผลิตภณัฑต์ั้งตน้ไดแ้ก่ 

        
เมด็พลำสติก    สำรเติมแต่งของพลำสติก 
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ภาพรวมกระบวนการผลิตฟิล์ม (Overall Product and Process of Film Manufacturing) 

 

บริษทัฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีมีผลกระทบ และอิทธิพลต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
องคก์ร จึงมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีมีควำมโปร่งใส และมีธรรมำภิบำล เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดย
คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ในกำรด ำเนินงำนบริษทัฯ เคำรพสิทธิ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกๆ ดำ้นเสมอมำ โดยมีกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกั ดงัน้ี  

 
ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการส่ือสารและมีส่วนร่วม ความต้องการ/ความคาดหวัง การด าเนินงานของบริษัท 

ผู้ถือหุ้น กำรจดัประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นทุกรำยมีสิทธิและไดรั้บกำร
ปฏิบติัอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

เปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะ  

 กำรประกำศผลประกอบกำรรำยไตรมำส ด ำเนินธุรกิจอย่ำงเท่ียงธรรม เพื่อสร้ำง
ผลประกอบกำรและผลตอบแทนท่ีดี 

กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี กำรบริหำรควำม
เส่ียงและกำรปฏิบติัตำมเกณฑข์อ้ก ำหนด 

 กำรเปิดเผยขอ้มูลต่ำงๆผำ่นทำงเวบ็ไซต ์ กำรขยำย และพฒันำธุรกิจ มีควำม
มัน่คงและเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง 

กำรเปิดเผยขอ้มูลบริษทัอย่ำงถูกตอ้ง 
โปร่งใส และทนัเหตกุำรณ์ 

 รำยงำนประจ ำปี มีระบบกำรตรวจสอบและควบคุม
ภำยในท่ีดี 

 

 ช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนของบริษทั มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

 

  กำรวิจยัและพฒันำเพ่ือเพ่ิม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทั 

 

ภาครัฐ กำรจดัท ำรำยงำน เอกสำรต่ำงๆ ครบถว้น
ตำมวนั และเวลำท่ีก ำหนด 

พนกังำนทุกระดบัจะตอ้งศึกษำและท ำ
ควำมเขำ้ใจในกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรปฎิบติังำนของตนเอง 

ถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัดต่อกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้งในดำ้นตำ่งๆ ทั้งส่ิงแวดลอ้ม 
คุณภำพชีวิต ควำมปลอดภยั แรงงำน กำร
จดักำรดำ้นภำษีอำกรและบญัชี รวมทั้ง
ประกำศท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลูกค้า มีกำรประเมินคุณภำพสินคำ้ และ บริกำร
ตลอดจนกำรส่งมอบ 

เพื่อกำรควบคุมคุณภำพของสินคำ้และ
บริกำรเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด และ
เพือ่ให้ลูกคำ้ไดรั้บผลิตภณัฑสิ์นคำ้และ
บริกำรท่ีตรงกบัควำมตอ้งกำร 

มีกำรประชุมภำยในเพ่ือแกไ้ขปัญหำท่ี
เกิดขึ้นทั้งดำ้นผลิตภณัฑสิ์นคำ้และกำร
บริกำรรวมถึงกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง 
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3. การขับเคล่ือนธุรกจิเพ่ือความยั่งยืน 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 

บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงย ัง่ยืนเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจให้เติบโตมั่นคงยัง่ยืน 
ครอบคลุมทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยจะน ำแนวคิดกำรพัฒนำอย่ำงย ัง่ยืนเข้ำมำเป็นแกนหลักใน
กระบวนกำรด ำเนินงำนทุกขั้นตอน ถ่ำยทอดสู่สำยงำนระดบัปฏิบติักำรต่ำงๆ ขององค์กร และบูรณำกำรแผนกำรปฏิบติังำน
ให้มีควำมเช่ือมโยงกนั สร้ำงสมดุลในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดห่วงโซ่อุปทำน สร้ำงสัมฤทธิผลแห่ง
กำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน น ำมำซ่ึงประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) 

 

 
บริษัทฯได้ด ำเนินกิจกำรมำนำนกว่ำ 38 ปี ได้ท ำกำรคิดค้น วิจัยและพฒันำผลิตภัณฑ์มำอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อ

ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และตลำดโลก ซ่ึงในปัจจุบนัผลิตภณัฑ์ของบริษทั ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑ์ฟิล์ม BOPP / 
กลุ่มผลิตภณัฑฟิ์ลม์ CPP และกลุ่มผลิตภณัฑฟิ์ลม์ Metallized 

โดยผลิตภณัฑต์ั้งตน้ไดแ้ก่ 

        
เมด็พลำสติก    สำรเติมแต่งของพลำสติก 
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ภาพรวมกระบวนการผลิตฟิล์ม (Overall Product and Process of Film Manufacturing) 

 

บริษทัฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีมีผลกระทบ และอิทธิพลต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
องคก์ร จึงมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีมีควำมโปร่งใส และมีธรรมำภิบำล เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดย
คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ในกำรด ำเนินงำนบริษทัฯ เคำรพสิทธิ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกๆ ดำ้นเสมอมำ โดยมีกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกั ดงัน้ี  

 
ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการส่ือสารและมีส่วนร่วม ความต้องการ/ความคาดหวัง การด าเนินงานของบริษัท 

ผู้ถือหุ้น กำรจดัประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้นทุกรำยมีสิทธิและไดรั้บกำร
ปฏิบติัอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

เปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะ  

 กำรประกำศผลประกอบกำรรำยไตรมำส ด ำเนินธุรกิจอย่ำงเท่ียงธรรม เพื่อสร้ำง
ผลประกอบกำรและผลตอบแทนท่ีดี 

กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี กำรบริหำรควำม
เส่ียงและกำรปฏิบติัตำมเกณฑข์อ้ก ำหนด 

 กำรเปิดเผยขอ้มูลต่ำงๆผำ่นทำงเวบ็ไซต ์ กำรขยำย และพฒันำธุรกิจ มีควำม
มัน่คงและเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง 

กำรเปิดเผยขอ้มูลบริษทัอย่ำงถูกตอ้ง 
โปร่งใส และทนัเหตกุำรณ์ 

 รำยงำนประจ ำปี มรีะบบกำรตรวจสอบและควบคุม
ภำยในท่ีดี 

 

 ช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนของบริษทั มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

 

  กำรวิจยัและพฒันำเพ่ือเพ่ิม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทั 

 

ภาครัฐ กำรจดัท ำรำยงำน เอกสำรต่ำงๆ ครบถว้น
ตำมวนั และเวลำท่ีก ำหนด 

พนกังำนทุกระดบัจะตอ้งศึกษำและท ำ
ควำมเขำ้ใจในกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรปฎิบติังำนของตนเอง 

ถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัดต่อกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้งในดำ้นตำ่งๆ ทั้งส่ิงแวดลอ้ม 
คุณภำพชีวิต ควำมปลอดภยั แรงงำน กำร
จดักำรดำ้นภำษีอำกรและบญัชี รวมทั้ง
ประกำศท่ีเก่ียวขอ้ง 

ลูกค้า มีกำรประเมินคุณภำพสินคำ้ และ บริกำร
ตลอดจนกำรส่งมอบ 

เพื่อกำรควบคุมคุณภำพของสินคำ้และ
บริกำรเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด และ
เพือ่ให้ลูกคำ้ไดรั้บผลิตภณัฑสิ์นคำ้และ
บริกำรท่ีตรงกบัควำมตอ้งกำร 

มีกำรประชุมภำยในเพ่ือแกไ้ขปัญหำท่ี
เกิดขึ้นทั้งดำ้นผลิตภณัฑสิ์นคำ้และกำร
บริกำรรวมถึงกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการส่ือสารและมีส่วนร่วม ความต้องการ/ความคาดหวัง การด าเนินงานของบริษัท 

 กำรเขำ้พบลูกคำ้และเยี่ยมชมโรงงำนผลิต
อยูส่ม ่ำเสมออย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
รวมถึงกำรบริกำรลูกคำ้เมื่อเกิดขอ้
ร้องเรียนต่ำงๆ หน่วยงำนบริกำรลูกคำ้  

รับทรำบขอ้มูลกำรตลำดและควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ในปัจจุบนั เพื่อท่ีจะ
พฒันำผลิตภณัฑแ์ละบริกำรใหม่ๆ 

เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑสิ์นคำ้ใหม่ๆ รวมถึงกำรพฒันำ
เทคโนโลยีใหม่ๆ 

 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้เป็น
ประจ ำอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

เพ่ือกำรพฒันำนวตักรรมในผลิตภณัฑ์
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและพลงังำน
ท่ีย ัง่ยืน 

บริหำรจดักำรควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ โดย
มีกำรรับฟังค ำแนะน ำและ ขอ้ร้องเรียน
ต่ำงๆในหลำยช่องทำง เช่น โทรศพัท ์
อีเมล ์หรือเวบ็ไซต ์

คู่ค้า 
คู่แข่งขัน 

เจ้าหนี้การค้า 

ส่ือสำรผ่ำนอีเมล ์โทรศพัท ์ส่ือออนไลน์ 
ติดตำมข่ำวสำรภำพรวมบริษทัฯ ผำ่นเวป็
ไซต ์

กำรสร้ำงพนัธมิตรทำงกำรคำ้ เพื่อ
สร้ำงสรรคม์ูลค่ำร่วมกนั และกำร
เติบโตของธุรกิจ 

กำรส่ือสำรเป้ำหมำยกำรเติบโตทำงธุรกิจ 
กำรท ำงำนร่วมกนัในกำรพฒันำ
ผลิตภณัฑเ์พ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้กบัองคก์รและ
คู่คำ้ 

  กำรส่ือสำรขอ้มูลท่ีสำมำรถน ำไป
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรขำย หรือวำงกล
ยทุธ์ร่วมกนั 

กำรส่ือสำรอย่ำงสม ่ำเสมอในควำม
ตอ้งกำรเพ่ือให้เกิดควำมเขำ้ใจท่ีตรงกนั 

  ควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรปฏิบติังำน
ของคู่คำ้ 

ตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจแบบ
ตรงไปตรงมำ และเป็นธรรม 

 กำรเขำ้ตรวจประเมินและเยี่ยมชมโรงงำน
คู่คำ้ 

เพ่ือให้คู่คำ้เกิดควำมมัน่ใจในระบบ
บริหำรจดักำร 

มีกำรก ำหนดกำรตรวจประเมินประจ ำปี 
และส่ือสำรผลกำรตรวจประเมินให้คู่คำ้
ทรำบ 

พนกังำน กำรส่ือสำรภำยใน ผำ่นทำง Intranet อีเมล ์
โทรศพัท ์และกำรส่ือสำรออนไลน์ 

ควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น กำรดูแลคุณภำพชีวิตของพนกังำน 
รวมถึงสุขอนำมยัและควำมปลอดภยัใน
สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน 

 รำยงำนประจ ำปี (บนเวบ็ไซต)์ กำรปฎิบติัดำ้นแรงงำนท่ีดี อ ำนวยควำมสะดวกในกำรพฒันำทกัษะ
ของพนกังำน 

 กำรจดัประชุมเพื่อให้ผูบ้ริหำรมีโอกำส
พูดคุยกบัพนกังำน (Town Hall Meeting) 

ค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรมและมี
สวสัดิกำรท่ีดี 

ก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรต่ำงๆ
ให้แก่พนกังำนอยำ่งเหมำะสม 

 กำรประเมินผลกำรปฎิบติังำนประจ ำปี ควำมกำ้วหนำ้และควำมมัน่คงในสำย
อำชีพ 

ปฏิบติัต่อพนกังำนอยำ่งเท่ำเทียมกนัดว้ย
ควำมสุภำพไม่เลือกปฏิบติั 

 ช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน กำรน ำเทคโนโลยีมำใชใ้นกำรท ำงำน เคำรพในสิทธิส่วนบุคคล 
 กำรประชุมกบัระดบัหวัหนำ้หน่วยงำน

ต่ำงๆ ประจ ำทุกสัปดำห์ 
กำรพฒันำควำมรู้ จดัท ำช่องทำงให้พนกังำนสำมำรถเสนอ

ขอ้คิดเห็นและขอ้ร้องเรียนผ่ำนทำงกล่อง
รับควำมคิดเห็น โดยไม่จ ำเป็นตอ้งระบุ
ตวัตน 

 กำรประชุมคณะกรรมกำรดำ้นควำม
ปลอดภยั 

ส่งเสริมให้พนกังำนมีควำมพร้อมใน
กำรเรียนรู้ กำรพฒันำตนเอง 

จดัอุปกรณ์วดัอุณหภูมิและเจล
แอลกอฮอลบ์ริกำรแก่พนกังำน 

สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

เวบ็ไซตข์องบริษทั กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม โดยกำรละเวน้จำกกำรละเมิด
กฎหมำย 

 รำยงำนประจ ำปี (บนเวบ็ไซต)์ กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำธำรณะ สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
อนุรักษพ์ลงังำนและส่ิงแวดลอ้ม 
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3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มเพื่อป้องกนัและรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีอำจ
เกิดจำกกำรด ำเนินงำนทั้งภำยในและภำยนอกสถำนประกอบกำร จึงไดก้ ำหนด“นโยบำยคุณภำพและส่ิงแวดลอ้ม” เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดกำรพฒันำกระบวนกำรผลิต สร้ำงสรรคน์วตักรรมท่ีช่วยลดผลกระทบท่ีอำจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งเตรียม
มำตรกำรต่ำงๆ เพื่อก่อให้เกิดกำรใชท้รัพยำกรทุกดำ้นอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด นอกจำกน้ีบริษทัไดก้ ำหนด “นโยบำย
กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก” เพื่อรับมือกบักำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลก ปัญหำโลกร้อนและกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศท่ีรุนแรงมำกขึ้น โดยบริษทัฯ เผยแพร่นโยบำยดงักล่ำวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจำกกระบวนกำรผลิตหรือกำรก ำจดัวตัถุดิบเหลือใช ้ในกระบวนกำรผลิตฟิลม์ อำจจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี 

1. ผลกระทบทางน ้า 
บริษทัฯ มีระบบจดักำรดำ้นน ้ ำทิ้ง ซ่ึงจำกกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ ำทิ้ง เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มำตรฐำนตำม 

ประกำศกระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัที่ 3 (พ.ศ.2539) และประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม 
ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2539) ค่ำต่ำงๆ ท่ีกฎหมำยก ำหนด ผลอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำน 

2. ผลกระทบทางอากาศ 

บริษทัฯ ไดมี้กำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศของโรงงำน ผลกำรตรวจวดัปริมำณของสำรเจือปนในอำกำศท่ีระบำย
ออกจำกโรงงำน ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม พ.ศ. 2549 ค่ำต่ำงๆ ท่ีกฎหมำยก ำหนดอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำน 

3. ผลกระทบทางด้านวตัถุดิบเหลือใช้ 

เน่ืองจำกปัญหำขยะพลำสติกส่งผลให้เกิดภำวะโลกร้อน หรือก๊ำซเรือนกระจกและได้กลำยเป็นปัญหำ
ส่ิงแวดลอ้มระดบัโลก ประเทศไทยไดมี้กำรก ำหนด Road Map ในกำรจดักำรกบัขยะพลำสติก โดยแผนจะด ำเนินกำร
ตั้งแต่ ปี.2561 ถึงปี 2573 ซ่ึงตำมแผนจะตอ้งมีกำรน ำขยะพลำสติกกลบัมำใช้ใหม่ร้อยละ 100 ภำยในปี พ.ศ.2570 
บริษทัฯ ถือเป็นส่วนหน่ึงในกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติก และไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคญัในกำรรีไซเคิลเพื่อลดปัญหำ
ขยะพลำสติก โดยฟิล์มพลำสติกท่ีสูญเสียจำกกระบวนกำรผลิต หรือฟิล์มท่ีมีปัญหำไม่ตรงตำมควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ จะถกูน ำไปสู่กระบวนกำรรีไซเคิลกลบัไปเป็นเม็ดพลำสติกใหม่ เพื่อใช้เป็นวตัถุดิบในกำรผลิตฟิลม์คร้ังต่อไป 
โดยเคร่ืองรีไซเคิลพลำสติกสำมำรถผลิตเม็ดพลำสติกรีไซเคิลไดป้ระมำณ 8,000 ตนัต่อปี และมีบำงส่วนท่ีขำยให้กบั
ลูกคำ้เพื่อน ำไปผลิตเป็นเม็ดพลำสติกเพื่อน ำกลบัมำใชใ้หม่ในผลิตภณัฑพ์ลำสติกอ่ืนๆ ดงันั้น บริษทัฯ จะไม่มีกำรทิ้ง
พลำสติกจำกโรงงำนออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการส่ือสารและมีส่วนร่วม ความต้องการ/ความคาดหวัง การด าเนินงานของบริษัท 

 กำรเขำ้พบลูกคำ้และเยี่ยมชมโรงงำนผลิต
อยูส่ม ่ำเสมออย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
รวมถึงกำรบริกำรลูกคำ้เมื่อเกิดขอ้
ร้องเรียนต่ำงๆ หน่วยงำนบริกำรลูกคำ้  

รับทรำบขอ้มูลกำรตลำดและควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ในปัจจุบนั เพื่อท่ีจะ
พฒันำผลิตภณัฑแ์ละบริกำรใหม่ๆ 

เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑสิ์นคำ้ใหม่ๆ รวมถึงกำรพฒันำ
เทคโนโลยีใหม่ๆ 

 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้เป็น
ประจ ำอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

เพ่ือกำรพฒันำนวตักรรมในผลิตภณัฑ์
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและพลงังำน
ท่ีย ัง่ยืน 

บริหำรจดักำรควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ โดย
มีกำรรับฟังค ำแนะน ำและ ขอ้ร้องเรียน
ต่ำงๆในหลำยช่องทำง เช่น โทรศพัท ์
อีเมล ์หรือเวบ็ไซต ์

คู่ค้า 
คู่แข่งขัน 

เจ้าหนี้การค้า 

ส่ือสำรผ่ำนอีเมล ์โทรศพัท ์ส่ือออนไลน์ 
ติดตำมข่ำวสำรภำพรวมบริษทัฯ ผำ่นเวป็
ไซต ์

กำรสร้ำงพนัธมิตรทำงกำรคำ้ เพื่อ
สร้ำงสรรคม์ูลค่ำร่วมกนั และกำร
เติบโตของธุรกิจ 

กำรส่ือสำรเป้ำหมำยกำรเติบโตทำงธุรกิจ 
กำรท ำงำนร่วมกนัในกำรพฒันำ
ผลิตภณัฑเ์พ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้กบัองคก์รและ
คู่คำ้ 

  กำรส่ือสำรขอ้มูลท่ีสำมำรถน ำไป
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรขำย หรือวำงกล
ยทุธ์ร่วมกนั 

กำรส่ือสำรอย่ำงสม ่ำเสมอในควำม
ตอ้งกำรเพ่ือให้เกิดควำมเขำ้ใจท่ีตรงกนั 

  ควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรปฏิบติังำน
ของคู่คำ้ 

ตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจแบบ
ตรงไปตรงมำ และเป็นธรรม 

 กำรเขำ้ตรวจประเมินและเยี่ยมชมโรงงำน
คู่คำ้ 

เพ่ือให้คู่คำ้เกิดควำมมัน่ใจในระบบ
บริหำรจดักำร 

มีกำรก ำหนดกำรตรวจประเมินประจ ำปี 
และส่ือสำรผลกำรตรวจประเมินให้คู่คำ้
ทรำบ 

พนกังำน กำรส่ือสำรภำยใน ผำ่นทำง Intranet อีเมล ์
โทรศพัท ์และกำรส่ือสำรออนไลน์ 

ควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น กำรดูแลคุณภำพชีวิตของพนกังำน 
รวมถึงสุขอนำมยัและควำมปลอดภยัใน
สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน 

 รำยงำนประจ ำปี (บนเวบ็ไซต)์ กำรปฎิบติัดำ้นแรงงำนท่ีดี อ ำนวยควำมสะดวกในกำรพฒันำทกัษะ
ของพนกังำน 

 กำรจดัประชุมเพื่อให้ผูบ้ริหำรมีโอกำส
พูดคุยกบัพนกังำน (Town Hall Meeting) 

ค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรมและมี
สวสัดิกำรท่ีดี 

ก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรต่ำงๆ
ให้แก่พนกังำนอยำ่งเหมำะสม 

 กำรประเมินผลกำรปฎิบติังำนประจ ำปี ควำมกำ้วหนำ้และควำมมัน่คงในสำย
อำชีพ 

ปฏิบติัต่อพนกังำนอยำ่งเท่ำเทียมกนัดว้ย
ควำมสุภำพไม่เลือกปฏิบติั 

 ช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียน กำรน ำเทคโนโลยีมำใชใ้นกำรท ำงำน เคำรพในสิทธิส่วนบุคคล 
 กำรประชุมกบัระดบัหวัหนำ้หน่วยงำน

ต่ำงๆ ประจ ำทุกสัปดำห์ 
กำรพฒันำควำมรู้ จดัท ำช่องทำงให้พนกังำนสำมำรถเสนอ

ขอ้คิดเห็นและขอ้ร้องเรียนผ่ำนทำงกล่อง
รับควำมคิดเห็น โดยไม่จ ำเป็นตอ้งระบุ
ตวัตน 

 กำรประชุมคณะกรรมกำรดำ้นควำม
ปลอดภยั 

ส่งเสริมให้พนกังำนมีควำมพร้อมใน
กำรเรียนรู้ กำรพฒันำตนเอง 

จดัอุปกรณ์วดัอุณหภูมิและเจล
แอลกอฮอลบ์ริกำรแก่พนกังำน 

สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

เวบ็ไซตข์องบริษทั กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม โดยกำรละเวน้จำกกำรละเมิด
กฎหมำย 

 รำยงำนประจ ำปี (บนเวบ็ไซต)์ กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำธำรณะ สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
อนุรักษพ์ลงังำนและส่ิงแวดลอ้ม 
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3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้มเพื่อป้องกนัและรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีอำจ
เกิดจำกกำรด ำเนินงำนทั้งภำยในและภำยนอกสถำนประกอบกำร จึงไดก้ ำหนด“นโยบำยคุณภำพและส่ิงแวดลอ้ม” เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดกำรพฒันำกระบวนกำรผลิต สร้ำงสรรคน์วตักรรมท่ีช่วยลดผลกระทบท่ีอำจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งเตรียม
มำตรกำรต่ำงๆ เพื่อก่อให้เกิดกำรใชท้รัพยำกรทุกดำ้นอยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด นอกจำกน้ีบริษทัไดก้ ำหนด “นโยบำย
กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก” เพื่อรับมือกบักำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลก ปัญหำโลกร้อนและกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศท่ีรุนแรงมำกขึ้น โดยบริษทัฯ เผยแพร่นโยบำยดงักล่ำวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจำกกระบวนกำรผลิตหรือกำรก ำจดัวตัถุดิบเหลือใช ้ในกระบวนกำรผลิตฟิลม์ อำจจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี 

1. ผลกระทบทางน ้า 
บริษทัฯ มีระบบจดักำรดำ้นน ้ ำทิ้ง ซ่ึงจำกกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ ำทิ้ง เม่ือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มำตรฐำนตำม 

ประกำศกระทรวงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัที่ 3 (พ.ศ.2539) และประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม 
ฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2539) ค่ำต่ำงๆ ท่ีกฎหมำยก ำหนด ผลอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำน 

2. ผลกระทบทางอากาศ 

บริษทัฯ ไดมี้กำรตรวจวดัคุณภำพอำกำศของโรงงำน ผลกำรตรวจวดัปริมำณของสำรเจือปนในอำกำศท่ีระบำย
ออกจำกโรงงำน ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม พ.ศ. 2549 ค่ำต่ำงๆ ท่ีกฎหมำยก ำหนดอยูใ่นเกณฑม์ำตรฐำน 

3. ผลกระทบทางด้านวัตถุดิบเหลือใช้ 

เน่ืองจำกปัญหำขยะพลำสติกส่งผลให้เกิดภำวะโลกร้อน หรือก๊ำซเรือนกระจกและได้กลำยเป็นปัญหำ
ส่ิงแวดลอ้มระดบัโลก ประเทศไทยไดมี้กำรก ำหนด Road Map ในกำรจดักำรกบัขยะพลำสติก โดยแผนจะด ำเนินกำร
ตั้งแต่ ปี.2561 ถึงปี 2573 ซ่ึงตำมแผนจะตอ้งมีกำรน ำขยะพลำสติกกลบัมำใช้ใหม่ร้อยละ 100 ภำยในปี พ.ศ.2570 
บริษทัฯ ถือเป็นส่วนหน่ึงในกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติก และไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคญัในกำรรีไซเคิลเพื่อลดปัญหำ
ขยะพลำสติก โดยฟิล์มพลำสติกท่ีสูญเสียจำกกระบวนกำรผลิต หรือฟิล์มท่ีมีปัญหำไม่ตรงตำมควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ จะถูกน ำไปสู่กระบวนกำรรีไซเคิลกลบัไปเป็นเม็ดพลำสติกใหม่ เพื่อใช้เป็นวตัถุดิบในกำรผลิตฟิลม์คร้ังต่อไป 
โดยเคร่ืองรีไซเคิลพลำสติกสำมำรถผลิตเม็ดพลำสติกรีไซเคิลไดป้ระมำณ 8,000 ตนัต่อปี และมีบำงส่วนท่ีขำยให้กบั
ลูกคำ้เพื่อน ำไปผลิตเป็นเม็ดพลำสติกเพื่อน ำกลบัมำใชใ้หม่ในผลิตภณัฑพ์ลำสติกอ่ืนๆ ดงันั้น บริษทัฯ จะไม่มีกำรทิ้ง
พลำสติกจำกโรงงำนออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
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4. ผลกระทบการสร้างขยะ และการใช้พลังงาน 

• มีกำรเปล่ียนหลอดไฟแบบเดิม มำใชห้ลอด LED และเปล่ียนเคร่ืองปรับอำกำศเป็นแบบประหยดัไฟเบอร์ 5 

ท ำใหป้ระหยดัไฟฟ้ำมำกขึ้น 

• ลดกำรใชก้ระดำษ โดยใชโ้ปรแกรม, Soft copy และกำรใชก้ระดำษหนำ้-หลงั (Reuse) 

• กำรน ำ Waste Steam กลบัมำใช ้ในกำรอุ่นเมด็พลำสติกก่อนเขำ้เคร่ือง Extruder 

• กำรน ำ Waste Steam กลบัมำใช ้ท่ีเคร่ือง Absorption Chiller เพ่ือผลิตน ้ำเยน็ใชใ้นขบวนกำรผลิต 

มาตรฐานระดบัสากล (Global Quality Standards) 

บริษัทฯ ได้รับกำรรับรอง มำตรฐำน ISO9001 : 2015 ระบบบริหำรงำนคุณภำพ และ ISO14001 : 2015  

ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัด ำเนินกำรภำยใตร้ะบบบริหำรงำนคุณภำพ / ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 

ตั้งแต่กำรคดัเลือกวตัถุดิบ กระบวนกำรผลิต กระบวนกำรควบคุมคุณภำพ ตลอดจนกระบวนกำรสนบัสนุนต่ำงๆท ำให้

มัน่ใจไดว่้ำ ผลิตภณัฑข์องเรำมีคุณภำพเป็นท่ียอมรับจำกทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ 
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3.4 การจดัการความยั่งยืนในมิติสังคม 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

บริษทัฯ มีนโยบำยด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดว้ยควำมตระหนักและให้ควำมส ำคญัในกำร
สนบัสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลส่ิงแวดลอ้มอยำ่งตอ่เน่ือง โดยยึดหลกักำร
ด ำเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น ผู ้
ถือหุ้น พนักงำน ชุมชนท่ีบริษัทประกอบกิจกำรอยู่ ลูกค้ำ เจ้ำหน้ี  คู่ค้ำ และหน่วยงำนภำครัฐรวมถึงสังคมและ
ประเทศชำติ 

บริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันำธุรกิจ โดยควบคู่ไปกบัควำมรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดกฎหมำย หรือ
ขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสำกลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันำสร้ำงรำกฐำนของควำมรับผิดชอบอย่ำงต่อเน่ืองและ
ยัง่ยืน โดยมีนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม รำยละเอียดดงัน้ี 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
เคำรพกฎระเบียบของสังคม โดยบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้ ำดำ้นกำรผลิตฟิลม์บรรจุภณัฑ์ท่ีมีคุณภำพ ดว้ยกำรสร้ำง
ควำมน่ำเช่ือถือให้กบัลูกคำ้ ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำและส่งเสริมกำร
เติบโตอย่ำงย ัง่ยืนขององค์กร รวมถึงกำรบริหำรจดักำรตำมหลกักำรท่ีดีอนัเป็นสำกลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย 
ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและด ำรงรักษำควำมเป็นเลิศในคุณธรรมอนัเป็นคุณค่ำพ้ืนฐำนขององคก์รชั้นน ำ 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ มีนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ภำยใต้กรอบควำมคิดท่ีว่ำ กำรทุจริตคอร์รัปชั่นยงัคงมีใน
สังคมไทย ทั้ งในภำครัฐ และ ภำคเอกชน บริษัทฯ จึงได้ร่วมลงนำมแสดงเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ   ของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) และไดรั้บ
กำรรับรองเป็นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต  ตั้งแต่วนัท่ี 18 สิงหำคม 2560 
และปัจจุบนัยงัคงไดรั้บกำรรับรองเป็นสมำชิกอยู่ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำบริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจอย่ำง
โปร่งใส เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยมัน่ใจไดว่้ำบริษทัฯ มีกำรด ำเนินธุรกิจท่ีค ำนึงถึงกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่  

ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้จัดท ำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และก ำหนดคู่มือมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ เพื่อส่ือสำรให้พนกังำนรับทรำบและเป็นแนวทำงปฏิบติั พร้อมทั้งเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐำน เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพ  ของ
คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน คู่คำ้ทำงธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใดๆ ดว้ยเร่ือง
แนวคิดและมุมมอง เช้ือชำติ สีผิว ศำสนำ เพศ ควำมพึงพอใจทำงเพศ สัญชำติ อำยุ ควำมทุพพลภำพ ไม่ใชแ้รงงำนเด็ก 
หรือสถำนภำพอื่นใดท่ีถือว่ำเป็นสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

• บริษัทฯ มีกำรก ำกับดูแลให้ค่ำจ้ำงอยู่ในระดับท่ี เหมำะสมกับระดับของอุตสำหกรรม กำรปรับปรุง
เปล่ียนแปลงโครงสร้ำง และกำรจดัระเบียบองคก์รนั้นจะด ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรมโดยอยู่ภำยใตก้รอบแห่ง
กฎหมำยไทย 
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4. ผลกระทบการสร้างขยะ และการใช้พลังงาน 

• มีกำรเปล่ียนหลอดไฟแบบเดิม มำใชห้ลอด LED และเปล่ียนเคร่ืองปรับอำกำศเป็นแบบประหยดัไฟเบอร์ 5 

ท ำใหป้ระหยดัไฟฟ้ำมำกขึ้น 

• ลดกำรใชก้ระดำษ โดยใชโ้ปรแกรม, Soft copy และกำรใชก้ระดำษหนำ้-หลงั (Reuse) 

• กำรน ำ Waste Steam กลบัมำใช ้ในกำรอุ่นเมด็พลำสติกก่อนเขำ้เคร่ือง Extruder 

• กำรน ำ Waste Steam กลบัมำใช ้ท่ีเคร่ือง Absorption Chiller เพ่ือผลิตน ้ำเยน็ใชใ้นขบวนกำรผลิต 

มาตรฐานระดบัสากล (Global Quality Standards) 

บริษัทฯ ได้รับกำรรับรอง มำตรฐำน ISO9001 : 2015 ระบบบริหำรงำนคุณภำพ และ ISO14001 : 2015  

ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัด ำเนินกำรภำยใตร้ะบบบริหำรงำนคุณภำพ / ระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 

ตั้งแตก่ำรคดัเลือกวตัถุดิบ กระบวนกำรผลิต กระบวนกำรควบคุมคุณภำพ ตลอดจนกระบวนกำรสนบัสนุนต่ำงๆท ำให้

มัน่ใจไดว่้ำ ผลิตภณัฑข์องเรำมีคุณภำพเป็นท่ียอมรับจำกทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ 
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3.4 การจดัการความยั่งยืนในมิติสังคม 

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

บริษทัฯ มีนโยบำยด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดว้ยควำมตระหนักและให้ควำมส ำคญัในกำร
สนบัสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง โดยยึดหลกักำร
ด ำเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น ผู ้
ถือหุ้น พนักงำน ชุมชนท่ีบริษัทประกอบกิจกำรอยู่ ลูกค้ำ เจ้ำหน้ี  คู่ค้ำ และหน่วยงำนภำครัฐรวมถึงสังคมและ
ประเทศชำติ 

บริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันำธุรกิจ โดยควบคู่ไปกบัควำมรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดกฎหมำย หรือ
ขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสำกลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันำสร้ำงรำกฐำนของควำมรับผิดชอบอย่ำงต่อเน่ืองและ
ยัง่ยืน โดยมีนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม รำยละเอียดดงัน้ี 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
เคำรพกฎระเบียบของสังคม โดยบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้ ำดำ้นกำรผลิตฟิลม์บรรจุภณัฑ์ท่ีมีคุณภำพ ดว้ยกำรสร้ำง
ควำมน่ำเช่ือถือให้กบัลูกคำ้ ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำและส่งเสริมกำร
เติบโตอย่ำงย ัง่ยืนขององค์กร รวมถึงกำรบริหำรจดักำรตำมหลกักำรท่ีดีอนัเป็นสำกลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย 
ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและด ำรงรักษำควำมเป็นเลิศในคุณธรรมอนัเป็นคุณค่ำพ้ืนฐำนขององคก์รชั้นน ำ 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ มีนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ภำยใต้กรอบควำมคิดท่ีว่ำ กำรทุจริตคอร์รัปชั่นยงัคงมีใน
สังคมไทย ทั้ งในภำครัฐ และ ภำคเอกชน บริษัทฯ จึงได้ร่วมลงนำมแสดงเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ   ของ
ภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) และไดรั้บ
กำรรับรองเป็นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต  ตั้งแต่วนัท่ี 18 สิงหำคม 2560 
และปัจจุบนัยงัคงไดรั้บกำรรับรองเป็นสมำชิกอยู่ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำบริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจอย่ำง
โปร่งใส เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยมัน่ใจไดว่้ำบริษทัฯ มีกำรด ำเนินธุรกิจท่ีค ำนึงถึงกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่  

ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้จัดท ำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และก ำหนดคู่มือมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ เพื่อส่ือสำรให้พนกังำนรับทรำบและเป็นแนวทำงปฏิบติั พร้อมทั้งเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐำน เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพ  ของ
คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน คู่คำ้ทำงธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลใดๆ ดว้ยเร่ือง
แนวคิดและมุมมอง เช้ือชำติ สีผิว ศำสนำ เพศ ควำมพึงพอใจทำงเพศ สัญชำติ อำยุ ควำมทุพพลภำพ ไม่ใชแ้รงงำนเด็ก 
หรือสถำนภำพอื่นใดท่ีถือว่ำเป็นสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

• บริษัทฯ มีกำรก ำกับดูแลให้ค่ำจ้ำงอยู่ในระดับท่ี เหมำะสมกับระดับของอุตสำหกรรม กำรปรับปรุง
เปล่ียนแปลงโครงสร้ำง และกำรจดัระเบียบองคก์รนั้นจะด ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรมโดยอยู่ภำยใตก้รอบแห่ง
กฎหมำยไทย 



แบบ 56-1  One Report 2564
บริิษััท ไทยฟิิล์์มอิินดััสตริ่� จำำ�กััดั (มห�ชน)30
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• บริษทัฯ มีสวสัดิกำรต่ำงๆ แก่พนกังำน และดูแลพนกังำนให้มีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนท่ีดีสำมำรถปฏิบติังำน
ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสุข รวมทั้งมีกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เพื่อสร้ำงหลกัประกนัให้
พนกังำน 

• บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรดูแลเร่ืองควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัในกำรท ำงำน โดยก ำหนดนโยบำยและ
แนวปฏิบัติ ให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อมในโรงงำน เพ่ือ
ด ำเนินงำนเก่ียวกบัควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัท่ีดีแก่พนกังำนโดยจดัให้มีกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัของ
สถำนท่ีท ำงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ ติดตั้งถงัดบัเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจดัให้มีกำรฝึกซ้อมดบัเพลิงเบ้ืองตน้ 
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ ำทุกปีส ำหรับส่วนของโรงงำนและส ำนักงำน และจดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำน
โรงงำน โดยเน้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน สร้ำงสภำพแวดล้อมกำร
ท ำงำนท่ีมีควำมปลอดภยัส ำหรับพนักงำน โดยมีมำตรกำรควบคุมให้ทุกคนปลอดภยัจำกอุบัติเหตุ และ
อนัตรำยท่ีอำจเกิดขึ้นได ้ 
รูปซอ้มหนีไฟ 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษทัฯ มุ่งเน้นกำรผลิตท่ีมีคุณภำพ มีควำมปลอดภยัสูงสุด เพื่อควำมพอใจสูงสุดของลูกคำ้ มีควำมจริงใจต่อ
กำรจดักำร ขอ้ร้องเรียนของลูกคำ้ รวมทั้งพยำยำมในกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องต่ำงๆ ท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกกำรผลิต และ/หรือ
กำรบริกำร โดยมุ่งเน้นท่ีจะคงไวซ่ึ้งควำมสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนกบัลูกคำ้ พร้อมกบัรักษำควำมลบัของลูกคำ้ ไม่น ำขอ้มูลไป
เปิดเผย หรือใชป้ระโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มีนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน ถือเป็นแนวปฏิบติัอย่ำงเคร่งครัด และจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย
และมำตรฐำนทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มต่ำงๆ รวมถึงจดัระบบภำยในเพื่อควบคมุและป้องกนัปัญหำส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีบริษทัฯ 
ไดมี้กำรรณรงคใ์ห้พนกังำนช่วยกนัประหยดัทรัพยำกรและพลงังำนดำ้นต่ำงๆ  

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  

บริษทัฯ ให้ควำมช่วยเหลือตำมก ำลงัแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ินรอบสถำนประกอบกำร พร้อมทั้งส่งเสริม
และสนบัสนุนให้พนกังำนมีส่วนร่วมท ำงำนอำสำสมคัร และกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ร่วมกบัชุมชน 

ผลการด าเนินงานด้านสังคม 

1. พนักงำนและแรงงำน บริษทัฯ ปฏิบัติตำมหลกัสิทธิมนุษยชนตั้งแต่กำรจ้ำงงำนจนถึงกำรดูแลพนักงำนและ
บุคคลำกร เพื่อให้พนักงำนและบุคคลำกรทุกคนเกิดควำมรู้สึกผูกพนักบัองค์กร โดยในปี 2564 บริษทัฯ มีกำร
ด ำเนินงำนดำ้นพนกังำนดงัน้ี 

 1.1 กำรจำ้งงำน จ ำนวนพนกังำน 248 คน พนกังำนผูพ้ิกำรจ ำนวน 2 คน 
 1.2 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรแก่พนักงำน บริษัทฯ มีนโนบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในรูปของ

เงินเดือน และจดัให้มีสวสัดิกำรด้ำนต่ำง ๆ  ส ำหรับพนักงำนของบริษัทตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น 
ประกนัสังคม และนอกเหนือจำกท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เงินช่วยเหลือพนักงำน
ส ำหรับค่ำพิธีฌำปนกิจบิดำมำรดำท่ีเสียชีวิตของพนกังำน เป็นตน้ 

 1.3 กำรพฒันำควำมรู้ศกัยภำพของพนักงำน และกำรฝึกอบรม บริษทัฯ มีนโยบำยส่งเสริมกำรพฒันำบุคลำกร 
โดยสนับสนุนให้พนักงำนมีกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ ศกัยภำพ  มีทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และกำรท ำงำนเป็นทีม นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัได้สนับสนุนกำรพฒันำองค์กรและทรัพยำกร
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• บริษทัฯ มีสวสัดิกำรต่ำงๆ แก่พนกังำน และดูแลพนกังำนให้มีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนท่ีดีสำมำรถปฏิบติังำน
ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสุข รวมทั้งมีกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เพื่อสร้ำงหลกัประกนัให้
พนกังำน 

• บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรดูแลเร่ืองควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัในกำรท ำงำน โดยก ำหนดนโยบำยและ
แนวปฏิบัติ ให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อมในโรงงำน เพ่ือ
ด ำเนินงำนเก่ียวกบัควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัท่ีดีแก่พนกังำนโดยจดัให้มีกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัของ
สถำนท่ีท ำงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ ติดตั้งถงัดบัเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจดัให้มีกำรฝึกซ้อมดบัเพลิงเบ้ืองตน้ 
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ ำทุกปีส ำหรับส่วนของโรงงำนและส ำนักงำน และจดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำน
โรงงำน โดยเน้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน สร้ำงสภำพแวดล้อมกำร
ท ำงำนท่ีมีควำมปลอดภยัส ำหรับพนักงำน โดยมีมำตรกำรควบคุมให้ทุกคนปลอดภยัจำกอุบัติเหตุ และ
อนัตรำยท่ีอำจเกิดขึ้นได ้ 
รูปซอ้มหนีไฟ 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษทัฯ มุ่งเน้นกำรผลิตท่ีมีคุณภำพ มีควำมปลอดภยัสูงสุด เพื่อควำมพอใจสูงสุดของลูกคำ้ มีควำมจริงใจต่อ
กำรจดักำร ขอ้ร้องเรียนของลูกคำ้ รวมทั้งพยำยำมในกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องต่ำงๆ ท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกกำรผลิต และ/หรือ
กำรบริกำร โดยมุ่งเน้นท่ีจะคงไวซ่ึ้งควำมสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนกบัลูกคำ้ พร้อมกบัรักษำควำมลบัของลูกคำ้ ไม่น ำขอ้มูลไป
เปิดเผย หรือใชป้ระโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มีนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน ถือเป็นแนวปฏิบติัอย่ำงเคร่งครัด และจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย
และมำตรฐำนทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มต่ำงๆ รวมถึงจดัระบบภำยในเพื่อควบคมุและป้องกนัปัญหำส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีบริษทัฯ 
ไดมี้กำรรณรงคใ์ห้พนกังำนช่วยกนัประหยดัทรัพยำกรและพลงังำนดำ้นต่ำงๆ  

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  

บริษทัฯ ให้ควำมช่วยเหลือตำมก ำลงัแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ินรอบสถำนประกอบกำร พร้อมทั้งส่งเสริม
และสนบัสนุนให้พนกังำนมีส่วนร่วมท ำงำนอำสำสมคัร และกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ร่วมกบัชุมชน 

ผลการด าเนินงานด้านสังคม 

1. พนักงำนและแรงงำน บริษทัฯ ปฏิบัติตำมหลกัสิทธิมนุษยชนตั้งแต่กำรจ้ำงงำนจนถึงกำรดูแลพนักงำนและ
บุคคลำกร เพื่อให้พนักงำนและบุคคลำกรทุกคนเกิดควำมรู้สึกผูกพนักบัองค์กร โดยในปี 2564 บริษทัฯ มีกำร
ด ำเนินงำนดำ้นพนกังำนดงัน้ี 

 1.1 กำรจำ้งงำน จ ำนวนพนกังำน 248 คน พนกังำนผูพ้ิกำรจ ำนวน 2 คน 
 1.2 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรแก่พนักงำน บริษัทฯ มีนโนบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในรูปของ

เงินเดือน และจดัให้มีสวสัดิกำรด้ำนต่ำง ๆ  ส ำหรับพนักงำนของบริษัทตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น 
ประกนัสังคม และนอกเหนือจำกท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เงินช่วยเหลือพนักงำน
ส ำหรับค่ำพิธีฌำปนกิจบิดำมำรดำท่ีเสียชีวิตของพนกังำน เป็นตน้ 

 1.3 กำรพฒันำควำมรู้ศกัยภำพของพนักงำน และกำรฝึกอบรม บริษทัฯ มีนโยบำยส่งเสริมกำรพฒันำบุคลำกร 
โดยสนับสนุนให้พนักงำนมีกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ ศกัยภำพ  มีทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และกำรท ำงำนเป็นทีม นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัได้สนับสนุนกำรพฒันำองค์กรและทรัพยำกร

7 
 

• บริษทัฯ มีสวสัดิกำรต่ำงๆ แก่พนกังำน และดูแลพนกังำนให้มีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนท่ีดีสำมำรถปฏิบติังำน
ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสุข รวมทั้งมีกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เพื่อสร้ำงหลกัประกนัให้
พนกังำน 

• บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรดูแลเร่ืองควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัในกำรท ำงำน โดยก ำหนดนโยบำยและ
แนวปฏิบัติ ให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อมในโรงงำน เพื่อ
ด ำเนินงำนเก่ียวกบัควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัท่ีดีแก่พนกังำนโดยจดัให้มีกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัของ
สถำนท่ีท ำงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ ติดตั้งถงัดบัเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจดัให้มีกำรฝึกซ้อมดบัเพลิงเบ้ืองตน้ 
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ ำทุกปีส ำหรับส่วนของโรงงำนและส ำนักงำน และจดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำน
โรงงำน โดยเน้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน สร้ำงสภำพแวดล้อมกำร
ท ำงำนท่ีมีควำมปลอดภยัส ำหรับพนักงำน โดยมีมำตรกำรควบคุมให้ทุกคนปลอดภยัจำกอุบัติเหตุ และ
อนัตรำยท่ีอำจเกิดขึ้นได ้ 
รูปซอ้มหนีไฟ 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษทัฯ มุ่งเน้นกำรผลิตท่ีมีคุณภำพ มีควำมปลอดภยัสูงสุด เพื่อควำมพอใจสูงสุดของลูกคำ้ มีควำมจริงใจต่อ
กำรจดักำร ขอ้ร้องเรียนของลูกคำ้ รวมทั้งพยำยำมในกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องต่ำงๆ ท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกกำรผลิต และ/หรือ
กำรบริกำร โดยมุ่งเน้นท่ีจะคงไวซ่ึ้งควำมสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนกบัลูกคำ้ พร้อมกบัรักษำควำมลบัของลูกคำ้ ไม่น ำขอ้มูลไป
เปิดเผย หรือใชป้ระโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มีนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน ถือเป็นแนวปฏิบติัอย่ำงเคร่งครัด และจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย
และมำตรฐำนทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มต่ำงๆ รวมถึงจดัระบบภำยในเพื่อควบคมุและป้องกนัปัญหำส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีบริษทัฯ 
ไดมี้กำรรณรงคใ์ห้พนกังำนช่วยกนัประหยดัทรัพยำกรและพลงังำนดำ้นต่ำงๆ  

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  

บริษทัฯ ให้ควำมช่วยเหลือตำมก ำลงัแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ินรอบสถำนประกอบกำร พร้อมทั้งส่งเสริม
และสนบัสนุนให้พนกังำนมีส่วนร่วมท ำงำนอำสำสมคัร และกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ร่วมกบัชุมชน 

ผลการด าเนินงานด้านสังคม 

1. พนักงำนและแรงงำน บริษทัฯ ปฏิบัติตำมหลกัสิทธิมนุษยชนตั้งแต่กำรจ้ำงงำนจนถึงกำรดูแลพนักงำนและ
บุคคลำกร เพื่อให้พนักงำนและบุคคลำกรทุกคนเกิดควำมรู้สึกผูกพนักบัองค์กร โดยในปี 2564 บริษทัฯ มีกำร
ด ำเนินงำนดำ้นพนกังำนดงัน้ี 

 1.1 กำรจำ้งงำน จ ำนวนพนกังำน 248 คน พนกังำนผูพ้ิกำรจ ำนวน 2 คน 
 1.2 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรแก่พนักงำน บริษัทฯ มีนโนบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในรูปของ

เงินเดือน และจดัให้มีสวสัดิกำรด้ำนต่ำง ๆ  ส ำหรับพนักงำนของบริษัทตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น 
ประกนัสังคม และนอกเหนือจำกท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เงินช่วยเหลือพนักงำน
ส ำหรับค่ำพิธีฌำปนกิจบิดำมำรดำท่ีเสียชีวิตของพนกังำน เป็นตน้ 

 1.3 กำรพฒันำควำมรู้ศกัยภำพของพนักงำน และกำรฝึกอบรม บริษทัฯ มีนโยบำยส่งเสริมกำรพฒันำบุคลำกร 
โดยสนับสนุนให้พนักงำนมีกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ ศกัยภำพ  มีทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และกำรท ำงำนเป็นทีม นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัได้สนับสนุนกำรพฒันำองค์กรและทรัพยำกร
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บุคคล โดยเน้นกระบวนกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ กำรก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีของพนักงำนให้ชัดเจน 
กำรก ำหนดผลตอบแทนท่ีเหมำะสม กำรพฒันำระบบกำรประเมินและเพ่ิมสมรรถนะกำรท ำงำนของ
พนักงำน โดยในปี 2564 บริษทัฯ จดัหลกัสูตรอบรมพนักงำนเพื่อเพ่ิมทกัษะและศกัยภำพในกำรท ำงำน
ให้แก่พนกังำนจ ำนวน 6 หลกัสูตร  

  รูปสัมมนำ TFI 
 
 1.4 นโยบำยควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั บริษทัฯ ก ำหนดนโยบำยท่ีสนบัสนุนให้พนกังำนปฏิบติังำนได้

อยำ่งปลอดภยัและมีสุขอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำนท่ีดี โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้กำรป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอำจเกิดขึ้น
ไดอ้ย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจิตส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมี
พนกังำน จป.วิชำชีพ เพื่อคอยดูแลดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และมีกำรให้ควำมรู้ผำ่นกำรฝึกอบรม
และส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพอนำมยัท่ีดี และไม่ท ำกำรใดท่ีเป็นผลร้ำยต่อสุขภำพอนำมยัแก่ลูกค้ำ 
หรือผูรั้บบริกำร รวมถึงดูแลสถำนท่ีท ำงำนให้ถูกสุขลกัษณะและมีควำมปลอดภยัอยู่เสมอ ซ่ึงในปี 2564 
บริษทัฯ เน้นและให้ควำมส ำคญักบัมำตรกำรกำรป้องกนัจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 
2019 และมำตรกำรกำรปฏิบติัตนและ ปฏิบติังำนส ำหรับพนกังำนในช่วงท่ีมีกำรระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด 2019  

การควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 

วดัอุณหภูมิและคดักรองก่อนเขำ้บริษทั และพ่นฆ่ำเช้ือพ้ืนท่ีส่วนรวมเป็นประจ ำอยำ่งต่อเน่ือง 

รูป วดัอุณหภูมิ 

รูป วดัอุณหภูมิ-1 

รูป คดักรอง 

2. ดำ้นกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น บริษทัฯ มีหน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียงท ำกำรประเมินควำมเส่ียงทำงธุรกิจ 
รวมถึงควำมเส่ียงดำ้นคอร์รัปชัน่ คอยตรวจสอบและประเมินระบบกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำ เพื่อให้มัน่ใจว่ำ
บริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมท่ีจะป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ได ้รวมทั้งบริษทัฯ 
ได้ก ำหนดช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนดำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ไวห้ลำกหลำยรูปแบบ เช่น จดหมำย อีเมล หรือ
สำมำรถร้องเรียนได้ โดยตรงผ่ำนหน่วยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและเลขำนุกำรบริษัท เป็นตน้ โดยในปี      
ท่ีผ่ำนมำและปี 2564 บริษัทฯ ยงัไม่มีเหตุกำรณ์กำรทุจริตคอร์รัปชั่นและข้อร้องเรียนใดๆ ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้
ตั้งเป้ำหมำยท่ีจะไม่ให้มีเหตุกำรณ์ทุจริตคอร์รัปชัน่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี 

3. ชุมชนและสังคม บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมัน่กำร
ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดี และปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้น โดยบริษทัฯ จะมุ่งมัน่
ในกำรพฒันำส่งเสริมและยกระดบัคุณภำพชีวิตของสังคม และชุมชนอนัเป็นท่ีท่ีบริษทัตั้งอยู่ให้มีคุณภำพดีขึ้น
พร้อม ๆ กับกำรเติบโตของบริษัทฯ บริษัทฯ ยึดถือนโยบำยท่ีต้องดูแลและสำนสัมพนัธ์กับชุมชนใกล้เคียง         
จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีค  ำนึงถึงควำมเหมำะสมและ
ประโยชน์ท่ีชุมชนและสังคมจะพึงไดรั้บเพื่อกำรพฒันำชุมชนอย่ำงย ัง่ยืน รวมถึงส่งพนกังำนของบริษทัฯ เขำ้ร่วม
กิจกรรมชุมชน พร้อมทั้งให้กำรสนบัสนุนกิจกรรมในชุมชนอยำ่งเป็นสม ่ำเสมอ  

 
รูป บริจำคอปุกรณ์เพื่อป้องกนัโควิด 
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บุคคล โดยเน้นกระบวนกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ กำรก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีของพนักงำนให้ชัดเจน 
กำรก ำหนดผลตอบแทนท่ีเหมำะสม กำรพฒันำระบบกำรประเมินและเพ่ิมสมรรถนะกำรท ำงำนของ
พนักงำน โดยในปี 2564 บริษทัฯ จดัหลกัสูตรอบรมพนักงำนเพื่อเพ่ิมทกัษะและศกัยภำพในกำรท ำงำน
ให้แก่พนกังำนจ ำนวน 6 หลกัสูตร  

  รูปสัมมนำ TFI 
 
 1.4 นโยบำยควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั บริษทัฯ ก ำหนดนโยบำยท่ีสนบัสนุนให้พนกังำนปฏิบติังำนได้

อยำ่งปลอดภยัและมีสุขอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำนท่ีดี โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้กำรป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอำจเกิดขึ้น
ไดอ้ย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจิตส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมี
พนกังำน จป.วิชำชีพ เพื่อคอยดูแลดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และมีกำรให้ควำมรู้ผำ่นกำรฝึกอบรม
และส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพอนำมยัท่ีดี และไม่ท ำกำรใดท่ีเป็นผลร้ำยต่อสุขภำพอนำมยัแก่ลูกค้ำ 
หรือผูรั้บบริกำร รวมถึงดูแลสถำนท่ีท ำงำนให้ถูกสุขลกัษณะและมีควำมปลอดภยัอยู่เสมอ ซ่ึงในปี 2564 
บริษทัฯ เน้นและให้ควำมส ำคญักบัมำตรกำรกำรป้องกนัจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 
2019 และมำตรกำรกำรปฏิบติัตนและ ปฏิบติังำนส ำหรับพนกังำนในช่วงท่ีมีกำรระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด 2019  

การควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 

วดัอุณหภูมิและคดักรองก่อนเขำ้บริษทั และพ่นฆ่ำเช้ือพ้ืนท่ีส่วนรวมเป็นประจ ำอยำ่งต่อเน่ือง 

รูป วดัอุณหภูมิ 

รูป วดัอุณหภูมิ-1 

รูป คดักรอง 

2. ดำ้นกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น บริษทัฯ มีหน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียงท ำกำรประเมินควำมเส่ียงทำงธุรกิจ 
รวมถึงควำมเส่ียงดำ้นคอร์รัปชัน่ คอยตรวจสอบและประเมินระบบกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำ เพื่อให้มัน่ใจว่ำ
บริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมท่ีจะป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ได ้รวมทั้งบริษทัฯ 
ได้ก ำหนดช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนดำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ไวห้ลำกหลำยรูปแบบ เช่น จดหมำย อีเมล หรือ
สำมำรถร้องเรียนได้ โดยตรงผ่ำนหน่วยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและเลขำนุกำรบริษัท เป็นตน้ โดยในปี      
ท่ีผ่ำนมำและปี 2564 บริษัทฯ ยงัไม่มีเหตุกำรณ์กำรทุจริตคอร์รัปชั่นและข้อร้องเรียนใดๆ ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้
ตั้งเป้ำหมำยท่ีจะไม่ให้มีเหตุกำรณ์ทุจริตคอร์รัปชัน่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี 

3. ชุมชนและสังคม บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมัน่กำร
ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดี และปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้น โดยบริษทัฯ จะมุ่งมัน่
ในกำรพฒันำส่งเสริมและยกระดบัคุณภำพชีวิตของสังคม และชุมชนอนัเป็นท่ีท่ีบริษทัตั้งอยู่ให้มีคุณภำพดีขึ้น
พร้อม ๆ กับกำรเติบโตของบริษัทฯ บริษัทฯ ยึดถือนโยบำยท่ีต้องดูแลและสำนสัมพนัธ์กับชุมชนใกล้เคียง         
จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีค  ำนึงถึงควำมเหมำะสมและ
ประโยชน์ท่ีชุมชนและสังคมจะพึงไดรั้บเพื่อกำรพฒันำชุมชนอย่ำงย ัง่ยืน รวมถึงส่งพนกังำนของบริษทัฯ เขำ้ร่วม
กิจกรรมชุมชน พร้อมทั้งให้กำรสนบัสนุนกิจกรรมในชุมชนอยำ่งเป็นสม ่ำเสมอ  

 
รูป บริจำคอปุกรณ์เพื่อป้องกนัโควิด 
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• บริษทัฯ มีสวสัดิกำรต่ำงๆ แก่พนกังำน และดูแลพนกังำนให้มีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนท่ีดีสำมำรถปฏิบติังำน
ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสุข รวมทั้งมีกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เพื่อสร้ำงหลกัประกนัให้
พนกังำน 

• บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรดูแลเร่ืองควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัในกำรท ำงำน โดยก ำหนดนโยบำยและ
แนวปฏิบัติ ให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อมในโรงงำน เพื่อ
ด ำเนินงำนเก่ียวกบัควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัท่ีดีแก่พนกังำนโดยจดัให้มีกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัของ
สถำนท่ีท ำงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ ติดตั้งถงัดบัเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจดัให้มีกำรฝึกซ้อมดบัเพลิงเบ้ืองตน้ 
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ ำทุกปีส ำหรับส่วนของโรงงำนและส ำนักงำน และจดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำน
โรงงำน โดยเน้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน สร้ำงสภำพแวดล้อมกำร
ท ำงำนท่ีมีควำมปลอดภยัส ำหรับพนักงำน โดยมีมำตรกำรควบคุมให้ทุกคนปลอดภยัจำกอุบัติเหตุ และ
อนัตรำยท่ีอำจเกิดขึ้นได ้ 
รูปซอ้มหนีไฟ 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษทัฯ มุ่งเน้นกำรผลิตท่ีมีคุณภำพ มีควำมปลอดภยัสูงสุด เพื่อควำมพอใจสูงสุดของลูกคำ้ มีควำมจริงใจต่อ
กำรจดักำร ขอ้ร้องเรียนของลูกคำ้ รวมทั้งพยำยำมในกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องต่ำงๆ ท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกกำรผลิต และ/หรือ
กำรบริกำร โดยมุ่งเน้นท่ีจะคงไวซ่ึ้งควำมสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนกบัลูกคำ้ พร้อมกบัรักษำควำมลบัของลูกคำ้ ไม่น ำขอ้มูลไป
เปิดเผย หรือใชป้ระโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มีนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน ถือเป็นแนวปฏิบติัอย่ำงเคร่งครัด และจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย
และมำตรฐำนทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มต่ำงๆ รวมถึงจดัระบบภำยในเพื่อควบคมุและป้องกนัปัญหำส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีบริษทัฯ 
ไดมี้กำรรณรงคใ์ห้พนกังำนช่วยกนัประหยดัทรัพยำกรและพลงังำนดำ้นต่ำงๆ  

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  

บริษทัฯ ให้ควำมช่วยเหลือตำมก ำลงัแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ินรอบสถำนประกอบกำร พร้อมทั้งส่งเสริม
และสนบัสนุนให้พนกังำนมีส่วนร่วมท ำงำนอำสำสมคัร และกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ร่วมกบัชุมชน 

ผลการด าเนินงานด้านสังคม 

1. พนักงำนและแรงงำน บริษทัฯ ปฏิบัติตำมหลกัสิทธิมนุษยชนตั้งแต่กำรจ้ำงงำนจนถึงกำรดูแลพนักงำนและ
บุคคลำกร เพื่อให้พนักงำนและบุคคลำกรทุกคนเกิดควำมรู้สึกผูกพนักบัองค์กร โดยในปี 2564 บริษทัฯ มีกำร
ด ำเนินงำนดำ้นพนกังำนดงัน้ี 

 1.1 กำรจำ้งงำน จ ำนวนพนกังำน 248 คน พนกังำนผูพ้ิกำรจ ำนวน 2 คน 
 1.2 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรแก่พนักงำน บริษัทฯ มีนโนบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในรูปของ

เงินเดือน และจดัให้มีสวสัดิกำรด้ำนต่ำง ๆ  ส ำหรับพนักงำนของบริษัทตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น 
ประกนัสังคม และนอกเหนือจำกท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เงินช่วยเหลือพนักงำน
ส ำหรับค่ำพิธีฌำปนกิจบิดำมำรดำท่ีเสียชีวิตของพนกังำน เป็นตน้ 

 1.3 กำรพฒันำควำมรู้ศกัยภำพของพนักงำน และกำรฝึกอบรม บริษทัฯ มีนโยบำยส่งเสริมกำรพฒันำบุคลำกร 
โดยสนับสนุนให้พนักงำนมีกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ ศกัยภำพ  มีทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และกำรท ำงำนเป็นทีม นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัได้สนับสนุนกำรพฒันำองค์กรและทรัพยำกร
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• บริษทัฯ มีสวสัดิกำรต่ำงๆ แก่พนกังำน และดูแลพนกังำนให้มีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนท่ีดีสำมำรถปฏิบติังำน
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• บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรดูแลเร่ืองควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัในกำรท ำงำน โดยก ำหนดนโยบำยและ
แนวปฏิบัติ ให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อมในโรงงำน เพ่ือ
ด ำเนินงำนเก่ียวกบัควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัท่ีดีแก่พนกังำนโดยจดัให้มีกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัของ
สถำนท่ีท ำงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ ติดตั้งถงัดบัเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจดัให้มีกำรฝึกซ้อมดบัเพลิงเบ้ืองตน้ 
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ ำทุกปีส ำหรับส่วนของโรงงำนและส ำนักงำน และจดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำน
โรงงำน โดยเน้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน สร้ำงสภำพแวดล้อมกำร
ท ำงำนท่ีมีควำมปลอดภยัส ำหรับพนักงำน โดยมีมำตรกำรควบคุมให้ทุกคนปลอดภยัจำกอุบัติเหตุ และ
อนัตรำยท่ีอำจเกิดขึ้นได ้ 
รูปซอ้มหนีไฟ 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษทัฯ มุ่งเน้นกำรผลิตท่ีมีคุณภำพ มีควำมปลอดภยัสูงสุด เพื่อควำมพอใจสูงสุดของลูกคำ้ มีควำมจริงใจต่อ
กำรจดักำร ขอ้ร้องเรียนของลูกคำ้ รวมทั้งพยำยำมในกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องต่ำงๆ ท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกกำรผลิต และ/หรือ
กำรบริกำร โดยมุ่งเน้นท่ีจะคงไวซ่ึ้งควำมสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนกบัลูกคำ้ พร้อมกบัรักษำควำมลบัของลูกคำ้ ไม่น ำขอ้มูลไป
เปิดเผย หรือใชป้ระโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มีนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน ถือเป็นแนวปฏิบติัอย่ำงเคร่งครัด และจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย
และมำตรฐำนทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มต่ำงๆ รวมถึงจดัระบบภำยในเพื่อควบคมุและป้องกนัปัญหำส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีบริษทัฯ 
ไดมี้กำรรณรงคใ์ห้พนกังำนช่วยกนัประหยดัทรัพยำกรและพลงังำนดำ้นต่ำงๆ  

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  

บริษทัฯ ให้ควำมช่วยเหลือตำมก ำลงัแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ินรอบสถำนประกอบกำร พร้อมทั้งส่งเสริม
และสนบัสนุนให้พนกังำนมีส่วนร่วมท ำงำนอำสำสมคัร และกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ร่วมกบัชุมชน 

ผลการด าเนินงานด้านสังคม 

1. พนักงำนและแรงงำน บริษทัฯ ปฏิบัติตำมหลกัสิทธิมนุษยชนตั้งแต่กำรจ้ำงงำนจนถึงกำรดูแลพนักงำนและ
บุคคลำกร เพื่อให้พนักงำนและบุคคลำกรทุกคนเกิดควำมรู้สึกผูกพนักบัองค์กร โดยในปี 2564 บริษทัฯ มีกำร
ด ำเนินงำนดำ้นพนกังำนดงัน้ี 

 1.1 กำรจำ้งงำน จ ำนวนพนกังำน 248 คน พนกังำนผูพ้ิกำรจ ำนวน 2 คน 
 1.2 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรแก่พนักงำน บริษัทฯ มีนโนบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในรูปของ

เงินเดือน และจัดให้มีสวสัดิกำรด้ำนต่ำง ๆ  ส ำหรับพนักงำนของบริษัทตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น 
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ส ำหรับค่ำพิธีฌำปนกิจบิดำมำรดำท่ีเสียชีวิตของพนกังำน เป็นตน้ 

 1.3 กำรพฒันำควำมรู้ศกัยภำพของพนักงำน และกำรฝึกอบรม บริษทัฯ มีนโยบำยส่งเสริมกำรพฒันำบุคลำกร 
โดยสนับสนุนให้พนักงำนมีกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ ศกัยภำพ  มีทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และกำรท ำงำนเป็นทีม นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัได้สนับสนุนกำรพฒันำองค์กรและทรัพยำกร
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บุคคล โดยเน้นกระบวนกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ กำรก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีของพนักงำนให้ชัดเจน 
กำรก ำหนดผลตอบแทนท่ีเหมำะสม กำรพฒันำระบบกำรประเมินและเพ่ิมสมรรถนะกำรท ำงำนของ
พนักงำน โดยในปี 2564 บริษทัฯ จดัหลกัสูตรอบรมพนักงำนเพื่อเพ่ิมทกัษะและศกัยภำพในกำรท ำงำน
ให้แก่พนกังำนจ ำนวน 6 หลกัสูตร  

  รูปสัมมนำ TFI 
 
 1.4 นโยบำยควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั บริษทัฯ ก ำหนดนโยบำยท่ีสนบัสนุนให้พนกังำนปฏิบติังำนได้

อยำ่งปลอดภยัและมีสุขอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำนท่ีดี โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้กำรป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอำจเกิดขึ้น
ไดอ้ย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจิตส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมี
พนกังำน จป.วิชำชีพ เพื่อคอยดูแลดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และมีกำรให้ควำมรู้ผำ่นกำรฝึกอบรม
และส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพอนำมยัท่ีดี และไม่ท ำกำรใดท่ีเป็นผลร้ำยต่อสุขภำพอนำมยัแก่ลูกค้ำ 
หรือผูรั้บบริกำร รวมถึงดูแลสถำนท่ีท ำงำนให้ถูกสุขลกัษณะและมีควำมปลอดภยัอยู่เสมอ ซ่ึงในปี 2564 
บริษทัฯ เน้นและให้ควำมส ำคญักบัมำตรกำรกำรป้องกนัจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 
2019 และมำตรกำรกำรปฏิบติัตนและ ปฏิบติังำนส ำหรับพนกังำนในช่วงท่ีมีกำรระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด 2019  

การควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 

วดัอุณหภูมิและคดักรองก่อนเขำ้บริษทั และพ่นฆ่ำเช้ือพ้ืนท่ีส่วนรวมเป็นประจ ำอยำ่งต่อเน่ือง 

รูป วดัอุณหภูมิ 

รูป วดัอุณหภูมิ-1 

รูป คดักรอง 

2. ดำ้นกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น บริษทัฯ มีหน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียงท ำกำรประเมินควำมเส่ียงทำงธุรกิจ 
รวมถึงควำมเส่ียงดำ้นคอร์รัปชัน่ คอยตรวจสอบและประเมินระบบกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำ เพื่อให้มัน่ใจว่ำ
บริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมท่ีจะป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ได ้รวมทั้งบริษทัฯ 
ได้ก ำหนดช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนดำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ไวห้ลำกหลำยรูปแบบ เช่น จดหมำย อีเมล หรือ
สำมำรถร้องเรียนได้ โดยตรงผ่ำนหน่วยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและเลขำนุกำรบริษัท เป็นตน้ โดยในปี      
ท่ีผ่ำนมำและปี 2564 บริษัทฯ ยงัไม่มีเหตุกำรณ์กำรทุจริตคอร์รัปชั่นและข้อร้องเรียนใดๆ ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้
ตั้งเป้ำหมำยท่ีจะไม่ให้มีเหตุกำรณ์ทุจริตคอร์รัปชัน่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี 

3. ชุมชนและสังคม บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมัน่กำร
ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดี และปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้น โดยบริษทัฯ จะมุ่งมัน่
ในกำรพฒันำส่งเสริมและยกระดบัคุณภำพชีวิตของสังคม และชุมชนอนัเป็นท่ีท่ีบริษทัตั้งอยู่ให้มีคุณภำพดีขึ้น
พร้อม ๆ กับกำรเติบโตของบริษัทฯ บริษัทฯ ยึดถือนโยบำยท่ีต้องดูแลและสำนสัมพนัธ์กับชุมชนใกล้เคียง         
จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีค  ำนึงถึงควำมเหมำะสมและ
ประโยชน์ท่ีชุมชนและสังคมจะพึงไดรั้บเพื่อกำรพฒันำชุมชนอย่ำงย ัง่ยืน รวมถึงส่งพนกังำนของบริษทัฯ เขำ้ร่วม
กิจกรรมชุมชน พร้อมทั้งให้กำรสนบัสนุนกิจกรรมในชุมชนอยำ่งเป็นสม ่ำเสมอ  

 
รูป บริจำคอปุกรณ์เพื่อป้องกนัโควิด 
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รูป บริจำคอปุกรณ์เพื่อป้องกนัโควิด 
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4.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีน าเสนอประกอบดว้ยผลการด าเนินงานจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาต บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั โดยแสดงเปรียบเทียบกบัฐานะ
ทางการเงินและผลด าเนินงานจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2562 

ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ  

ปี 2564 ไตรมาส 2 บริษัทฯ ได้กลบัมาเร่ิมด าเนินการผลิตและการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์แผ่นฟิล์ม BOPP, CPP และ 
METALLIZED อีกคร้ัง ภายใตส้ถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง
ส่งผลกระทบต่อการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก และรายไดข้องบริษทัฯ ท่ียงัไม่ไดต้ามแผนท่ีตั้งไว ้แต่ทิศทางรายไดข้องบริษทัฯ
มีแนวโน้มท่ีสูงขึ้นในไตรมาส 4 จะเห็นไดว่้าแนวโน้มความตอ้งการผลิตภณัฑ์แผ่นฟิลม์นั้นยงัมีเพ่ิมมากขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และรวมถึงบริษทัฯ มุ่งเน้นรักษาฐานลูกคา้เดิม จึงไดมี้การปรับปรุงเคร่ืองจกัรเดิมและพฒันากระบวนการผลิตให้   
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นโดยน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาพฒันาควบคู่กบัเคร่ืองจกัรท่ีมีอยู ่เพื่อรองรับกบัความตอ้งการผลิตภณัฑ์
ท่ีเพ่ิมขึ้น โดยการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคตในการสร้างรายไดเ้พ่ิมขึ้น ประกอบกบั      
กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเน้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ ราคาท่ีแข่งขนัได ้การส่งมอบสินคา้ท่ีตรงเวลาและรวดเร็ว ซ่ึงไดส้ร้างความ
น่าเช่ือถือให้บริษัทฯ มาโดยตลอด  บริษัทฯ ได้มีการวางแผนในการขยายฐานลูกค้าใหม่เพ่ิมเติมทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงการหาพนัธมิตรและคู่คา้เพ่ิม การท าวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ   
ในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงิน  

 2564 % 2563 % 2562 % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   200,364 6.28 245,795 8.09 20,019 1.47 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ  120,918 3.79 1,755 0.06 5,621 0.41 

สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 217,304 6.81 890 0.03 3,719 0.27 

อะไหล่และวสัดุ-สุทธิ 52,196 1.63 53,066 1.74 53,416 3.93 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,488 0.17 489 0.02 2,634 0.20 

รวมสินทรัพย์รวมหมุนเวียน 596,270 18.68 301,995 9.94 85,409 6.28 

ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน-ในราคาประเมิน 790,550 24.76 790,550 26.00 474,877 34.95 

อาคารและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน-สุทธิ 1,578,891 49.45 1,711,734 56.32 559,529 41.18 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน-สุทธิ 221,293 6.93 232,108 7.64 238,753 17.57 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช-้สุทธิ 5,197 0.16 2,393 0.08 - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  580 0.02 623 0.02 279 0.02 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,596,511 81.32 2,737,408 90.06 1,273,438 93.72 

รวมสินทรัพย์ 3,192,781 100 3,039,403 100 1,358,847 100 
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บุคคล โดยเน้นกระบวนกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ กำรก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีของพนักงำนให้ชัดเจน 
กำรก ำหนดผลตอบแทนท่ีเหมำะสม กำรพฒันำระบบกำรประเมินและเพ่ิมสมรรถนะกำรท ำงำนของ
พนักงำน โดยในปี 2564 บริษทัฯ จดัหลกัสูตรอบรมพนักงำนเพื่อเพ่ิมทกัษะและศกัยภำพในกำรท ำงำน
ให้แก่พนกังำนจ ำนวน 6 หลกัสูตร  

  รูปสัมมนำ TFI 
 
 1.4 นโยบำยควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั บริษทัฯ ก ำหนดนโยบำยท่ีสนบัสนุนให้พนกังำนปฏิบติังำนได้

อยำ่งปลอดภยัและมีสุขอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำนท่ีดี โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้กำรป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอำจเกิดขึ้น
ไดอ้ย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจิตส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมี
พนกังำน จป.วิชำชีพ เพื่อคอยดูแลดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และมีกำรให้ควำมรู้ผำ่นกำรฝึกอบรม
และส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพอนำมยัท่ีดี และไม่ท ำกำรใดท่ีเป็นผลร้ำยต่อสุขภำพอนำมยัแก่ลูกค้ำ 
หรือผูรั้บบริกำร รวมถึงดูแลสถำนท่ีท ำงำนให้ถูกสุขลกัษณะและมีควำมปลอดภยัอยู่เสมอ ซ่ึงในปี 2564 
บริษทัฯ เน้นและให้ควำมส ำคญักบัมำตรกำรกำรป้องกนัจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 
2019 และมำตรกำรกำรปฏิบติัตนและ ปฏิบติังำนส ำหรับพนกังำนในช่วงท่ีมีกำรระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด 2019  

การควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 

วดัอุณหภูมิและคดักรองก่อนเขำ้บริษทั และพ่นฆ่ำเช้ือพ้ืนท่ีส่วนรวมเป็นประจ ำอยำ่งต่อเน่ือง 

รูป วดัอุณหภูมิ 

รูป วดัอุณหภูมิ-1 

รูป คดักรอง 

2. ดำ้นกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น บริษทัฯ มีหน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียงท ำกำรประเมินควำมเส่ียงทำงธุรกิจ 
รวมถึงควำมเส่ียงดำ้นคอร์รัปชัน่ คอยตรวจสอบและประเมินระบบกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำ เพื่อให้มัน่ใจว่ำ
บริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมท่ีจะป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ได ้รวมทั้งบริษทัฯ 
ได้ก ำหนดช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนดำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ไวห้ลำกหลำยรูปแบบ เช่น จดหมำย อีเมล หรือ
สำมำรถร้องเรียนได้ โดยตรงผ่ำนหน่วยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและเลขำนุกำรบริษัท เป็นตน้ โดยในปี      
ท่ีผ่ำนมำและปี 2564 บริษัทฯ ยงัไม่มีเหตุกำรณ์กำรทุจริตคอร์รัปชั่นและข้อร้องเรียนใดๆ ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้
ตั้งเป้ำหมำยท่ีจะไม่ให้มีเหตุกำรณ์ทุจริตคอร์รัปชัน่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี 

3. ชุมชนและสังคม บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมัน่กำร
ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดี และปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้น โดยบริษทัฯ จะมุ่งมัน่
ในกำรพฒันำส่งเสริมและยกระดบัคุณภำพชีวิตของสังคม และชุมชนอนัเป็นท่ีท่ีบริษทัตั้งอยู่ให้มีคุณภำพดีขึ้น
พร้อม ๆ กับกำรเติบโตของบริษัทฯ บริษัทฯ ยึดถือนโยบำยท่ีต้องดูแลและสำนสัมพนัธ์กับชุมชนใกล้เคียง         
จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีค  ำนึงถึงควำมเหมำะสมและ
ประโยชน์ท่ีชุมชนและสังคมจะพึงไดรั้บเพื่อกำรพฒันำชุมชนอย่ำงย ัง่ยืน รวมถึงส่งพนกังำนของบริษทัฯ เขำ้ร่วม
กิจกรรมชุมชน พร้อมทั้งให้กำรสนบัสนุนกิจกรรมในชุมชนอยำ่งเป็นสม ่ำเสมอ  

 
รูป บริจำคอปุกรณ์เพื่อป้องกนัโควิด 
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บุคคล โดยเน้นกระบวนกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ กำรก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีของพนักงำนให้ชัดเจน 
กำรก ำหนดผลตอบแทนท่ีเหมำะสม กำรพฒันำระบบกำรประเมินและเพ่ิมสมรรถนะกำรท ำงำนของ
พนักงำน โดยในปี 2564 บริษทัฯ จดัหลกัสูตรอบรมพนักงำนเพื่อเพ่ิมทกัษะและศกัยภำพในกำรท ำงำน
ให้แก่พนกังำนจ ำนวน 6 หลกัสูตร  

  รูปสัมมนำ TFI 
 
 1.4 นโยบำยควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั บริษทัฯ ก ำหนดนโยบำยท่ีสนบัสนุนให้พนกังำนปฏิบติังำนได้

อยำ่งปลอดภยัและมีสุขอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำนท่ีดี โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้กำรป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอำจเกิดขึ้น
ไดอ้ย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจิตส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมี
พนกังำน จป.วิชำชีพ เพื่อคอยดูแลดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และมีกำรให้ควำมรู้ผำ่นกำรฝึกอบรม
และส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพอนำมยัท่ีดี และไม่ท ำกำรใดท่ีเป็นผลร้ำยต่อสุขภำพอนำมยัแก่ลูกค้ำ 
หรือผูรั้บบริกำร รวมถึงดูแลสถำนท่ีท ำงำนให้ถูกสุขลกัษณะและมีควำมปลอดภยัอยู่เสมอ ซ่ึงในปี 2564 
บริษทัฯ เน้นและให้ควำมส ำคญักบัมำตรกำรกำรป้องกนัจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 
2019 และมำตรกำรกำรปฏิบติัตนและ ปฏิบติังำนส ำหรับพนกังำนในช่วงท่ีมีกำรระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด 2019  

การควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 

วดัอุณหภูมิและคดักรองก่อนเขำ้บริษทั และพ่นฆ่ำเช้ือพ้ืนท่ีส่วนรวมเป็นประจ ำอยำ่งต่อเน่ือง 

รูป วดัอุณหภูมิ 

รูป วดัอุณหภูมิ-1 

รูป คดักรอง 

2. ดำ้นกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น บริษทัฯ มีหน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียงท ำกำรประเมินควำมเส่ียงทำงธุรกิจ 
รวมถึงควำมเส่ียงดำ้นคอร์รัปชัน่ คอยตรวจสอบและประเมินระบบกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำ เพื่อให้มัน่ใจว่ำ
บริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมท่ีจะป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ได ้รวมทั้งบริษทัฯ 
ได้ก ำหนดช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนดำ้นทุจริตคอร์รัปชั่นไวห้ลำกหลำยรูปแบบ เช่น จดหมำย อีเมล หรือ
สำมำรถร้องเรียนได้ โดยตรงผ่ำนหน่วยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและเลขำนุกำรบริษัท เป็นตน้ โดยในปี      
ท่ีผ่ำนมำและปี 2564 บริษัทฯ ยงัไม่มีเหตุกำรณ์กำรทุจริตคอร์รัปชั่นและข้อร้องเรียนใดๆ ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้
ตั้งเป้ำหมำยท่ีจะไม่ให้มีเหตุกำรณ์ทุจริตคอร์รัปชัน่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี 

3. ชุมชนและสังคม บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมัน่กำร
ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดี และปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้น โดยบริษทัฯ จะมุ่งมัน่
ในกำรพฒันำส่งเสริมและยกระดบัคุณภำพชีวิตของสังคม และชุมชนอนัเป็นท่ีท่ีบริษทัตั้งอยู่ให้มีคุณภำพดีขึ้น
พร้อม ๆ กับกำรเติบโตของบริษัทฯ บริษัทฯ ยึดถือนโยบำยท่ีต้องดูแลและสำนสัมพนัธ์กับชุมชนใกล้เคียง         
จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีค  ำนึงถึงควำมเหมำะสมและ
ประโยชน์ท่ีชุมชนและสังคมจะพึงไดรั้บเพื่อกำรพฒันำชุมชนอย่ำงย ัง่ยืน รวมถึงส่งพนกังำนของบริษทัฯ เขำ้ร่วม
กิจกรรมชุมชน พร้อมทั้งให้กำรสนบัสนุนกิจกรรมในชุมชนอยำ่งเป็นสม ่ำเสมอ  

 
รูป บริจำคอปุกรณ์เพื่อป้องกนัโควิด 
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4.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีน าเสนอประกอบดว้ยผลการด าเนินงานจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาต บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั โดยแสดงเปรียบเทียบกบัฐานะ
ทางการเงินและผลด าเนินงานจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2562 

ภาพรวมของการด าเนินธุรกิจ  

ปี 2564 ไตรมาส 2 บริษัทฯ ได้กลบัมาเร่ิมด าเนินการผลิตและการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์แผ่นฟิล์ม BOPP, CPP และ 
METALLIZED อีกคร้ัง ภายใตส้ถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง
ส่งผลกระทบต่อการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก และรายไดข้องบริษทัฯ ท่ียงัไม่ไดต้ามแผนท่ีตั้งไว ้แต่ทิศทางรายไดข้องบริษทัฯ
มีแนวโน้มท่ีสูงขึ้นในไตรมาส 4 จะเห็นไดว่้าแนวโน้มความตอ้งการผลิตภณัฑ์แผ่นฟิลม์นั้นยงัมีเพ่ิมมากขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และรวมถึงบริษทัฯ มุ่งเน้นรักษาฐานลูกคา้เดิม จึงไดมี้การปรับปรุงเคร่ืองจกัรเดิมและพฒันากระบวนการผลิตให้   
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นโดยน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาพฒันาควบคู่กบัเคร่ืองจกัรท่ีมีอยู ่เพื่อรองรับกบัความตอ้งการผลิตภณัฑ์
ท่ีเพ่ิมขึ้น โดยการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคตในการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประกอบกบั      
กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเน้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ ราคาท่ีแข่งขนัได ้การส่งมอบสินคา้ท่ีตรงเวลาและรวดเร็ว ซ่ึงไดส้ร้างความ
น่าเช่ือถือให้บริษัทฯ มาโดยตลอด  บริษัทฯ ได้มีการวางแผนในการขยายฐานลูกค้าใหม่เพ่ิมเติมทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงการหาพนัธมิตรและคู่คา้เพ่ิม การท าวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ   
ในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงิน  

 2564 % 2563 % 2562 % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   200,364 6.28 245,795 8.09 20,019 1.47 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ  120,918 3.79 1,755 0.06 5,621 0.41 

สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 217,304 6.81 890 0.03 3,719 0.27 

อะไหล่และวสัดุ-สุทธิ 52,196 1.63 53,066 1.74 53,416 3.93 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,488 0.17 489 0.02 2,634 0.20 

รวมสินทรัพย์รวมหมุนเวียน 596,270 18.68 301,995 9.94 85,409 6.28 

ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน-ในราคาประเมิน 790,550 24.76 790,550 26.00 474,877 34.95 

อาคารและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน-สุทธิ 1,578,891 49.45 1,711,734 56.32 559,529 41.18 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน-สุทธิ 221,293 6.93 232,108 7.64 238,753 17.57 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช-้สุทธิ 5,197 0.16 2,393 0.08 - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  580 0.02 623 0.02 279 0.02 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,596,511 81.32 2,737,408 90.06 1,273,438 93.72 

รวมสินทรัพย์ 3,192,781 100 3,039,403 100 1,358,847 100 
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บุคคล โดยเน้นกระบวนกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ กำรก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีของพนักงำนให้ชัดเจน 
กำรก ำหนดผลตอบแทนท่ีเหมำะสม กำรพฒันำระบบกำรประเมินและเพ่ิมสมรรถนะกำรท ำงำนของ
พนักงำน โดยในปี 2564 บริษทัฯ จดัหลกัสูตรอบรมพนักงำนเพื่อเพ่ิมทกัษะและศกัยภำพในกำรท ำงำน
ให้แก่พนกังำนจ ำนวน 6 หลกัสูตร  

  รูปสัมมนำ TFI 
 
 1.4 นโยบำยควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั บริษทัฯ ก ำหนดนโยบำยท่ีสนบัสนุนให้พนกังำนปฏิบติังำนได้

อยำ่งปลอดภยัและมีสุขอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำนท่ีดี โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้กำรป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอำจเกิดขึ้น
ไดอ้ย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจิตส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมี
พนกังำน จป.วิชำชีพ เพื่อคอยดูแลดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และมีกำรให้ควำมรู้ผำ่นกำรฝึกอบรม
และส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพอนำมยัท่ีดี และไม่ท ำกำรใดท่ีเป็นผลร้ำยต่อสุขภำพอนำมยัแก่ลูกค้ำ 
หรือผูรั้บบริกำร รวมถึงดูแลสถำนท่ีท ำงำนให้ถูกสุขลกัษณะและมีควำมปลอดภยัอยู่เสมอ ซ่ึงในปี 2564 
บริษทัฯ เน้นและให้ควำมส ำคญักบัมำตรกำรกำรป้องกนัจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 
2019 และมำตรกำรกำรปฏิบติัตนและ ปฏิบติังำนส ำหรับพนกังำนในช่วงท่ีมีกำรระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด 2019  

การควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 

วดัอุณหภูมิและคดักรองก่อนเขำ้บริษทั และพ่นฆ่ำเช้ือพ้ืนท่ีส่วนรวมเป็นประจ ำอยำ่งต่อเน่ือง 

รูป วดัอุณหภูมิ 

รูป วดัอุณหภูมิ-1 

รูป คดักรอง 

2. ดำ้นกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น บริษทัฯ มีหน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียงท ำกำรประเมินควำมเส่ียงทำงธุรกิจ 
รวมถึงควำมเส่ียงดำ้นคอร์รัปชัน่ คอยตรวจสอบและประเมินระบบกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำ เพื่อให้มัน่ใจว่ำ
บริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมท่ีจะป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ได ้รวมทั้งบริษทัฯ 
ได้ก ำหนดช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนดำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ไวห้ลำกหลำยรูปแบบ เช่น จดหมำย อีเมล หรือ
สำมำรถร้องเรียนได้ โดยตรงผ่ำนหน่วยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและเลขำนุกำรบริษัท เป็นตน้ โดยในปี      
ท่ีผ่ำนมำและปี 2564 บริษัทฯ ยงัไม่มีเหตุกำรณ์กำรทุจริตคอร์รัปชั่นและข้อร้องเรียนใดๆ ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้
ตั้งเป้ำหมำยท่ีจะไม่ให้มีเหตุกำรณ์ทุจริตคอร์รัปชัน่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี 

3. ชุมชนและสังคม บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมัน่กำร
ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดี และปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้น โดยบริษทัฯ จะมุ่งมัน่
ในกำรพฒันำส่งเสริมและยกระดบัคุณภำพชีวิตของสังคม และชุมชนอนัเป็นท่ีท่ีบริษทัตั้งอยู่ให้มีคุณภำพดีขึ้น
พร้อม ๆ กับกำรเติบโตของบริษัทฯ บริษัทฯ ยึดถือนโยบำยท่ีต้องดูแลและสำนสัมพนัธ์กับชุมชนใกล้เคียง         
จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีค  ำนึงถึงควำมเหมำะสมและ
ประโยชน์ท่ีชุมชนและสังคมจะพึงไดรั้บเพื่อกำรพฒันำชุมชนอย่ำงย ัง่ยืน รวมถึงส่งพนกังำนของบริษทัฯ เขำ้ร่วม
กิจกรรมชุมชน พร้อมทั้งให้กำรสนบัสนุนกิจกรรมในชุมชนอยำ่งเป็นสม ่ำเสมอ  

 
รูป บริจำคอปุกรณ์เพื่อป้องกนัโควิด 
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บุคคล โดยเน้นกระบวนกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ กำรก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีของพนักงำนให้ชัดเจน 
กำรก ำหนดผลตอบแทนท่ีเหมำะสม กำรพฒันำระบบกำรประเมินและเพ่ิมสมรรถนะกำรท ำงำนของ
พนักงำน โดยในปี 2564 บริษทัฯ จดัหลกัสูตรอบรมพนักงำนเพื่อเพ่ิมทกัษะและศกัยภำพในกำรท ำงำน
ให้แก่พนกังำนจ ำนวน 6 หลกัสูตร  

  รูปสัมมนำ TFI 
 
 1.4 นโยบำยควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั บริษทัฯ ก ำหนดนโยบำยท่ีสนบัสนุนให้พนกังำนปฏิบติังำนได้

อยำ่งปลอดภยัและมีสุขอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำนท่ีดี โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้กำรป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอำจเกิดขึ้น
ไดอ้ย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจิตส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมี
พนกังำน จป.วิชำชีพ เพื่อคอยดูแลดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และมีกำรให้ควำมรู้ผำ่นกำรฝึกอบรม
และส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพอนำมยัท่ีดี และไม่ท ำกำรใดท่ีเป็นผลร้ำยต่อสุขภำพอนำมยัแก่ลูกค้ำ 
หรือผูรั้บบริกำร รวมถึงดูแลสถำนท่ีท ำงำนให้ถูกสุขลกัษณะและมีควำมปลอดภยัอยู่เสมอ ซ่ึงในปี 2564 
บริษทัฯ เน้นและให้ควำมส ำคญักบัมำตรกำรกำรป้องกนัจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 
2019 และมำตรกำรกำรปฏิบติัตนและ ปฏิบติังำนส ำหรับพนกังำนในช่วงท่ีมีกำรระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด 2019  

การควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 

วดัอุณหภูมิและคดักรองก่อนเขำ้บริษทั และพ่นฆ่ำเช้ือพ้ืนท่ีส่วนรวมเป็นประจ ำอยำ่งต่อเน่ือง 

รูป วดัอุณหภูมิ 

รูป วดัอุณหภูมิ-1 

รูป คดักรอง 

2. ดำ้นกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น บริษทัฯ มีหน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียงท ำกำรประเมินควำมเส่ียงทำงธุรกิจ 
รวมถึงควำมเส่ียงดำ้นคอร์รัปชัน่ คอยตรวจสอบและประเมินระบบกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำ เพื่อให้มัน่ใจว่ำ
บริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสมท่ีจะป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ได ้รวมทั้งบริษทัฯ 
ได้ก ำหนดช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนดำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ไวห้ลำกหลำยรูปแบบ เช่น จดหมำย อีเมล หรือ
สำมำรถร้องเรียนได้ โดยตรงผ่ำนหน่วยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและเลขำนุกำรบริษัท เป็นตน้ โดยในปี      
ท่ีผ่ำนมำและปี 2564 บริษัทฯ ยงัไม่มีเหตุกำรณ์กำรทุจริตคอร์รัปชั่นและข้อร้องเรียนใดๆ ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้
ตั้งเป้ำหมำยท่ีจะไม่ให้มีเหตุกำรณ์ทุจริตคอร์รัปชัน่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี 

3. ชุมชนและสังคม บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมัน่กำร
ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดี และปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่ำงครบถว้น โดยบริษทัฯ จะมุ่งมัน่
ในกำรพฒันำส่งเสริมและยกระดบัคุณภำพชีวิตของสังคม และชุมชนอนัเป็นท่ีท่ีบริษทัตั้งอยู่ให้มีคุณภำพดีขึ้น
พร้อม ๆ กับกำรเติบโตของบริษัทฯ บริษัทฯ ยึดถือนโยบำยท่ีต้องดูแลและสำนสัมพนัธ์กับชุมชนใกล้เคียง         
จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีค  ำนึงถึงควำมเหมำะสมและ
ประโยชน์ท่ีชุมชนและสังคมจะพึงไดรั้บเพื่อกำรพฒันำชุมชนอย่ำงย ัง่ยืน รวมถึงส่งพนกังำนของบริษทัฯ เขำ้ร่วม
กิจกรรมชุมชน พร้อมทั้งให้กำรสนบัสนุนกิจกรรมในชุมชนอยำ่งเป็นสม ่ำเสมอ  

 
รูป บริจำคอปุกรณ์เพื่อป้องกนัโควิด 
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงิน 

 2564 % 2563 % 2562 % 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - - 276,175 20.32 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-อ่ืน 48,264 1.51 5,089 0.17 52,579 3.87 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - - - 61,359 4.52 

เงินกูยื้มระยะสั้น-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 30,000 2.21 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขผิดนดัช าระ - - - - 660,225 48.59 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,584 0.05 449 0.01 - - 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 255 0.01 - - - - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 782 0.02 1,312 0.04 777 0.05 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 50,885 1.59 6,850 0.22 1,081,115 79.56 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า-สุทธิ 3,707 0.12 2,001 0.07 - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 411,781 12.90 439,341 14.45 147,130 10.83 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 13,261 0.41 12,091 0.40 28,052 2.06 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 428,749 13.43 453,433 14.92 175,182 12.89 

รวมหนี้สิน 479,634 15.02 460,283 15.14 1,256,297 92.45 
ทุนจดทะเบียน 20,475,000 - 20,475,000 - 2,661,750 - 

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 16,826,224 527.01 14,332,500 471.56 2,047,500 150.68 

ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญั (13,264,915) (415.47) (11,145,250) (366.69) (88,750) (6.53) 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไม่ได ้จดัสรร  (2,136,004) (66.90) (2,007,770) (66.06) (2,046,032) (150.57) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,287,842 40.34 1,399,640 46.05 189,832 13.97 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,713,147 84.98 2,579,120 84.86 102,550 7.55 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,192,781 100 3,039,403 100 1,358,847 100 
หมายเหตุ ปี 2563 หยดุการผลิตชัว่คราว  และ ปี 2564 เร่ิมการผลิตในไตรมาส 2 

ฐานะการเงินของบริษัท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 3,192.78 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

สินทรัพย์หมุนเวียน มีจ านวน 596.27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.68 ของสินทรัพยร์วม ซ่ึงสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีเป็นเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 200.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.28 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นสุทธิจ านวน 120.91       
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.79 และสินคา้คงเหลือสุทธิ จ านวน 217.30 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.81 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  มีจ านวน 2,596.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.32 ของสินทรัพยร์วม ซ่ึงสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ี
เปล่ียนแปลงได้แก่อาคารและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน-สุทธิ จ านวน 1,578.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.45 ของ
สินทรัพยร์วม และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน-สุทธิ จ านวน 221.29 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.93 ของ
สินทรัพยร์วม  

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

หนีสิ้น 

หน้ีสินรวม  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2564  มีจ านวน  479.63  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 15.02 ของสินทรัพย์รวม 
ประกอบดว้ย 

หนี้สินหมุนเวียน มีจ านวน 50.88 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.59 ของสินทรัพยร์วม ไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนๆ จ านวน 
48.26ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.51 หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี จ านวน 1.58 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ
0.05 และประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน จ านวน 0.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน  มีจ านวน 428.75 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.43 ของสินทรัพย ์ไดแ้ก่ หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี จ านวน 
411.78 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ12.90 หน้ีสินตามสัญญาเช่า จ านวน 3.71 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ0.12 และ ประมาณการหน้ีสิน     
ไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน จ านวน 13.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.41 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  มีจ านวน 2,713 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 84.98 ของสินทรัพยร์วม ประกอบดว้ย ขาดทุน
สะสมจ านวน 2,136.00 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 66.90 รายการองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 1,287.84 ลา้นบาท 
คิดเป็น  ร้อยละ 40.34 และทุนท่ีออกช าระแลว้หักส่วนต ่ามูลค่าหุ้นสามญั 3,561.31 ลา้นบาท จากการแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิ
เป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ  

งบก าไรขาดทุน 

 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงิน  

 2564 % 2563 % 2562 % 

รายไดจ้ากการขาย 301,785 100 75 100 933,656 100 

ตน้ทุนขาย (341,796) (113.26)  (211) (279.75)  (845,613) (90.57)  

รายไดอ่ื้น 9,049 2.99 60,267 - 28,070 3.01 

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - 258,069 -   

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย  (11,268) (3.73) (2,047) - (29,233) (3.13) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (226,562) (75.07) (157,796) - (191,648) (20.53) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - (17,780) - (1,647) (0.18) 

ตน้ทุนทางการเงิน (553) (0.18) (124,426) - (80,772) (8.65) 

(ค่าใชจ่้าย) รายได ้ภาษเีงินได ้ 27,559 9.13 10,242 - 2,123 0.23 

ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี (241,786) (80.12) 26,393 - (185,064) (19.82) 

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  (0.02)  0.01  (0.09)  

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (หน่วย : หุ้น) 15,658,995,468  2,182,130,137  2,047,500,000  

หมายเหตุ ปี 2563 หยดุการผลิตชัว่คราว  และ ปี 2564 เร่ิมการผลิตในไตรมาส 2 
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงิน 

 2564 % 2563 % 2562 % 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - - 276,175 20.32 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-อ่ืน 48,264 1.51 5,089 0.17 52,579 3.87 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - - - 61,359 4.52 

เงินกูยื้มระยะสั้น-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 30,000 2.21 

หน้ีสินภายใตส้ัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขผิดนดัช าระ - - - - 660,225 48.59 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,584 0.05 449 0.01 - - 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 255 0.01 - - - - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 782 0.02 1,312 0.04 777 0.05 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 50,885 1.59 6,850 0.22 1,081,115 79.56 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า-สุทธิ 3,707 0.12 2,001 0.07 - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 411,781 12.90 439,341 14.45 147,130 10.83 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 13,261 0.41 12,091 0.40 28,052 2.06 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 428,749 13.43 453,433 14.92 175,182 12.89 

รวมหนี้สิน 479,634 15.02 460,283 15.14 1,256,297 92.45 
ทุนจดทะเบียน 20,475,000 - 20,475,000 - 2,661,750 - 

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 16,826,224 527.01 14,332,500 471.56 2,047,500 150.68 

ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญั (13,264,915) (415.47) (11,145,250) (366.69) (88,750) (6.53) 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมท่ียงัไม่ได ้จดัสรร  (2,136,004) (66.90) (2,007,770) (66.06) (2,046,032) (150.57) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,287,842 40.34 1,399,640 46.05 189,832 13.97 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,713,147 84.98 2,579,120 84.86 102,550 7.55 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,192,781 100 3,039,403 100 1,358,847 100 
หมายเหตุ ปี 2563 หยดุการผลิตชัว่คราว  และ ปี 2564 เร่ิมการผลิตในไตรมาส 2 

ฐานะการเงินของบริษัท 

สินทรัพย์ 
สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 3,192.78 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

สินทรัพย์หมุนเวียน มีจ านวน 596.27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.68 ของสินทรัพยร์วม ซ่ึงสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีเป็นเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 200.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.28 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่นสุทธิจ านวน 120.91       
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.79 และสินคา้คงเหลือสุทธิ จ านวน 217.30 ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ 6.81 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  มีจ านวน 2,596.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.32 ของสินทรัพยร์วม ซ่ึงสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ี
เปล่ียนแปลงได้แก่อาคารและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน-สุทธิ จ านวน 1,578.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.45 ของ
สินทรัพยร์วม และท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน-สุทธิ จ านวน 221.29 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.93 ของ
สินทรัพยร์วม  

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

หนีสิ้น 

หน้ีสินรวม  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2564  มีจ านวน  479.63  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 15.02 ของสินทรัพย์รวม 
ประกอบดว้ย 

หนี้สินหมุนเวียน มีจ านวน 50.88 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.59 ของสินทรัพยร์วม ไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนๆ จ านวน 
48.26ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.51 หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี จ านวน 1.58 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ
0.05 และประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน จ านวน 0.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน  มีจ านวน 428.75 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 13.43 ของสินทรัพย ์ไดแ้ก่ หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี จ านวน 
411.78 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ12.90 หน้ีสินตามสัญญาเช่า จ านวน 3.71 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ0.12 และ ประมาณการหน้ีสิน     
ไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน จ านวน 13.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.41 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  มีจ านวน 2,713 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 84.98 ของสินทรัพยร์วม ประกอบดว้ย ขาดทุน
สะสมจ านวน 2,136.00 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 66.90 รายการองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 1,287.84 ลา้นบาท 
คิดเป็น  ร้อยละ 40.34 และทุนท่ีออกช าระแลว้หักส่วนต ่ามูลค่าหุ้นสามญั 3,561.31 ลา้นบาท จากการแปลงใบส าคญัแสดงสิทธิ
เป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ  

งบก าไรขาดทุน 

 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงิน  

 2564 % 2563 % 2562 % 

รายไดจ้ากการขาย 301,785 100 75 100 933,656 100 

ตน้ทุนขาย (341,796) (113.26)  (211) (279.75)  (845,613) (90.57)  

รายไดอ่ื้น 9,049 2.99 60,267 - 28,070 3.01 

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี - - 258,069 -   

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย  (11,268) (3.73) (2,047) - (29,233) (3.13) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (226,562) (75.07) (157,796) - (191,648) (20.53) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - (17,780) - (1,647) (0.18) 

ตน้ทุนทางการเงิน (553) (0.18) (124,426) - (80,772) (8.65) 

(ค่าใชจ่้าย) รายได ้ภาษีเงินได ้ 27,559 9.13 10,242 - 2,123 0.23 

ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี (241,786) (80.12) 26,393 - (185,064) (19.82) 

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  (0.02)  0.01  (0.09)  

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (หน่วย : หุ้น) 15,658,995,468  2,182,130,137  2,047,500,000  

หมายเหตุ ปี 2563 หยดุการผลิตชัว่คราว  และ ปี 2564 เร่ิมการผลิตในไตรมาส 2 
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ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

ปี 2564 บริษทัฯ เร่ิมด าเนินการในไตรมาส 2 มีรายไดจ้ากการขาย 301.78 ลา้นบาท ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีดีขึ้นในไตรมาส 4 
และบริษทัฯ มีรายไดอ้ื่นๆ จ านวน 8.43 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวน 51.84 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากก าไรจากการกลบัรายการ
ดอ้ยค่าสินทรัพยล์ดลงจ านวน 37.70 ลา้นบาท ก าไรจากการช าระหน้ีเจา้หน้ีคดีความลดลงจ านวน 16.42 ลา้นบาท รายไดค้่าเช่า
เพ่ิมขึ้นจ านวน 0.39 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับเพ่ิมขึ้นจ านวน 0.10 ลา้นบาท และก าไรจากการการขายเศษวสัดุ อื่นๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 
1.79 ลา้นบาท จากการกลบัมาด าเนินการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ มีผลขาดทุนขั้นตน้ จ านวน 40.01 ลา้นบาท เน่ืองจากผลการ
ด าเนินงานยงัไม่ไดผ้ลิตเต็มก าลงัการผลิต และการจ าหน่ายสินคา้ท่ียงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สาเหตุเกิดจากความผนัผวนทาง
เศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเป็นปัจจยัท าให้ลูกคา้ชะลอการส่ังซ้ือ แต่จากแนวโน้ม
ความตอ้งการตลาดยงัมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง และฝ่ายการตลาดของบริษทัฯ มีจ านวนการขอส่ังซ้ือของลูกคา้เขา้มาในปี 2565 
ส่วนตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหาร จ านวน 237.84 ลา้นบาท และตน้ทุนทางการเงินหลงัจากการปรับปรุง
การด าเนินการ ท าให้ตน้ทุนทางการเงินจากเดิมท่ีมีในปี 2563 จ านวน 124.43 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2564 จ านวน 0.55 ลา้นบาท 
ลดลงจ านวน 123.88 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ ไดป้รับโครงสร้างหน้ีเป็นผลให้ใชอ้ตัราดอกเบ้ียผิดนดัช าระในการบนัทึกบญัชี 
โดยเม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ได้จ่ายช าระหน้ีทั้งจ านวนแก่สถาบันการเงิน ท าให้บริษทัฯ ไม่มีภาระหน้ีใดๆ กับ
สถาบนัการเงิน และมีก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี จ านวน 258.07 ลา้นบาท ทั้งน้ีดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดขึ้นในปี 2564 เป็นการ
บนัทึกบญัชีดอกเบ้ียท่ีเกิดจากหน้ีสินสัญญาเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 สัญญาเช่า  

งบกระแสเงินสด 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงิน 

 2564 2563  2562 

    

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (387,695,702) (114,599,964) 83,732,733 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (30,165,899) 7,728,530 (3,481,428) 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 372,430,193 332,648,139 (61,694,017) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ (45,431,408) 225,776,705 18,557,288 

หมายเหตุ ปี 2563 หยดุการผลิตชัว่คราว  และ ปี 2564 เร่ิมการผลิตในไตรมาส 2 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 387.70 ล้านบาท มาจากขาดทุนส าหรับปีจ านวน 241.79 ล้านบาท 
ปรับปรุงดว้ยรายการกระทบยอดขาดทุนส าหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน โดยรายการหลกัท่ีมีผลให้กระแส
เงินสดเพ่ิมขึ้น ไดแ้ก่ ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชีจ านวน 180.19 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนจ านวน 
44.89 ลา้นบาท ทั้งน้ีรายการหลกัท่ีมีผลให้กระแสเงินสดลดลง ไดแ้ก่ รายไดภ้าษีเงินไดจ้ านวน 27.56 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้นจ านวน 119.16 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือและสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้นจ านวน 226.49 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จ านวน 30.17 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินจ่ายลงทุนซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
จ านวน 30.29 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับจ านวน 0.11 ลา้นบาท และเงินรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ านวน 0.009 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 372.43 ล้านบาท ประกอบดว้ย เงินรับจากการเพ่ิมทุนจ านวน 374.05     
ลา้นบาท และเงินจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า จ านวน 1.63 ลา้นบาท 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ  
 

หมายเหตุ ปี 2563 หยดุการผลิตชัว่คราว  และ ปี 2564 เร่ิมการผลิตในไตรมาส 2  

สภาพคล่อง 

 ในปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินเพ่ิมขึ้น จากเงินสดรับจากการออกหุ้นทุน ท าให้บริษัทฯ              
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพียง 0.18 เท่า แสดงให้เห็นถึงบริษทัฯ มีสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจสูงมาก โดย
บริษทัไม่มีภาระหน้ีสินจากสถาบนัการเงินใดๆ ในปีท่ีผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงบริษทัฯ ไม่มีดอกเบ้ียเงินกู้ โดยอตัราส่วน
ความสามารถช าระดอกเบ้ียเม่ือส้ินปี 2564 เท่ากบั 0 เท่า 

 ในปี 2564 บริษทัฯมีระยะเวลาในการเก็บช าระหน้ีท่ีอยูใ่นเกณท์ท่ีดี โดยมีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียเพียง 49 วนั และ
ไม่มีหน้ีคงคา้งจากลูกหน้ี ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงว่าบริษทัฯ มีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพของลูกหน้ีเป็นไปตามนโยบายของ
บริษทัฯ  อน่ึงบริษทัฯ มีระยะเวลาช าระหน้ีท่ีประมาณ 12 วนั เน่ืองจากบริษทัฯ อยู่ระหว่างการเจรจาขอสินเช่ือจากสถาบัน
การเงินเพื่อขยายระยะเวลาในการช าระหน้ีให้นานขึ้น เพ่ือบริหารสภาพคล่องทางการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ในปี 2564 บริษทัฯ มีระยะเวลาสินคา้คงคลงัประมาณ 116 วนั สะทอ้นให้เห็นถึงปริมาณการรับออเดอร์ของลูกคา้ท่ีมี
มาอยา่งต่อเน่ือง 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย งบการเงิน 

  2564 2563 2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  (LIQUIDITY RATIO)     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 11.72 44.09 0.08 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 5.53 35.88 0.02 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 7.44 N/A 11.53 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วนั) 49.06 N/A 31.66 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 3.13 N/A 10.92 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 29.27 0.23 7.41 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 12.47 N/A 49.26 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO)     

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) (13.26) (179.75) 9.43 
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (%) (9.14) 1.97 (94.05) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)     

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) (8.63) 6.39 (7.07) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) (2.49) 5.07 (7.61) 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.10 0.14 0.62 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 0.18 0.18 12.25 
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ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

ปี 2564 บริษทัฯ เร่ิมด าเนินการในไตรมาส 2 มีรายไดจ้ากการขาย 301.78 ลา้นบาท ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีดีขึ้นในไตรมาส 4 
และบริษทัฯ มีรายไดอ้ื่นๆ จ านวน 8.43 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 จ านวน 51.84 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากก าไรจากการกลบัรายการ
ดอ้ยค่าสินทรัพยล์ดลงจ านวน 37.70 ลา้นบาท ก าไรจากการช าระหน้ีเจา้หน้ีคดีความลดลงจ านวน 16.42 ลา้นบาท รายไดค้่าเช่า
เพ่ิมขึ้นจ านวน 0.39 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับเพ่ิมขึ้นจ านวน 0.10 ลา้นบาท และก าไรจากการการขายเศษวสัดุ อื่นๆ เพ่ิมขึ้นจ านวน 
1.79 ลา้นบาท จากการกลบัมาด าเนินการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ มีผลขาดทุนขั้นตน้ จ านวน 40.01 ลา้นบาท เน่ืองจากผลการ
ด าเนินงานยงัไม่ไดผ้ลิตเต็มก าลงัการผลิต และการจ าหน่ายสินคา้ท่ียงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สาเหตุเกิดจากความผนัผวนทาง
เศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเป็นปัจจยัท าให้ลูกคา้ชะลอการส่ังซ้ือ แต่จากแนวโน้ม
ความตอ้งการตลาดยงัมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง และฝ่ายการตลาดของบริษทัฯ มีจ านวนการขอส่ังซ้ือของลูกคา้เขา้มาในปี 2565 
ส่วนตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหาร จ านวน 237.84 ลา้นบาท และตน้ทุนทางการเงินหลงัจากการปรับปรุง
การด าเนินการ ท าให้ตน้ทุนทางการเงินจากเดิมท่ีมีในปี 2563 จ านวน 124.43 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2564 จ านวน 0.55 ลา้นบาท 
ลดลงจ านวน 123.88 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ ไดป้รับโครงสร้างหน้ีเป็นผลให้ใชอ้ตัราดอกเบ้ียผิดนดัช าระในการบนัทึกบญัชี 
โดยเม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ ได้จ่ายช าระหน้ีทั้งจ านวนแก่สถาบันการเงิน ท าให้บริษทัฯ ไม่มีภาระหน้ีใดๆ กับ
สถาบนัการเงิน และมีก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี จ านวน 258.07 ลา้นบาท ทั้งน้ีดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดขึ้นในปี 2564 เป็นการ
บนัทึกบญัชีดอกเบ้ียท่ีเกิดจากหน้ีสินสัญญาเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 สัญญาเช่า  

งบกระแสเงินสด 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงิน 

 2564 2563  2562 

    

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (387,695,702) (114,599,964) 83,732,733 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (30,165,899) 7,728,530 (3,481,428) 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 372,430,193 332,648,139 (61,694,017) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ (45,431,408) 225,776,705 18,557,288 

หมายเหตุ ปี 2563 หยดุการผลิตชัว่คราว  และ ปี 2564 เร่ิมการผลิตในไตรมาส 2 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 387.70 ลา้นบาท มาจากขาดทุนส าหรับปีจ านวน 241.79 ล้านบาท 
ปรับปรุงดว้ยรายการกระทบยอดขาดทุนส าหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน โดยรายการหลกัท่ีมีผลให้กระแส
เงินสดเพ่ิมขึ้น ไดแ้ก่ ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชีจ านวน 180.19 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนจ านวน 
44.89 ลา้นบาท ทั้งน้ีรายการหลกัท่ีมีผลให้กระแสเงินสดลดลง ไดแ้ก่ รายไดภ้าษีเงินไดจ้ านวน 27.56 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้นจ านวน 119.16 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือและสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้นจ านวน 226.49 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน จ านวน 30.17 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินจ่ายลงทุนซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
จ านวน 30.29 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับจ านวน 0.11 ลา้นบาท และเงินรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ านวน 0.009 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 372.43 ล้านบาท ประกอบดว้ย เงินรับจากการเพ่ิมทุนจ านวน 374.05     
ลา้นบาท และเงินจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า จ านวน 1.63 ลา้นบาท 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ  
 

หมายเหตุ ปี 2563 หยดุการผลิตชัว่คราว  และ ปี 2564 เร่ิมการผลิตในไตรมาส 2  

สภาพคล่อง 

 ในปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินเพ่ิมขึ้น จากเงินสดรับจากการออกหุ้นทุน ท าให้บริษัทฯ              
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพียง 0.18 เท่า แสดงให้เห็นถึงบริษทัฯ มีสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจสูงมาก โดย
บริษทัไม่มีภาระหน้ีสินจากสถาบนัการเงินใดๆ ในปีท่ีผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงบริษทัฯ ไม่มีดอกเบ้ียเงินกู้ โดยอตัราส่วน
ความสามารถช าระดอกเบ้ียเม่ือส้ินปี 2564 เท่ากบั 0 เท่า 

 ในปี 2564 บริษทัฯมีระยะเวลาในการเก็บช าระหน้ีท่ีอยูใ่นเกณท์ท่ีดี โดยมีระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียเพียง 49 วนั และ
ไม่มีหน้ีคงคา้งจากลูกหน้ี ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงว่าบริษทัฯ มีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพของลูกหน้ีเป็นไปตามนโยบายของ
บริษทัฯ  อน่ึงบริษทัฯ มีระยะเวลาช าระหน้ีท่ีประมาณ 12 วนั เน่ืองจากบริษทัฯ อยู่ระหว่างการเจรจาขอสินเช่ือจากสถาบัน
การเงินเพื่อขยายระยะเวลาในการช าระหน้ีให้นานขึ้น เพ่ือบริหารสภาพคล่องทางการเงินอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ในปี 2564 บริษทัฯ มีระยะเวลาสินคา้คงคลงัประมาณ 116 วนั สะทอ้นให้เห็นถึงปริมาณการรับออเดอร์ของลูกคา้ท่ีมี
มาอยา่งต่อเน่ือง 

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย งบการเงิน 

  2564 2563 2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  (LIQUIDITY RATIO)     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 11.72 44.09 0.08 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 5.53 35.88 0.02 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 7.44 N/A 11.53 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วนั) 49.06 N/A 31.66 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 3.13 N/A 10.92 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 29.27 0.23 7.41 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 12.47 N/A 49.26 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO)     

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) (13.26) (179.75) 9.43 
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (%) (9.14) 1.97 (94.05) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)     

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) (8.63) 6.39 (7.07) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) (2.49) 5.07 (7.61) 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 0.10 0.14 0.62 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 0.18 0.18 12.25 
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4.  Management Explanation and Analysis of Financial Status and Operating Results 

Summary of profit and loss statement and operating result consist of Operation Result for the year end 31 
December 2021 that has been certified by Karin Audit Company Limited by comparison financial status and operating results 
for the year end 31 December 2021 and financial status and operating results for the year end 31 December 2020 and 
operating results for the year end 31 December 2019.  

Business Overview 

On year 2021 as Quarterly 2, the Company had re-entry to operated and distribute BOPP, CPP and METALLIZED 
under circumstance on the coronavirus pandemic (Covic-19) that continue severe effecting to world economic slowed down 
and the Company’s revenue that not follow our target plan, however, the trends of the Company’s revenue has continued arise 
in which the trends direction of demand on BOPP Film products continues to increase both domestic and export. In addition, 
the Company has emphasize to maintain our existing customers which has been modified our machineries and developed 
production process to be efficiently by adopt new technology together with our existing machineries to support the increasing 
on demand by revised strategy plan to be rely on current situation and future in order to utilize more revenue in which consist 
of marketing strategy that focusing on quality products, reasonable price competition, fast delivery and on time where its 
create more creditable to the Company in the last past. The Company has strategy plan to expansion our new customer on both 
domestic and export together with seeking our partner, continued research and development new product to increase our 
capable of competition for support market need as suddenly. 

Financial Statement  

Asset 
 (Unit: Thousand Baht) 

 Financial Statement  

 2021 % 2020 % 2019 % 

Cash and cash equivalents 200,364 6.28 245,795 8.09 20,019 1.47 

Trade and other current receivables - net 120,918 3.79 1,755 0.06 5,621 0.41 

Inventories - net 217,304 6.81 890 0.03 3,719 0.27 

Spare parts and supplies - net 52,196 1.63 53,066 1.74 53,416 3.93 

Other current assets 5,488 0.17 489 0.02 2,634 0.20 

TOTAL CURRENT ASSETS 596,270 18.68 301,995 9.94 85,409 6.28 

Land used in operation - at appraised value 790,550 24.76 790,550 26.00 474,877 34.95 

Plant and equipment used in operation - net 1,578,891 49.45 1,711,734 56.32 559,529 41.18 

Property, plant and equipment not used in operation - net 221,293 6.93 232,108 7.64 238,753 17.57 

Right-of-use assets - net 5,197 0.16 2,393 0.08 - - 

Other non-current assets 580 0.02 623 0.02 279 0.02 

TOTAL NON-CURRENT ASSETS 2,596,511 81.32 2,737,408 90.06 1,273,438 93.72 

TOTAL ASSETS 3,192,781 100 3,039,403 100 1,358,847 100 
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4.  Management Explanation and Analysis of Financial Status and Operating Results 

Summary of profit and loss statement and operating result consist of Operation Result for the year end 31 
December 2021 that has been certified by Karin Audit Company Limited by comparison financial status and operating results 
for the year end 31 December 2021 and financial status and operating results for the year end 31 December 2020 and 
operating results for the year end 31 December 2019.  

Business Overview 

On year 2021 as Quarterly 2, the Company had re-entry to operated and distribute BOPP, CPP and METALLIZED 
under circumstance on the coronavirus pandemic (Covic-19) that continue severe effecting to world economic slowed down 
and the Company’s revenue that not follow our target plan, however, the trends of the Company’s revenue has continued arise 
in which the trends direction of demand on BOPP Film products continues to increase both domestic and export. In addition, 
the Company has emphasize to maintain our existing customers which has been modified our machineries and developed 
production process to be efficiently by adopt new technology together with our existing machineries to support the increasing 
on demand by revised strategy plan to be rely on current situation and future in order to utilize more revenue in which consist 
of marketing strategy that focusing on quality products, reasonable price competition, fast delivery and on time where its 
create more creditable to the Company in the last past. The Company has strategy plan to expansion our new customer on both 
domestic and export together with seeking our partner, continued research and development new product to increase our 
capable of competition for support market need as suddenly. 

Financial Statement  

Asset 
 (Unit: Thousand Baht) 

 Financial Statement  

 2021 % 2020 % 2019 % 

Cash and cash equivalents 200,364 6.28 245,795 8.09 20,019 1.47 

Trade and other current receivables - net 120,918 3.79 1,755 0.06 5,621 0.41 

Inventories - net 217,304 6.81 890 0.03 3,719 0.27 

Spare parts and supplies - net 52,196 1.63 53,066 1.74 53,416 3.93 

Other current assets 5,488 0.17 489 0.02 2,634 0.20 

TOTAL CURRENT ASSETS 596,270 18.68 301,995 9.94 85,409 6.28 

Land used in operation - at appraised value 790,550 24.76 790,550 26.00 474,877 34.95 

Plant and equipment used in operation - net 1,578,891 49.45 1,711,734 56.32 559,529 41.18 

Property, plant and equipment not used in operation - net 221,293 6.93 232,108 7.64 238,753 17.57 

Right-of-use assets - net 5,197 0.16 2,393 0.08 - - 

Other non-current assets 580 0.02 623 0.02 279 0.02 

TOTAL NON-CURRENT ASSETS 2,596,511 81.32 2,737,408 90.06 1,273,438 93.72 

TOTAL ASSETS 3,192,781 100 3,039,403 100 1,358,847 100 

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY   
 (Unit: Thousand Baht) 

 Financial Statement 

 2021 % 2020 % 2019 % 

Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions - - - - 276,175 20.32 

Trade and other current payables 48,264 1.51 5,089 0.17 52,579 3.87 

Accrued Interested - - - - 61,359 4.52 

Short-term borrowings - Related companies - - - - 30,000 2.21 

Loans under debt restructuring agreement of default - - - - 660,225 48.59 

Current portion of lease liabilities 1,584 0.05 449 0.01 - - 

Current provisions for employee benefits 255 0.01 - - - - 

Other current liabilities 782 0.02 1,312 0.04 777 0.05 

TOTAL CURRENT LIABILITIES 50,885 1.59 6,850 0.22 1,081,115 79.56 

Lease liabilities - net 3,707 0.12 2,001 0.07 - - 

Deferred tax liabilities 411,781 12.90 439,341 14.45 147,130 10.83 

Non-current provisions for employee benefits 13,261 0.41 12,091 0.40 28,052 2.06 

TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 428,749 13.43 453,433 14.92 175,182 12.89 

TOTAL LIABILITIES 479,634 15.02 460,283 15.14 1,256,297 92.45 
Authorized share capital 20,475,000 - 20,475,000 - 2,661,750 - 

Issued and paid-up share capital 16,826,224 527.01 14,332,500 471.56 2,047,500 150.68 

Discount on shares capital (13,264,915) (415.47) (11,145,250) (366.69) (88,750) (6.53) 

Retained earnings (Deficits) -Unappropriated (2,136,004) (66.90) (2,007,770) (66.06) (2,046,032) (150.57) 

Other components of shareholders' equity 1,287,842 40.34 1,399,640 46.05 189,832 13.97 

TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 2,713,147 84.98 2,579,120 84.86 102,550 7.55 

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 3,192,781 100 3,039,403 100 1,358,847 100 
Remark: Year 2020 the Company had operating halts and re-entry to operate on quarterly 2 on year 2021. 

Balance Sheet as of 31 December 2021 

Asset 

As of December 31, 2021, the company’s total assets in financial statement were 3,192.78 MB. consist of 

Current Asset amount 596.27 MB. or 18.68 % of total assets which the current asset related Cash and cash equivalents amount 
200.36 MB. or 6.28 % Trade accounts receivable and other receivable-net increased amount 120.91 MB. or 3.79% and Inventory 
amount 217.30 MB. or 6.81. 

Non-Current Asset amount 2,596.51 MB. or 81.32 of total asset which non-current asset that be changing such as Plant and 
equipment used in operation - net were 1,578.89 MB. or 49.45 % of total assets and Land, plant and equipment not used in 
operation – net were 221.29 MB. or 6.93 % of total assets. 



แบบ 56-1  One Report 2564
บริิษััท ไทยฟิิล์์มอิินดััสตริ่� จำำ�กััดั (มห�ชน)40

Source of Capital 

Liabilities 

As of December 31, 2021 the company’s total liabilities in financial statement were 479.63 MB. or 15.02 % of total assets consist 
of. 

Current Liabilities were 50.88 MB. or 1.59 % of total assets such as Trade accounts payable and other payable were 48.26 MB. 
or 1.51% Current Portion of lease liabilities were 1.58 MB. or 0.05 % and Current provisions for employee benefits were 0.26 
MB. or 0.01%. 

Non- Current Liabilities were 428.75 MB. or 13.43% of asset such as Deferred tax liabilities were 411.78 MB. or 12.90 % Lease 
liabilities were 3.71 MB. or 0.12% non-current provisions for employee benefits were 13.26 MB. or 0.41%. 

Shareholders’ Equity  
As of December 31, 2021 the company’s shareholders equity were 2,713 MB. or 84.98% of total assets consists of 

Accumulated deficit of 2,136.00 MB. or 66.90% Other components of equity were 1,287.84 MB. or 40.34 and   Issued and Paid-
up capital for ordinary share were 3,561.31 MB. 

Profit and Loss 

 
 (Unit: Thousand Baht) 

 Financial Statement  

 2021 % 2020 % 2019 % 

Sales 301,785 100 75 100 933,656 100 

Costs of sales (341,796) (113.26)  (211) (279.75)  (845,613) (90.57)  

Other income 9,049 2.99 60,267 - 28,070 3.01 

Gain from debt restructuring - - 258,069 -   

Distribution costs (11,268) (3.73) (2,047) - (29,233) (3.13) 

Administrative expenses (226,562) (75.07) (157,796) - (191,648) (20.53) 

Other expenses - - (17,780) - (1,647) (0.18) 

Finance costs (553) (0.18) (124,426) - (80,772) (8.65) 

Tax (expense) income 27,559 9.13 10,242 - 2,123 0.23 

Profit (loss)  for the year (241,786) (80.12) 26,393 - (185,064) (19.82) 

Basic earnings (loss) per share (0.02)  0.01  (0.09)  

Weight average outstanding share (Unit :Shares) 15,658,995,468  2,182,130,137  2,047,500,000  

 
Remark: Year 2020 the Company had operating halts and re-entry to operate on quarterly 2 on year 2021. 
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Source of Capital 

Liabilities 

As of December 31, 2021 the company’s total liabilities in financial statement were 479.63 MB. or 15.02 % of total assets consist 
of. 

Current Liabilities were 50.88 MB. or 1.59 % of total assets such as Trade accounts payable and other payable were 48.26 MB. 
or 1.51% Current Portion of lease liabilities were 1.58 MB. or 0.05 % and Current provisions for employee benefits were 0.26 
MB. or 0.01%. 

Non- Current Liabilities were 428.75 MB. or 13.43% of asset such as Deferred tax liabilities were 411.78 MB. or 12.90 % Lease 
liabilities were 3.71 MB. or 0.12% non-current provisions for employee benefits were 13.26 MB. or 0.41%. 

Shareholders’ Equity  
As of December 31, 2021 the company’s shareholders equity were 2,713 MB. or 84.98% of total assets consists of 

Accumulated deficit of 2,136.00 MB. or 66.90% Other components of equity were 1,287.84 MB. or 40.34 and   Issued and Paid-
up capital for ordinary share were 3,561.31 MB. 

Profit and Loss 

 
 (Unit: Thousand Baht) 

 Financial Statement  

 2021 % 2020 % 2019 % 

Sales 301,785 100 75 100 933,656 100 

Costs of sales (341,796) (113.26)  (211) (279.75)  (845,613) (90.57)  

Other income 9,049 2.99 60,267 - 28,070 3.01 

Gain from debt restructuring - - 258,069 -   

Distribution costs (11,268) (3.73) (2,047) - (29,233) (3.13) 

Administrative expenses (226,562) (75.07) (157,796) - (191,648) (20.53) 

Other expenses - - (17,780) - (1,647) (0.18) 

Finance costs (553) (0.18) (124,426) - (80,772) (8.65) 

Tax (expense) income 27,559 9.13 10,242 - 2,123 0.23 

Profit (loss)  for the year (241,786) (80.12) 26,393 - (185,064) (19.82) 

Basic earnings (loss) per share (0.02)  0.01  (0.09)  

Weight average outstanding share (Unit :Shares) 15,658,995,468  2,182,130,137  2,047,500,000  

 
Remark: Year 2020 the Company had operating halts and re-entry to operate on quarterly 2 on year 2021. 
 
 

Operation Result  

The Company has started its production as planned for year 2021 the Company’s revenue were 301.78 MB. Which 
will being better trend on quarterly 4 and the Company’s other revenue were 8.43 MB. decreased from the previous year by 
51.84 MB. mainly due to arises from gain from reversal of asset impairment decrease amount THB 37.70 MB. and gain from 
debt settlement of litigation creditors decrease 16.42 MB. and increase from rental in amounting 0.39 MB. and interest earn in 
amounting 0.10 MB. and increase in sale of scrap amounting 1.79 MB. From re-entry to operate and distribute product, the 
Company reported gross loss margin was 40.01 MB. due to the Company has just started production line and had not achieved 
the sale target goal yet as well as world volatilities economic and the pandemic of COVID-19 directly affects the delay of 
purchase from customers. However, the market demand is still continuing expansion and the Company’s market department 
has order from customers during year 2022 and Contribution Cost and Admin and Management expense for the year was 
237.84 MB. And the finance cost after operated from previous year was 124.43 MB. compared to the previous year, the 
Finance costs was 0.55 MB., decreased by 123.88 MB. due to the Company has restructured the debt using the default interest 
rate for accounting records. On December 28, 2020. 

The Company had fully paid all debts to Financial Institution and currently the Company has no debt from any 
Financial Institution and recognized profit from debt restructured amount THB 258.07 million. Thus, interest during Q3/2021 
is from lease liabilities in accordance with Financial Reporting Standard NO.16 Lease Agreement. 
 
Cash Flow 

 (Unit: Thousand Baht) 

 Financial Statement 

 2021 2020  2019 

    

Net cash flows provided (used in) from operating activities (387,695,702) (114,599,964) 83,732,733 

Net cash flows provided (used in) from investing activities (30,165,899) 7,728,530 (3,481,428) 

Net cash flows provided (used in) from financing activities 372,430,193 332,648,139 (61,694,017) 

CASH AND CASH EQUIVALENTS INCREASE (DECREASE)  (45,431,408) 225,776,705 18,557,288 

Remark: Year 2020 the Company had operating halts and re-entry to operate on quarterly 2 on year 2021. 

Cash flows from operating activities were 387.70 MB. Because of net loss on year 241.79 MB. adjustments to reconcile profit 
(loss) for the year to net cash received (expended) from operating activities which main items that derived cash to increased such 
as depreciation was 180.19 MB. Trade and account payable were 44.89 MB. However, the main items that derived cash to 
decreased such as tax revenue 27.56 MB. Trade and account received increased 119.16 MB. Inventory and other current asst 
226.49 MB.  

Cash flows from investing activities were 30.17 MB. Which mainly came from Cash paid for the purchase of property, plant and 
equipment 30.29 MB. Cash received from interest incomes was 0.11 MB. and Cash received from sales asset was 0.009 MB.  

Cash flows from Financing activities were 372.43 MB. Consist of Cash received from capital increased was 374.05 MB. And 
Cash paid for lease liabilities increased was 1.63 MB.  
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5 ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือบริษทั (ภาษาไทย) บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือบริษทั (ภาษาองักฤษ) Thai Film Industries Public Company Limited  
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ TFI 
เลขทะเบียนบริษทั 0107537000386  
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายฟิลม์บรรจุภณัฑ ์
ทุนจดทะเบียน 20,475,000,000 บาท (สองหม่ืนส่ีร้อยเจ็ดสิบห้าลา้นบาทถว้น) 
ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 16,826,223,539 บาท (หน่ึงหม่ืนหกพนัแปดร้อยยี่สิบหกล้านสองแสนสอง

หม่ืนสามพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)ประกอบด้วยหุ้นส ามัญจ านวน 
20,475,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 73 /3 หมู่  4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพ ลี            
จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

เวบ็ไซต ์ www.thaifilmind.com 
โทรศพัท ์ 0-2316-9558 
โทรสาร 0-2316-9687 
ท่ีตั้งโรงงาน 327 หมู่ท่ี 8 ระยองอินดสัเตรียลปาร์ค ถนนมาบข่าปลวกแดง  

 ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 21180 
โทรศพัท ์ 038-636094-6  

บุคคลอ้างองิอ่ืน 

นายทะเบียนหุ้น ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 93 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 1 อาคาร C  
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ 02 009 9000 
โทรสาร 02 009-9991 

ผู้สอบบัญชี นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 5897 
 บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง 
 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์ 02 105 4661 
โทรสาร 02 026 3760 

ทีป่รึกษาทางการเงิน / ท่ีปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ 
-ไม่มี- 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
-ไม่มี- 

ตลาดรอง 
-ไม่มี- 
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Financial Ratio 
 

Remark: Year 2020 the Company had operating halts and re-entry to operate on quarterly 2 on year 2021. 

Liquidity 

On year 2021 the Company had cash from financing activities increase from capital increase in which effecting to 
Debt-to-Equity ratio was only 0.18 times showing to the Company had more liquidity from business operating. Thus, the 
Company had no any debt from any Financial Institution from last year effecting to the Company had no interest from loan 
where the interest coverage ratio only 0 time.  

On year 2021 the Company had average collection period only 49 days and no outstanding debt showing that the 
Company had efficiently manage of customer receivable base on the Company policy where the Company had Average 
Payment Period for 12 days due to currently the Company’s is on process of request loan package from Financial Institution 
for expansion the debt payment more longer to manage the finance liquidity more efficiently. 

On year 2021 the Company had Average Inventory period for 116 days effecting to the Company had high demand 
order purchase from our customers continuously.  
 

Financial Ratio Unit Financial 

  2021 2020 2019 
 LIQUIDITY RATIO     

Current Ratio Time 11.72 44.09 0.08 
Quick Ratio Time 5.53 35.88 0.02 
Receivable Turnover Ratio Time 7.44 N/A 11.53 
Average Collection Period Day 49.06 N/A 31.66 
Inventory Turnover Ratio Time 3.13 N/A 10.92 
Account Payable Turnover Ratio Time 29.27 0.23 7.41 
Average Payment Period Day 12.47 N/A 49.26 

PROFITABILITY RATIO     

Gross Profit Margin (%) (13.26) (179.75) 9.43 
Return of Equity (%) (9.14) 1.97 (94.05) 

EFFICIENCY RATIO     

Return on Assets (%) (8.63) 6.39 (7.07) 
Return on Assets Ratio (%) (2.49) 5.07 (7.61) 
Total Asset Turnover Time 0.10 0.14 0.62 

 FINANCIAL POLICY RATIO     

Debt to Equity  Time 0.18 0.18 12.25 
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Payment Period for 12 days due to currently the Company’s is on process of request loan package from Financial Institution 
for expansion the debt payment more longer to manage the finance liquidity more efficiently. 

On year 2021 the Company had Average Inventory period for 116 days effecting to the Company had high demand 
order purchase from our customers continuously.  
 

Financial Ratio Unit Financial 

  2021 2020 2019 
 LIQUIDITY RATIO     

Current Ratio Time 11.72 44.09 0.08 
Quick Ratio Time 5.53 35.88 0.02 
Receivable Turnover Ratio Time 7.44 N/A 11.53 
Average Collection Period Day 49.06 N/A 31.66 
Inventory Turnover Ratio Time 3.13 N/A 10.92 
Account Payable Turnover Ratio Time 29.27 0.23 7.41 
Average Payment Period Day 12.47 N/A 49.26 

PROFITABILITY RATIO     

Gross Profit Margin (%) (13.26) (179.75) 9.43 
Return of Equity (%) (9.14) 1.97 (94.05) 

EFFICIENCY RATIO     

Return on Assets (%) (8.63) 6.39 (7.07) 
Return on Assets Ratio (%) (2.49) 5.07 (7.61) 
Total Asset Turnover Time 0.10 0.14 0.62 

 FINANCIAL POLICY RATIO     

Debt to Equity  Time 0.18 0.18 12.25 
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6.  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

6.1  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากบัดูแลกจิการ 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและยึดมั่นใน
จรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส เป็นธรรม สร้ำงควำมเช่ือมั่น
ให้กบัผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย และเพื่อให้กิจกำรมีกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงเป็นรูปธรรม 
คณะกรรมกำรก ำหนด นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรโดยอำ้งอิงจำกหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน   
ปี 2560 ตำมแนวทำงท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด เพื่อเป็นหลกัปฏิบติัให้คณะกรรมกำร    
ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดขององคก์รน ำไปปรับใชใ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพื่อให้กิจกำรมีผลประกอบกำรท่ีดีในระยะยำว  
สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือส ำหรับผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย และส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทฯ                 
เพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้ กิจกำรเติบโตอย่ำงย ัง่ยืน  นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรครอบคลุมโครงสร้ำง               
และแนวปฏิบติัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมกำร กำรสรรหำ กำรก ำหนดค่ำตอบแทน กำรก ำหนดบทบำท
หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ และควำมเป็นอิสระของคณะกรรมกำรจำกฝ่ำยจดักำร กำรพฒันำและประเมินผลกำรปฏิบติัหน้ำท่ี
ของกรรมกำร รวมถึงนโยบำยกำรปฏิบติังำนในเร่ืองกำรดูแลผูถื้อหุ้น สิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วน   
ได้เสีย กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ กำรควบคุมและบริหำรควำมเส่ียง กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน กำรป้องกัน           
ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ และกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิผล กำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซ่ือสัตย ์โปร่งใส         
กำรปฏิบติัตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง จรรยำบรรณทำงธุรกิจ กำรละเมิดสิทธิ กำรต่อต้ำน       
กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจนมำตรกำรด ำเนินกำรกบัผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตำมนโยบำยดงักล่ำว อนัเป็นส่วนส ำคญัท่ีจะท ำให้กิจกำร
ด ำเนินธุรกิจไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทั้งน้ีคณะกรรมกำรมีกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพือ่ให้เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ปัจจุบนั
และสอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำลของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวมทั้งมำตรฐำนสำกลกฎหมำย หลกัเกณฑ์
ระเบียบ ขอ้บงัคบัตำ่ง ๆ ขอ้เสนอแนะและ/หรือขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจ ำทุกปีอยำ่งต่อเน่ือง นอกจำกน้ี
คณะกรรมกำรบริษทัยงัก ำหนด จรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทำงให้กบัผูบ้ริหำรและพนักงำนปฏิบติัตำมกฎหมำย     
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำร เป็นกำรยกระดบักำรก ำกบัดูแล 
กิจกำรที่ดีของบริษทัอนัจะส่งผลให้บริษทัประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้และสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้เกิดขึ้นแก่ 
ผูถื้อหุ้น นักลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรตลอดจนพนักงำนทุกล ำดบัชั้น
ยึดถือนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบติังำน  

ในดำ้นกำรก ำกบัดูแลมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมตระหนกัรู้และเขำ้ใจถึง
บริบทของปัญหำกำรคอร์รัปชัน่ ท่ีจะมีผลส่งผลกระทบต่อกิจกำร ภำคธุรกิจ และสังคมโดยรวม บริษทัฯ มีเจตนำรมณ์ในกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) เป็นส ำคญั โดยเขำ้ร่วมโครงกำรแนวร่วมต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ของ
ภำคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ปี 2559 และไดรั้บกำรรับรองเป็นสมำชิกในปี 2560 จนถึงปัจจุบนั และให้ควำมส ำคญัในกำร
ก ำกบัดูแลมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งมีกระบวนกำรส่ือสำรนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ควำมเขำ้ใจใน
ควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีส ำคญัของกิจกำรไปยงัผูบ้ริหำร พนกังำน และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่ำงๆ อยำ่งต่อเน่ือง  

 

ในปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 10/2564 เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2564 มีกำรทบทวนนโยบำยกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ของบริษทัฯ ให้เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ และกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง โดยส่ือสำร
นโยบำยให้บุคลำกรของบริษทัฯ ทุกระดบัยึดถือปฏิบติั รวมถึงบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบำยดงักล่ำวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ
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6.  นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

6.1  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากบัดูแลกจิการ 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและยึดมั่นใน
จรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส เป็นธรรม สร้ำงควำมเช่ือมั่น
ให้กบัผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย และเพื่อให้กิจกำรมีกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงเป็นรูปธรรม 
คณะกรรมกำรก ำหนด นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรโดยอำ้งอิงจำกหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษทัจดทะเบียน   
ปี 2560 ตำมแนวทำงท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด เพื่อเป็นหลกัปฏิบติัให้คณะกรรมกำร    
ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดขององคก์รน ำไปปรับใชใ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพื่อให้กิจกำรมีผลประกอบกำรท่ีดีในระยะยำว  
สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือส ำหรับผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย และส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทฯ                 
เพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้ กิจกำรเติบโตอย่ำงย ัง่ยืน  นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรครอบคลุมโครงสร้ำง               
และแนวปฏิบติัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมกำร กำรสรรหำ กำรก ำหนดค่ำตอบแทน กำรก ำหนดบทบำท
หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ และควำมเป็นอิสระของคณะกรรมกำรจำกฝ่ำยจดักำร กำรพฒันำและประเมินผลกำรปฏิบติัหน้ำท่ี
ของกรรมกำร รวมถึงนโยบำยกำรปฏิบติังำนในเร่ืองกำรดูแลผูถื้อหุ้น สิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วน   
ได้เสีย กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ กำรควบคุมและบริหำรควำมเส่ียง กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน กำรป้องกัน           
ควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ และกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิผล กำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซ่ือสัตย ์โปร่งใส         
กำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง จรรยำบรรณทำงธุรกิจ กำรละเมิดสิทธิ กำรต่อต้ำน       
กำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจนมำตรกำรด ำเนินกำรกบัผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตำมนโยบำยดงักล่ำว อนัเป็นส่วนส ำคญัท่ีจะท ำให้กิจกำร
ด ำเนินธุรกิจไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทั้งน้ีคณะกรรมกำรมีกำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพือ่ให้เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ปัจจุบนั
และสอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำลของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวมทั้งมำตรฐำนสำกลกฎหมำย หลกัเกณฑ์
ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ขอ้เสนอแนะและ/หรือขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจ ำทุกปีอยำ่งต่อเน่ือง นอกจำกน้ี
คณะกรรมกำรบริษทัยงัก ำหนด จรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทำงให้กบัผูบ้ริหำรและพนักงำนปฏิบติัตำมกฎหมำย     
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำร เป็นกำรยกระดบักำรก ำกบัดูแล 
กิจกำรที่ดีของบริษทัอนัจะส่งผลให้บริษทัประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้และสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้เกิดขึ้นแก่ 
ผูถื้อหุ้น นักลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรตลอดจนพนักงำนทุกล ำดบัชั้น
ยึดถือนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบติังำน  

ในดำ้นกำรก ำกบัดูแลมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมตระหนกัรู้และเขำ้ใจถึง
บริบทของปัญหำกำรคอร์รัปชัน่ ท่ีจะมีผลส่งผลกระทบต่อกิจกำร ภำคธุรกิจ และสังคมโดยรวม บริษทัฯ มีเจตนำรมณ์ในกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) เป็นส ำคญั โดยเขำ้ร่วมโครงกำรแนวร่วมต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ของ
ภำคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ปี 2559 และไดรั้บกำรรับรองเป็นสมำชิกในปี 2560 จนถึงปัจจุบนั และให้ควำมส ำคญัในกำร
ก ำกบัดูแลมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมทั้งมีกระบวนกำรส่ือสำรนโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ควำมเขำ้ใจใน
ควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีส ำคญัของกิจกำรไปยงัผูบ้ริหำร พนกังำน และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่ำงๆ อยำ่งต่อเน่ือง  

 

ในปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 10/2564 เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2564 มีกำรทบทวนนโยบำยกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ของบริษทัฯ ให้เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ และกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง โดยส่ือสำร
นโยบำยให้บุคลำกรของบริษทัฯ ทุกระดบัยึดถือปฏิบติั รวมถึงบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบำยดงักล่ำวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ



แบบ 56-1  One Report 2564
บริิษััท ไทยฟิิล์์มอิินดััสตริ่� จำำ�กััดั (มห�ชน)46
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ในส่วนของนกัลงทุน ตลอดจนมีกำรติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครัด ภำยใตห้ลกัปฏิบติั
พ้ืนฐำนท่ีส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น ( Rights of Shareholders) 

คณะกรรมกำรบริษทัให้ควำมส ำคญัและเคำรพสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกกลุ่มอยำ่งเท่ำเทียมกนัและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้น
ได้ใช้สิทธิของตนอย่ำงเต็มท่ี โดยเฉพำะสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผูถื้อหุ้น ได้แก่กำรซ้ือ ขำย หรือกำรโอนหุ้น กำรมีส่วนแบ่ง     
ในก ำไรของกิจกำร กำรไดรั้บข่ำวสำรขอ้มูลของบริษทัอย่ำงเพียงพอ กำรเสนอวำระกำรประชุม กำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมกำรของบริษัท กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร         
กำรแสดงควำมคิดเห็นในท่ีประชุมอย่ำงเป็นอิสระ อนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบ
ต่อบริษทัฯ เช่น กำรจ่ำยเงินปันผล กำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กำรลดทุนหรือเพ่ิมทุน รวมถึง
กำรอนุมติัธุรกรรมท่ีส ำคญัและมีผลต่อทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นต้น ทั้งน้ี บริษทัฯไม่กระท ำกำรใดๆ       
อนัเป็นกำรละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้โดยบริษทัฯ ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในกำรซ้ือ ขำย โอนหุ้น และสิทธิในกำรรับใบหุ้น 
1.2 ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในกำรไดรั้บส่วนแบ่งก ำไรของกิจกำร 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล   
บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะจดัสรรเงินก ำไรประจ ำปี โดยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือปรำกฏว่ำ 
- ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ มีก ำไร และ 
- บริษทัฯ ไม่มียอดขำดทุนสะสมเหลืออยู ่และ 
- บริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ำยเงินปันผลได ้และ 
- กำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะพิจำรณำถึงกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ของบริษทัฯ ดว้ย 

1.3 ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในกำรไดรั้บข่ำวสำร ขอ้มูลของบริษทัฯ อย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้นเพียงพอ ทนัเวลำในรูปแบบท่ี
เหมำะสมในกำรตดัสินใจท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ และตนเอง โดยเท่ำเทียมกนัและตรวจสอบได ้

1.4 ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนกำรรับทรำบกฎเกณฑ์
และวิธีกำรในกำรเขำ้ร่วมประชุม ไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอในกำรพิจำรณำและควำมเห็นของกรรมกำรในแต่
ละวำระก่อนกำรประชุมตำมเวลำอนัควร มีโอกำสซักถำมกรรมกำร มีสิทธิมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

1.5 ผูถื้อหุ้นมีสิทธิรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนและอนุมติังบกำรเงินของบริษทัฯ ตลอดจนกำรร่วมตดัสินใจใน
กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยท่ีส ำคญัของบริษทัฯ เช่นกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร รวมทั้งกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร กำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี กำรจดัสรรเงินปันผล  
กำรก ำหนดหรือแก้ไขข้อบังคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนกำรเพ่ิมทุน และกำรอนุมติัรำยกำร
พิเศษ เป็นตน้ 

1.6 เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่งค ำถำมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระกำรประชุมผูถื้อหุ้น ถึงคณะกรรมกำรบริษทั ล่วงหน้ำ
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น ผ่ำนทำงอีเมลข์องเลขำนุกำรบริษทั หรือทำงโทรสำร โดยแจง้ผ่ำนระบบข่ำวของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพร้อมกบักำรแจง้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 

1.7 ในวำระกำรเลือกตั้ งกรรมกำร บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรแต่งตั้ งกรรมกำรเป็น
รำยบุคคล โดยเสนอช่ือกรรมกำรให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเป็นรำยบุคคล เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมกำร 
ท่ีตอ้งกำรไดอ้ยำ่งแทจ้ริง และสนบัสนุนให้มีกำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้
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1.8 บริษทัฯ อ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเต็มท่ี โดยจดั
ประชุมในวนัท ำกำร ท่ีสถำนท่ีใกลเ้คียงส ำนักงำนบริษทัฯ มีกำรคมนำคมสะดวก ง่ำยต่อกำรเดินทำงของ     
ผูถื้อหุ้น 

1.9 ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1ใน 5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดหรือผูถื้อหุ้นไม่น้อย
กว่ำ 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหน่ึงในสิบของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จะเขำ้ช่ือกนั
ท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรบริษทัเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเม่ือใดก็ได้ โดยระบุ
เหตุผลในกำรขอเรียกประชุมให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่ำว ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมกำรบริษทัตอ้งจดัให้มี
กำรประชุมผูถื้อหุ้นภำยใน 1 เดือน นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุ้น 

1.10 ประธำนกรรมกำร กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัฯ กรรมกำรตรวจสอบ และ 
อนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน เข้ำร่วมประชุมผูถื้อหุ้นอย่ำงพร้อมเพรียงและร่วมตอบข้อซักถำมต่อ        
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

• บริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคญัและเคำรพสิทธิของผูถื้อหุ้น และปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์และกฎหมำยท่ีก ำหนด โดย
บริษทัฯ ไดก้ ำหนดให้จดัประชุมผูถื้อหุ้นประจ ำปีภำยใน 4 เดือนนับจำกวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี และในกรณีท่ีมี
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 
หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขกฎเกณฑ์ กฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูถื้อหุ้น คณะกรรมกำรบริษทั 
จะเรียกประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นเป็นกรณีไป ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ปฏิบติัและกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
ควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติท่ีดีตำม AGM Checklist ของสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย อีกทั้งยงัค ำนึงถึงสิทธิของ        
ผูถื้อหุ้น และกำรปฏิบติัตอ่ผูถื้อหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

การด าเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

• บริษทัฯ เปิดโอกำสให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัฯ ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564 ตั้งแต่วนัท่ี 5 มกรำคม 2564 
จนถึง วนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2564โดยบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีกำรบนเว็บไซต์ของบริษทัฯ ภำยใต้
หัวข้อ ”ข้อมูลกำรประชุมผูถื้อหุ้น” และแจ้งข่ำวสำรผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ปรำกฎว่ำไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวำระกำรประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรแต่อยำ่งใด 

• บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ซ่ึงมีกำรก ำหนดวำระกำรประชุมและข้อมูลประกอบวำระ รวมทั้ ง
ควำมเห็นของกรรมกำรบริษทัฯ ในทุกวำระ พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือมอบฉันทะแบบ 
ก. ข. ค. ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ (www.thaifilmind.com) เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 
2564 (ล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม 25 วนั) เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยสะดวกรวดเร็ว มีเวลำพจิำรณำ
ขอ้มูล  

• บริษทัฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมท่ีเก่ียวขอ้งกับวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 
ล่วงหน้ำ ระหว่ำงวนัท่ี 1 มีนำคม 2564 ถึงวนัท่ี 19 มีนำคม 2564 โดยแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบผำ่นทำงระบบเผยแพร่
ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปรำกฎว่ำไม่มีผูถื้อหุ้นส่งค ำถำมล่วงหนำ้มำยงับริษทัฯ แต่อยำ่งใด 

• บริษทัฯ ไดมี้กำรน ำรำยงำนประจ ำปี 2563 ขึ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 มีนำคม 2564 
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ในส่วนของนกัลงทุน ตลอดจนมีกำรติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครัด ภำยใตห้ลกัปฏิบติั
พ้ืนฐำนท่ีส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น ( Rights of Shareholders) 

คณะกรรมกำรบริษทัให้ควำมส ำคญัและเคำรพสิทธิของผูถื้อหุ้นทกุกลุ่มอยำ่งเทำ่เทียมกนัและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้น
ได้ใช้สิทธิของตนอย่ำงเต็มท่ี โดยเฉพำะสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผูถื้อหุ้น ได้แก่กำรซ้ือ ขำย หรือกำรโอนหุ้น กำรมีส่วนแบ่ง     
ในก ำไรของกิจกำร กำรไดรั้บข่ำวสำรขอ้มูลของบริษทัอย่ำงเพียงพอ กำรเสนอวำระกำรประชุม กำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็น
กรรมกำรของบริษทั กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร         
กำรแสดงควำมคิดเห็นในท่ีประชุมอย่ำงเป็นอิสระ อนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบ
ตอ่บริษทัฯ เช่น กำรจ่ำยเงินปันผล กำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กำรลดทุนหรือเพ่ิมทุน รวมถึง
กำรอนุมัติธุรกรรมท่ีส ำคญัและมีผลต่อทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นต้น ทั้งน้ี บริษทัฯไม่กระท ำกำรใดๆ       
อนัเป็นกำรละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยบริษทัฯ ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

1.1 ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในกำรซ้ือ ขำย โอนหุ้น และสิทธิในกำรรับใบหุ้น 
1.2 ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในกำรไดรั้บส่วนแบ่งก ำไรของกิจกำร 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล   
บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะจดัสรรเงินก ำไรประจ ำปี โดยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือปรำกฏว่ำ 
- ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ มีก ำไร และ 
- บริษทัฯ ไม่มียอดขำดทุนสะสมเหลืออยู ่และ 
- บริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจำ่ยเงินปันผลได ้และ 
- กำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะพิจำรณำถึงกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆ ของบริษทัฯ ดว้ย 

1.3 ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในกำรไดรั้บข่ำวสำร ขอ้มูลของบริษทัฯ อย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้นเพียงพอ ทนัเวลำในรูปแบบท่ี
เหมำะสมในกำรตดัสินใจท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ และตนเอง โดยเท่ำเทียมกนัและตรวจสอบได ้

1.4 ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนกำรรับทรำบกฎเกณฑ์
และวิธีกำรในกำรเขำ้ร่วมประชุม ไดรั้บขอ้มูลท่ีเพียงพอในกำรพิจำรณำและควำมเห็นของกรรมกำรในแต่
ละวำระก่อนกำรประชุมตำมเวลำอนัควร มีโอกำสซักถำมกรรมกำร มีสิทธิมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

1.5 ผูถื้อหุ้นมีสิทธิรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนและอนุมติังบกำรเงินของบริษทัฯ ตลอดจนกำรร่วมตดัสินใจใน
กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยท่ีส ำคญัของบริษทัฯ เช่นกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร รวมทั้งกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร กำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี กำรจดัสรรเงินปันผล  
กำรก ำหนดหรือแก้ไขข้อบังคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนกำรเพ่ิมทุน และกำรอนุมติัรำยกำร
พิเศษ เป็นตน้ 

1.6 เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่งค ำถำมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระกำรประชุมผูถื้อหุ้น ถึงคณะกรรมกำรบริษทั ล่วงหน้ำ
ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น ผ่ำนทำงอีเมลข์องเลขำนุกำรบริษทั หรือทำงโทรสำร โดยแจง้ผ่ำนระบบข่ำวของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพร้อมกบักำรแจง้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 

1.7 ในวำระกำรเลือกตั้ งกรรมกำร บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรแต่งตั้ งกรรมกำรเป็น
รำยบุคคล โดยเสนอช่ือกรรมกำรให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเป็นรำยบุคคล เพื่อให้ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมกำร 
ท่ีตอ้งกำรไดอ้ยำ่งแทจ้ริง และสนบัสนุนให้มีกำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้
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1.8 บริษทัฯ อ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเต็มท่ี โดยจดั
ประชุมในวนัท ำกำร ท่ีสถำนท่ีใกลเ้คียงส ำนักงำนบริษทัฯ มีกำรคมนำคมสะดวก ง่ำยต่อกำรเดินทำงของ     
ผูถื้อหุ้น 

1.9 ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1ใน 5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดหรือผูถื้อหุ้นไม่น้อย
กว่ำ 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหน่ึงในสิบของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จะเขำ้ช่ือกนั
ท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรบริษทัเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเม่ือใดก็ได้ โดยระบุ
เหตุผลในกำรขอเรียกประชุมให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่ำว ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมกำรบริษทัตอ้งจดัให้มี
กำรประชุมผูถื้อหุ้นภำยใน 1 เดือน นบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจำกผูถื้อหุ้น 

1.10 ประธำนกรรมกำร กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำร และผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัฯ กรรมกำรตรวจสอบ และ 
อนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน เข้ำร่วมประชุมผูถื้อหุ้นอย่ำงพร้อมเพรียงและร่วมตอบข้อซักถำมต่อ        
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

• บริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคญัและเคำรพสิทธิของผูถื้อหุ้น และปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์และกฎหมำยท่ีก ำหนด โดย
บริษทัฯ ไดก้ ำหนดให้จดัประชุมผูถื้อหุ้นประจ ำปีภำยใน 4 เดือนนับจำกวนัส้ินสุดรอบปีบญัชี และในกรณีท่ีมี
ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 
หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขกฎเกณฑ์ กฎหมำยท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูถื้อหุ้น คณะกรรมกำรบริษทั 
จะเรียกประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นเป็นกรณีไป ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ปฏิบัติและกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
ควบคู่ไปกับแนวปฏิบัติท่ีดีตำม AGM Checklist ของสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย อีกทั้งยงัค ำนึงถึงสิทธิของ        
ผูถื้อหุน้ และกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

การด าเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

• บริษทัฯ เปิดโอกำสให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัฯ ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564 ตั้งแต่วนัท่ี 5 มกรำคม 2564 
จนถึง วนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2564โดยบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีกำรบนเว็บไซต์ของบริษทัฯ ภำยใต้
หัวข้อ ”ข้อมูลกำรประชุมผูถื้อหุ้น” และแจ้งข่ำวสำรผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ปรำกฎว่ำไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวำระกำรประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรแต่อยำ่งใด 

• บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ซ่ึงมีกำรก ำหนดวำระกำรประชุมและข้อมูลประกอบวำระ รวมทั้ ง
ควำมเห็นของกรรมกำรบริษทัฯ ในทุกวำระ พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือมอบฉันทะแบบ 
ก. ข. ค. ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ (www.thaifilmind.com) เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 
2564 (ล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุม 25 วนั) เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยสะดวกรวดเร็ว มีเวลำพจิำรณำ
ขอ้มูล  

• บริษทัฯ เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมท่ีเก่ียวขอ้งกับวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 
ล่วงหน้ำ ระหว่ำงวนัท่ี 1 มีนำคม 2564 ถึงวนัท่ี 19 มีนำคม 2564 โดยแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบผ่ำนทำงระบบเผยแพร่
ขอ้มูลของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปรำกฎว่ำไม่มีผูถื้อหุ้นส่งค ำถำมล่วงหนำ้มำยงับริษทัฯ แต่อยำ่งใด 

• บริษทัฯ ไดมี้กำรน ำรำยงำนประจ ำปี 2563 ขึ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 มีนำคม 2564 
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บริิษััท ไทยฟิิล์์มอิินดััสตริ่� จำำ�กััดั (มห�ชน)48
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• บริษทัฯ จดัท ำหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสำรประกอบกำรประชุมฉบบัภำษำไทยส ำหรับผูล้งทุนไทย 
และฉบบัภำษำองักฤษส ำหรับผูถื้อหุ้นตำ่งประเทศ โดยมอบหมำยให้บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษทั เป็นผูจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอำร์ให้แก่ผูถื้อหุ้น   
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน วนัท่ี 11 มีนำคม 2564 (ล่วงหน้ำ 14 วัน ก่อนกำรประชุม) หนังสือเชิญประชุม               
มีรำยละเอียดเก่ียวกบักำรประชุม มำตกำรและแนวทำงปฏิบติัส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วมประชุมในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของไวรัส (Covid-19) ขั้นตอนกำรลงทะเบียน เอกสำรและหลกัฐำน วิธีกำรมอบฉนัทะ หนงัสือมอบฉนัทะ 
และวำระกำรประชุม โดยในแต่ละวำระกำรประชุมจะมีข้อมูลประกอบตำมสมควร พร้อมทั้งควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำว ทั้งน้ีบริษทัไดป้ระกำศเชิญประชุมดงักล่ำวในหนงัสือพิมพร์ำยวนัทนัหุ้น ระหว่ำง
วนัท่ี 17-19 มีนำคม 2564 ติดต่อกนั 3 วนั ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม 

• บริษทัฯ เปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมกำรอิสระเข้ำร่วมประชุมออกเสียงแทน 
สำมำรถส่งใบมอบฉันทะเป็นกำรล่วงหน้ำได ้เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรตรวจสอบหลกัฐำนกำรเขำ้ร่วม
ประชุม (บริษทัฯ ไดใ้ห้กรรมกำรอิสระเป็นผูรั้บมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นไม่สำมำรถเขำ้ร่วม
ประชุมได)้  

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

• โดยปี 2564 บริษทัฯ ได้มีกำรจัดประชุมผูถื้อหุ้นทั้งหมด 1 คร้ัง คือ กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2564 เวลำ 10.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตลั ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 เลขท่ี 973 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 สถำนท่ีสะดวกต่อกำรเดินทำงเขำ้ร่วมประชุมดว้ยระบบ
ขนส่งสำธำรณะ และเวลำในกำรประชุมเป็นเวลำท่ีเหมำะสม ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดัประชุมโดยยึดถือและ
ปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบักิจกำรท่ีดีในดำ้นกำรจัดกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี และมีมำตรกำรจดักำรประชุมภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด (COVID-19) ในวนัประชุมมีผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
จ ำนวน 51 รำย และโดยกำรรับมอบฉนัทะจ ำนวน 46 รำย รวมเป็น 97 รำย จำกผูถื้อหุ้นทั้งหมด 3,044 รำย นบัเป็น
จ ำนวนหุ้นไดท้ั้งหมด 12,769,338,156 หุ้น จำกจ ำนวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.09    
ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำย  

• บริษทัฯ เปิดให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุุมไดล่้วงหน้ำ 1 ชั่วโมงก่อนเวลำประชุุม ซ่ึงไดแ้จง้ให้    
ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหน้ำในหนงัสือเชิญประชุุม โดยใชร้ะบบบำร์โคด้ในกำรลงทะเบียนและนบัคะแนนเพื่อควำม
ถูกต้องรวดเร็วและแม่นย  ำพร้อมทั้งมีกำรจดัเตรียมบุคลำกร เคร่ืองถ่ำยเอกสำร และอำกรแสตมป์ เพื่ออ ำนวย 
ควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในกำรมอบฉันทะ อย่ำงไรก็ตำมก่อนกำรลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นและพนกังำนของบริษทัฯ      
ทุกคนจะตอ้งผ่ำนจุดคดักรอง เพื่อซักประวติั วดัอุณหภูมิ และฆ่ำเช้ือดว้ยเจลแอลกอฮอลล์ตำมแนวปฏิบติัของ
กรมควบคุมโรค ทั้งน้ี บริษทัฯไม่พบผูท่ี้มีควำมเส่ียง หรือ ผูท่ี้มีอำกำรเก่ียวกบัระบบทำงเดินหำยใจแต่อยำ่งใด 

• บริษทัฯ จดัสรรท่ีนัง่ในห้องประชุมโดยมีระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) ท่ีเหมำะสม โดยเวน้ระยะห่ำง
ระหว่ำงเกำ้อ้ีประมำณ 1 เมตร ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกท่ำนต้องสวมใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดระยะเวลำท่ีเขำ้ร่วม
ประชุม  

• บริษทัฯ อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นมำ
เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้ทั้งน้ี สำมำรถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือ
กรรมกำรอิสระเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน กรณีมอบฉันทะให้แก่กรรมกำรอิสระ ให้จดัส่ง
หนังสือมอบฉันทะนั้นมำให้บริษทัฯ ก่อนล่วงหน้ำ ในกำรน้ี บริษทัฯ ไดเ้สนอช่ือกรรมกำรอิสระ 2 ท่ำน ไดแ้ก่ 
นำงก่ิงเทียน บำงออ้ และนำยวฒันชยั สุวคนธ์ เป็นผูรั้บมอบฉันทะในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยบริษทัฯ ไดแ้นบขอ้มูลของกรรมกำรอิสระทั้ง 2 ท่ำนในหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ 
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• ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564 มีกรรมกำรบริษทัเขำ้ร่วมประชุม 6 ท่ำน จำกจ ำนวนกรรมกำรบริษทั
ทั้งหมด 9 ท่ำน (คิดเป็นร้อยละ 66.67) โดยมีประธำนคณะอนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำรผูจ้ดักำร 
ผูบ้ริหำรสูงสุดดำ้นกำรเงิน ผูส้อบบญัชี ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถำมตำ่งๆ  

• ประธำนในท่ีประชุมด ำเนินกำรประชุมเป็นไปตำมขอ้บงัคบับริษทัฯ โดยกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 
ท่ีประชุมไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ตำมล ำดบัในระเบียบวำระท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมไม่มีกำรเพ่ิมเติมหรือ
แกไ้ขวำระนอกเหนือจำกท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 

• เลขำนุกำรบริษทัแจง้องค์ประชุม จ ำนวน และสัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมำดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะ พร้อมทั้ง
ช้ีแจงให้ผูเ้ข้ำร่วมประชุมทรำบถึงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนน และกำรประมวลผลด้วยระบบ
บำร์โคด้ โดยก ำหนดให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนตำมล ำดบัวำระ 

• บริษทัฯ ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงส ำหรับทุกวำระ และกำรนบัคะแนนเสียงจะนบัเม่ือส้ินสุดวำระนั้น ส ำหรับวำระ
กำรแต่งตั้งกรรมกำรจดัให้มีกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นรำยบุคคล 

• บริษทัฯ ไดเ้ชิญตวัแทนผูถื้อหุ้นท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบกำรนบัคะแนนเสียงเพื่อควำมโปร่งใสตำมหลกัธรรมมำภิบำล 
โดยวิธีกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ประธำนในท่ีประชุมจะขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่เห็นดว้ย
และงดออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลำยมือช่ือ เจำ้หน้ำท่ีจะรวบรวมบตัรลงคะแนนและ
บนัทึกคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง และจะน ำมำหักออกจำกยอดสิทธิกำรลงคะแนนเสียงทั้งหมด  
ท่ีเขำ้ประชุมในวำระนั้น ส่วนท่ีเหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวำระนั้นๆ ส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย
ให้ลงลำยมือช่ือในบตัรลงคะแนนเสียง เจำ้หนำ้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทั้งหมดภำยหลงัเสร็จส้ินกำรประชุม 

• ประธำนท่ีประชุมเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นแสดงควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ซกัถำมในวำระต่ำงๆ พร้อมทั้ง
จดัสรรเวลำส ำหรับผูถื้อหุ้นอย่ำงเหมำะสมและเท่ำเทียมกนัในแต่ละวำระก่อนกำรลงมติ โดยเลขำนุกำรบริษทั
บนัทึกประเด็นค ำถำม ค ำตอบ ขอ้เสนอแนะ และควำมคิดเห็นไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 

• ผลกำรนับคะแนนของแต่ละวำระจะแจง้ให้ท่ีประชุมทรำบภำยหลงัเสร็จส้ินกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 
กรณีท่ีต้องใช้เวลำในกำรนับคะแนนมำกกว่ำปกติในวำระใด ประธำนท่ีประชุมอำจขอท่ีประชุมด ำเนินกำร
พิจำรณำในวำระถัดไปก่อน เพ่ือให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง และเม่ือกำรนับคะแนนเสร็จเรียบร้อย 
เลขำนุกำรบริษทัจะแจง้ให้ท่ีประชุมทรำบผลกำรนับคะแนนทนัที โดยมติของท่ีประชุมในแต่ละวำระแบ่งเป็น
คะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยไม่มีผูถื้อหุ้นคดัคำ้นหรือไม่เห็นดว้ยกบัมติดงักล่ำว 

• บริษทัฯ ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมประชุมภำยหลงัจำกประธำนในท่ีประชุมเปิดกำรประชุมแลว้ สำมำรถออก
เสียงลงคะแนนในวำระท่ีอยูร่ะหว่ำงกำรพิจำรณำและยงัไม่ไดมี้กำรลงมติได ้และนบัรวมองคป์ระชุมตั้งแต่วำระ 
ท่ีไดเ้ขำ้ร่วมประชุมเป็นตน้ไป จึงอำจท ำให้มีผูอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระไม่เท่ำกนัได ้

ภายหลังการประชุม 

• เลขำนุกำรบริษทั บนัทึกมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น และเผยแพร่มติท่ีประชุมและผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ
ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภำยในวนั
ประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีบริษทัฯ มีกำรจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุ้นสำมำรถตรวจสอบได ้

• เลขำนุกำรบริษทั จดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นอย่ำงถูกตอ้ง โดยมีกำรบนัทึกรำยละเอียดและสำระส ำคญัไว้
อย่ำงครบถว้น ไดแ้ก่ รำยช่ือกรรมกำรท่ีเขำ้ / ไม่เขำ้ร่วมประชุม ค ำช้ีแจงท่ีเป็นสำระส ำคญั ขั้นตอนและวิธีกำร
ลงคะแนนเสียง ค ำถำมหรือค ำตอบ หรือขอ้คิดเห็นโดยสรุป รำยละเอียดในแต่ละวำระเป็นไปตำมขอ้เทจ็จริงในท่ี
ประชุม มีกำรสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยแยกเป็น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ตำม
แนวทำงหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลกัทรัพย ์รำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวลงนำมโดยประธำน        
ท่ีประชุม และจดัส่งรำยงำนต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัท่ี 9 เมษำยน 2564 (ภำยใน 14 วนัหลงักำร 
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• บริษทัฯ จดัท ำหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสำรประกอบกำรประชุมฉบบัภำษำไทยส ำหรับผูล้งทุนไทย 
และฉบบัภำษำองักฤษส ำหรับผูถื้อหุ้นตำ่งประเทศ โดยมอบหมำยให้บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษทั เป็นผูจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบรหัสคิวอำร์ให้แก่ผูถื้อหุ้น   
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน วนัท่ี 11 มีนำคม 2564 (ล่วงหน้ำ 14 วัน ก่อนกำรประชุม) หนังสือเชิญประชุม               
มีรำยละเอียดเก่ียวกบักำรประชุม มำตกำรและแนวทำงปฏิบติัส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วมประชุมในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของไวรัส (Covid-19) ขั้นตอนกำรลงทะเบียน เอกสำรและหลกัฐำน วิธีกำรมอบฉนัทะ หนงัสือมอบฉนัทะ 
และวำระกำรประชุม โดยในแต่ละวำระกำรประชุมจะมีข้อมูลประกอบตำมสมควร พร้อมทั้งควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรในเร่ืองดงักล่ำว ทั้งน้ีบริษทัไดป้ระกำศเชิญประชุมดงักล่ำวในหนงัสือพิมพร์ำยวนัทนัหุ้น ระหว่ำง
วนัท่ี 17-19 มีนำคม 2564 ติดต่อกนั 3 วนั ล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม 

• บริษทัฯ เปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมกำรอิสระเข้ำร่วมประชุมออกเสียงแทน 
สำมำรถส่งใบมอบฉันทะเป็นกำรล่วงหน้ำได ้เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรตรวจสอบหลกัฐำนกำรเขำ้ร่วม
ประชุม (บริษทัฯ ไดใ้ห้กรรมกำรอิสระเป็นผูรั้บมอบอ ำนำจจำกผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นไม่สำมำรถเขำ้ร่วม
ประชุมได)้  

วันประชุมผู้ถือหุ้น 

• โดยปี 2564 บริษทัฯ ได้มีกำรจัดประชุมผูถื้อหุ้นทั้งหมด 1 คร้ัง คือ กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2564 เวลำ 10.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตลั ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 เลขท่ี 973 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 สถำนท่ีสะดวกต่อกำรเดินทำงเขำ้ร่วมประชุมดว้ยระบบ
ขนส่งสำธำรณะ และเวลำในกำรประชุมเป็นเวลำท่ีเหมำะสม ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดัประชุมโดยยึดถือและ
ปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบักิจกำรท่ีดีในดำ้นกำรจัดกำรประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี และมีมำตรกำรจดักำรประชุมภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด (COVID-19) ในวนัประชุมมีผูถื้อหุ้นเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
จ ำนวน 51 รำย และโดยกำรรับมอบฉนัทะจ ำนวน 46 รำย รวมเป็น 97 รำย จำกผูถื้อหุ้นทั้งหมด 3,044 รำย นบัเป็น
จ ำนวนหุ้นไดท้ั้งหมด 12,769,338,156 หุ้น จำกจ ำนวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.09    
ของหุ้นท่ีจ ำหน่ำย  

• บริษทัฯ เปิดให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุุมไดล่้วงหน้ำ 1 ชัว่โมงก่อนเวลำประชุุม ซ่ึงไดแ้จง้ให้    
ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหน้ำในหนงัสือเชิญประชุุม โดยใชร้ะบบบำร์โคด้ในกำรลงทะเบียนและนบัคะแนนเพื่อควำม
ถูกต้องรวดเร็วและแม่นย  ำพร้อมทั้งมีกำรจดัเตรียมบุคลำกร เคร่ืองถ่ำยเอกสำร และอำกรแสตมป์ เพื่ออ ำนวย 
ควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในกำรมอบฉันทะ อย่ำงไรก็ตำมก่อนกำรลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นและพนกังำนของบริษทัฯ      
ทุกคนจะตอ้งผ่ำนจุดคดักรอง เพื่อซักประวติั วดัอุณหภูมิ และฆ่ำเช้ือดว้ยเจลแอลกอฮอลล์ตำมแนวปฏิบติัของ
กรมควบคุมโรค ทั้งน้ี บริษทัฯไม่พบผูท่ี้มีควำมเส่ียง หรือ ผูท่ี้มีอำกำรเก่ียวกบัระบบทำงเดินหำยใจแต่อยำ่งใด 

• บริษทัฯ จดัสรรท่ีนัง่ในห้องประชุมโดยมีระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) ท่ีเหมำะสม โดยเวน้ระยะห่ำง
ระหว่ำงเกำ้อ้ีประมำณ 1 เมตร ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกท่ำนต้องสวมใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดระยะเวลำท่ีเขำ้ร่วม
ประชุม  

• บริษทัฯ อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นมำ
เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้ทั้งน้ี สำมำรถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือ
กรรมกำรอิสระเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน กรณีมอบฉันทะให้แก่กรรมกำรอิสระ ให้จดัส่ง
หนังสือมอบฉันทะนั้นมำให้บริษทัฯ ก่อนล่วงหน้ำ ในกำรน้ี บริษทัฯ ไดเ้สนอช่ือกรรมกำรอิสระ 2 ท่ำน ไดแ้ก่ 
นำงก่ิงเทียน บำงออ้ และนำยวฒันชยั สุวคนธ์ เป็นผูรั้บมอบฉันทะในกำรเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยบริษทัฯ ไดแ้นบขอ้มูลของกรรมกำรอิสระทั้ง 2 ท่ำนในหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ 
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• ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564 มีกรรมกำรบริษทัเขำ้ร่วมประชุม 6 ท่ำน จำกจ ำนวนกรรมกำรบริษทั
ทั้งหมด 9 ท่ำน (คิดเป็นร้อยละ 66.67) โดยมีประธำนคณะอนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำรผูจ้ดักำร 
ผูบ้ริหำรสูงสุดดำ้นกำรเงิน ผูส้อบบญัชี ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถำมต่ำงๆ  

• ประธำนในท่ีประชุมด ำเนินกำรประชุมเป็นไปตำมขอ้บงัคบับริษทัฯ โดยกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 
ท่ีประชุมไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ตำมล ำดบัในระเบียบวำระท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมไม่มีกำรเพ่ิมเติมหรือ
แกไ้ขวำระนอกเหนือจำกท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 

• เลขำนุกำรบริษทัแจง้องค์ประชุม จ ำนวน และสัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมำดว้ยตนเองและรับมอบฉันทะ พร้อมทั้ง
ช้ีแจงให้ผูเ้ข้ำร่วมประชุมทรำบถึงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนน และกำรประมวลผลด้วยระบบ
บำร์โคด้ โดยก ำหนดให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนตำมล ำดบัวำระ 

• บริษทัฯ ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงส ำหรับทุกวำระ และกำรนบัคะแนนเสียงจะนบัเม่ือส้ินสุดวำระนั้น ส ำหรับวำระ
กำรแต่งตั้งกรรมกำรจดัให้มีกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นรำยบุคคล 

• บริษทัฯ ไดเ้ชิญตวัแทนผูถื้อหุ้นท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบกำรนบัคะแนนเสียงเพื่อควำมโปร่งใสตำมหลกัธรรมมำภิบำล 
โดยวิธีกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ประธำนในท่ีประชุมจะขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่เห็นดว้ย
และงดออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลำยมือช่ือ เจำ้หน้ำท่ีจะรวบรวมบตัรลงคะแนนและ
บนัทึกคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง และจะน ำมำหักออกจำกยอดสิทธิกำรลงคะแนนเสียงทั้งหมด  
ท่ีเขำ้ประชุมในวำระนั้น ส่วนท่ีเหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวำระนั้นๆ ส ำหรับผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย
ให้ลงลำยมือช่ือในบตัรลงคะแนนเสียง เจำ้หนำ้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทั้งหมดภำยหลงัเสร็จส้ินกำรประชุม 

• ประธำนท่ีประชุมเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นแสดงควำมคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ซกัถำมในวำระต่ำงๆ พร้อมทั้ง
จดัสรรเวลำส ำหรับผูถื้อหุ้นอย่ำงเหมำะสมและเท่ำเทียมกนัในแต่ละวำระก่อนกำรลงมติ โดยเลขำนุกำรบริษทั
บนัทึกประเด็นค ำถำม ค ำตอบ ขอ้เสนอแนะ และควำมคิดเห็นไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 

• ผลกำรนับคะแนนของแต่ละวำระจะแจง้ให้ท่ีประชุมทรำบภำยหลงัเสร็จส้ินกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 
กรณีท่ีต้องใช้เวลำในกำรนับคะแนนมำกกว่ำปกติในวำระใด ประธำนท่ีประชุมอำจขอท่ีประชุมด ำเนินกำร
พิจำรณำในวำระถัดไปก่อน เพ่ือให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง และเม่ือกำรนับคะแนนเสร็จเรียบร้อย 
เลขำนุกำรบริษทัจะแจง้ให้ท่ีประชุมทรำบผลกำรนับคะแนนทนัที โดยมติของท่ีประชุมในแต่ละวำระแบ่งเป็น
คะแนนท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย โดยไม่มีผูถื้อหุ้นคดัคำ้นหรือไม่เห็นดว้ยกบัมติดงักล่ำว 

• บริษทัฯ ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ร่วมประชุมภำยหลงัจำกประธำนในท่ีประชุมเปิดกำรประชุมแลว้ สำมำรถออก
เสียงลงคะแนนในวำระท่ีอยูร่ะหว่ำงกำรพิจำรณำและยงัไม่ไดมี้กำรลงมติได ้และนบัรวมองคป์ระชุมตั้งแต่วำระ 
ท่ีไดเ้ขำ้ร่วมประชุมเป็นตน้ไป จึงอำจท ำให้มีผูอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระไม่เท่ำกนัได ้

ภายหลังการประชุม 

• เลขำนุกำรบริษทั บนัทึกมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น และเผยแพร่มติท่ีประชุมและผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ
ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนทำงระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภำยในวนั
ประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีบริษทัฯ มีกำรจดัเก็บบตัรลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุ้นสำมำรถตรวจสอบได ้

• เลขำนุกำรบริษทั จดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุ้นอย่ำงถูกตอ้ง โดยมีกำรบนัทึกรำยละเอียดและสำระส ำคญัไว้
อย่ำงครบถว้น ไดแ้ก่ รำยช่ือกรรมกำรท่ีเขำ้ / ไม่เขำ้ร่วมประชุม ค ำช้ีแจงท่ีเป็นสำระส ำคญั ขั้นตอนและวิธีกำร
ลงคะแนนเสียง ค ำถำมหรือค ำตอบ หรือขอ้คิดเห็นโดยสรุป รำยละเอียดในแต่ละวำระเป็นไปตำมขอ้เทจ็จริงในท่ี
ประชุม มีกำรสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยแยกเป็น เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ตำม
แนวทำงหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลกัทรัพย ์รำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวลงนำมโดยประธำน        
ท่ีประชุม และจดัส่งรำยงำนต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัท่ี 9 เมษำยน 2564 (ภำยใน 14 วนัหลงักำร 
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ประชุม) พร้อมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลไวใ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ เพื่อเป็นช่องทำงให้ผูถื้อหุ้นรับทรำบและสำมำรถ
ตรวจสอบขอ้มูลไดโ้ดยไม่ตอ้งรอให้ถึงกำรประชุมในครำวถดัไป พร้อมทั้งด ำเนินกำรน ำส่งต่อกระทรวงพำณิชย์
ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

• บริษทัฯ ไดรั้บผลคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564 โดยสมำคมส่งเสริม   
ผูล้งทุนไทยดว้ยคะแนน 94 ทั้งน้ีในระหว่ำงปีไม่มีกำรเรียกประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ส าหรับการประชุม 
กำรตดัสินใจใดๆ ท่ีจะกระท ำโดยกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ในกรณี
หำกเกิดควำมขดัแยง้ดำ้นผลประโยชน์ กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรจะน ำเร่ืองดงักล่ำวเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ และ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวแลว้แต่กรณี รวมทั้งผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับ
บริษทัฯ ในกำรพิจำรณำอนุมติัรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียในกรณี
ดังกล่ำวจะไม่สำมำรถออกเสียงลงคะแนนในมติดังกล่ำวได้ และตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์ได้ก ำหนดให้
กรรมกำรและผูบ้ริหำรจะตอ้งจัดท ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้บริษทัฯ รับทรำบ โดยให้
เลขำนุกำรบริษทั เป็นผูน้ ำส่งส ำเนำให้แก่ประธำนกรรมกำรบริษทัฯ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงทำงบริษทัฯ 
ไดก้ ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ จะตอ้งจดัท ำและน ำส่งรำยงำนดงักล่ำวทุกไตรมำส นอกจำกน้ี
บริษทัฯ ยงัไดด้ ำเนินกำรเก่ียวกบัรำยกำรเก่ียวโยงตำมกฎเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั ตลำดทุนก ำหนด 
รวมทั้งไดเ้ปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีมีกบับริษทัในเครือไวใ้นงบกำรเงินและในแบบแสดงรำยงำนรำยกำรขอ้มูล
ประจ ำปี 56-1One Report 

หมวดที่ 2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (The Equitable Treatment of Shareholders) 

หลักการ ผูถื้อหุ้นทุกรำย ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหำร และผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร รวมทั้งผูถื้อหุ้นต่ำงชำติควรไดรั้บกำร
ปฏิบติัอยำ่งเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม ผูถื้อหุ้นท่ีถูกละเมิดสิทธิ ควรมีโอกำสไดรั้บกำรชดเชย 

การปฏิบัติของบริษัท เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บสิทธิต่ำงๆ เท่ำเทียมกนัเช่น สิทธิในกำรไดรั้บสำรสนเทศท่ีเพียงพอครบถว้นและ
ทนัเวลำ และไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีในกำรลงทุนจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ บริษทัฯ พยำยำมสร้ำงเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
เกิดควำมเท่ำเทียมกนัอย่ำงแทจ้ริง กบัผูถื้อหุ้นทุกรำยทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหำร นกัลงทุน
สถำบนั หรือผูถื้อหุน้ต่ำงชำติ และโดยเฉพำะกบัผูถื้อหุ้นรำยยอ่ย เช่น 

2.1 กำรก ำหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตำมจ ำนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่ โดย 1 หุ้นมีสิทธิเท่ำกับ      
1 เสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษท่ีเป็นกำรจ ำกดัสิทธิของผูถื้อหุ้นรำยอ่ืน 

2.2 ส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นก ำหนดทิศทำงกำร
ลงคะแนนไดต้ำมแบบท่ีกระทรวงพำณิชยก์ ำหนด ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ โดยมิไดก้ ำหนดกฎเกณฑ์
หรือเง่ือนไขใดท่ีก่อให้เกิดควำมยุ่งยำกต่อกำรมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขำ้ร่วมประชุมแต่อย่ำงใด และได้
จดัส่งไปพร้อมกบัหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นให้ผูถื้อหุ้นทำงไปรษณียเ์ป็นกำรล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 7 วนั
โดยสำมำรถมอบฉันทะให้กบักรรมกำรอิสระของบริษทัฯ ไดด้ว้ย ซ่ึงจะระบุรำยช่ือกรรมกำรดงักล่ำวไวใ้น
หนงัสือเชิญประชุม และระบุกำรมีส่วนไดเ้สียในวำระกำรประชุมของกรรมกำร 

2.3 ผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ประชุมภำยหลงัจำกไดเ้ร่ิมกำรประชุมแลว้ ยงัคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส ำหรับวำระท่ีอยูใ่น
ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยงัไม่ไดมี้กำรลงมติ และนับเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วำระท่ีไดเ้ขำ้ประชุมและออก
เสียงเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีควำมเห็นเป็นอยำ่งอืน่ 
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ประชุม) พร้อมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลไวใ้นเว็บไซต์ของบริษทัฯ เพื่อเป็นช่องทำงให้ผูถื้อหุ้นรับทรำบและสำมำรถ
ตรวจสอบขอ้มูลไดโ้ดยไม่ตอ้งรอให้ถึงกำรประชุมในครำวถดัไป พร้อมทั้งด ำเนินกำรน ำส่งต่อกระทรวงพำณิชย์
ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

• บริษทัฯ ไดรั้บผลคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564 โดยสมำคมส่งเสริม   
ผูล้งทุนไทยดว้ยคะแนน 94 ทั้งน้ีในระหว่ำงปีไม่มีกำรเรียกประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ส าหรับการประชุม 
กำรตดัสินใจใดๆ ท่ีจะกระท ำโดยกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ในกรณี
หำกเกิดควำมขดัแยง้ดำ้นผลประโยชน์ กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรจะน ำเร่ืองดงักล่ำวเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ และ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำรดังกล่ำวแลว้แต่กรณี รวมทั้งผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกบั
บริษทัฯ ในกำรพิจำรณำอนุมติัรำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียในกรณี
ดังกล่ำวจะไม่สำมำรถออกเสียงลงคะแนนในมติดังกล่ำวได้ และตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์ได้ก ำหนดให้
กรรมกำรและผูบ้ริหำรจะตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้บริษทัฯ รับทรำบ โดยให้
เลขำนุกำรบริษทั เป็นผูน้ ำส่งส ำเนำให้แก่ประธำนกรรมกำรบริษทัฯ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงทำงบริษทัฯ 
ไดก้ ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ จะตอ้งจดัท ำและน ำส่งรำยงำนดงักล่ำวทุกไตรมำส นอกจำกน้ี
บริษทัฯ ยงัไดด้ ำเนินกำรเก่ียวกบัรำยกำรเก่ียวโยงตำมกฎเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั ตลำดทุนก ำหนด 
รวมทั้งไดเ้ปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีมีกบับริษทัในเครือไวใ้นงบกำรเงินและในแบบแสดงรำยงำนรำยกำรขอ้มูล
ประจ ำปี 56-1One Report 

หมวดที่ 2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (The Equitable Treatment of Shareholders) 

หลักการ ผูถื้อหุ้นทุกรำย ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหำร และผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร รวมทั้งผูถื้อหุ้นต่ำงชำติควรไดรั้บกำร
ปฏิบติัอยำ่งเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม ผูถื้อหุ้นท่ีถูกละเมิดสิทธิ ควรมีโอกำสไดรั้บกำรชดเชย 

การปฏิบัติของบริษัท เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บสิทธิตำ่งๆ เท่ำเทียมกนัเช่น สิทธิในกำรไดรั้บสำรสนเทศท่ีเพียงพอครบถว้นและ
ทนัเวลำ และไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีในกำรลงทุนจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ บริษทัฯ พยำยำมสร้ำงเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
เกิดควำมเท่ำเทียมกนัอย่ำงแทจ้ริง กบัผูถื้อหุ้นทุกรำยทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหำร นกัลงทุน
สถำบนั หรือผูถื้อหุ้นต่ำงชำติ และโดยเฉพำะกบัผูถื้อหุ้นรำยยอ่ย เช่น 

2.1 กำรก ำหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตำมจ ำนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่ โดย 1 หุ้นมีสิทธิเท่ำกับ      
1 เสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษท่ีเป็นกำรจ ำกดัสิทธิของผูถื้อหุ้นรำยอ่ืน 

2.2 ส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นก ำหนดทิศทำงกำร
ลงคะแนนไดต้ำมแบบท่ีกระทรวงพำณิชยก์ ำหนด ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ โดยมิไดก้ ำหนดกฎเกณฑ์
หรือเง่ือนไขใดท่ีก่อให้เกิดควำมยุ่งยำกต่อกำรมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขำ้ร่วมประชุมแต่อย่ำงใด และได้
จดัส่งไปพร้อมกบัหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นให้ผูถื้อหุ้นทำงไปรษณียเ์ป็นกำรล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 7 วนั
โดยสำมำรถมอบฉันทะให้กบักรรมกำรอิสระของบริษทัฯ ไดด้ว้ย ซ่ึงจะระบุรำยช่ือกรรมกำรดงักล่ำวไวใ้น
หนงัสือเชิญประชุม และระบุกำรมีส่วนไดเ้สียในวำระกำรประชุมของกรรมกำร 

2.3 ผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ประชุมภำยหลงัจำกไดเ้ร่ิมกำรประชุมแลว้ ยงัคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส ำหรับวำระท่ีอยูใ่น
ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยงัไม่ไดมี้กำรลงมติ และนับเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วำระท่ีไดเ้ขำ้ประชุมและออก
เสียงเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีควำมเห็นเป็นอยำ่งอืน่ 
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2.4 บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะไม่เพ่ิมระเบียบวำระในท่ีประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหน้ำ เพื่อให้      
ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกำสศึกษำขอ้มูลของระเบียบวำระกำรประชุมก่อนลงมติ 

2.5 เพื่อควำมสะดวกของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จดัให้มีกำรลงทะเบียนโดยใชร้ะบบ Bar Code ท่ีแสดงถึงเลขทะเบียน
ของผูถื้อหุ้นแต่ละรำย เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรประชุม และท ำให้ขั้นตอนกำร
ลงทะเบียนเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว นอกจำกน้ีในกำรใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวำระ บริษัทฯ ใช้วิธีเก็บบัตร
ลงคะแนนของผูถื้อหุ้นเพื่อน ำมำค ำนวณผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระโดยเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ
ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง และในวำระเลือกตั้งกรรมกำรจะแยกกำรลงคะแนนเป็นรำยบุคคล 
โดยเม่ือจบกำรประชุมผูถื้อหุ้นสำมำรถขอตรวจสอบควำมถูกตอ้งได ้

2.6 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหมำยถึงคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนกังำนในหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล 
รวมทั้ง คู่สมรสและบุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภำวะของบุคคลดงักล่ำว ดงัน้ี 
- ไม่ใชข้อ้มูลภำยในเพื่อประโยชน์ของตนในกำรซ้ือขำยหุ้นของบริษทัฯ หรือให้ขอ้มูลภำยในแก่บุคคลอืน่ 

เพื่อประโยชน์ในกำรซ้ือขำยหุ้นของบริษทัฯ 
- ระหว่ำงท่ีปฏิบติังำนให้บริษทัฯ และหลงัจำกพน้สภำพกำรปฏิบติังำนแลว้ พนักงำนจะตอ้งไม่เปิดเผย

ขอ้มูล ท่ีถือว่ำเป็นควำมลบัของบริษทัฯ เพ่ือประโยชน์แก่ผูใ้ดทั้งส้ิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ขอ้มูลทำงกำรเงิน กำรปฏิบติังำน ขอ้มูลธุรกิจ แผนงำนในอนำคตของบริษทัฯ เป็นตน้ 

- ห้ำมมิให้ผูบ้ริหำรหรือหน่วยงำนท่ีไดรั้บทรำบขอ้มูลภำยใน เปิดเผยขอ้มูลภำยในแก่บุคคลภำยนอกหรือ
บุคคลท่ีไม่มีหนำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี เพ่ือเป็นกำรป้องกนัไม่ให้น ำขอ้มูลภำยในไปใชใ้นทำงมิชอบ 

- ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บทรำบขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัฯ และ/
หรือขอ้มูลภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั ท่ีมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพย ์ท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์
ของ  บริษทัฯ ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนท่ีงบกำรเงินหรือขอ้มูลภำยในนั้นจะเปิดเผยตอ่สำธำรณชน  

2.7 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรท่ีว่ำ กำร
ตัดสินใจใดๆ ของบุคลำกรทุกระดับในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ ต้องท ำเพื่อประโยชน์สูงสุดของ  
บริษทัฯ เท่ำนั้น และถือเป็นหนำ้ท่ีของบุคลำกรทุกระดบัที่จะหลีกเล่ียงกำรมีส่วนเก่ียวขอ้งทำงกำรเงิน และ/
หรือควำมสัมพนัธ์กบับุคคลภำยนอกอื่นๆ ซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัฯ ตอ้งเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดควำม
ขดัแยง้ในด้ำนผลประโยชน์ หรือขดัขวำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยก ำหนดให้ผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกับรำยกำรท่ีพิจำรณำ ตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทรำบถึงควำมสัมพนัธ์หรือกำรเก่ียวโยง
ของคนในรำยกำรดงักล่ำว และตอ้งไม่เขำ้ร่วมกำรพิจำรณำตดัสิน รวมถึงไม่มีอ ำนำจอนุมติัในธุรกรรมนั้นๆ 
และในกำรอนุมติัใดๆ ส ำหรับกรณีดงักล่ำว ตอ้งยึดถือหลกักำรไม่ให้มีกำรก ำหนดเง่ือนไข หรือขอ้ก ำหนด
พิเศษจำกปกติ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำและอนุมติัเก่ียวกบั
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้กำรพิจำรณำควำมเหมำะสม
อย่ำงรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด และ/หรือ หลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์กรณีรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันมีมูลค่ำ
เขำ้เกณฑท่ี์ตอ้งขออนุมติัจำกผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นใหญ่ท่ีมีส่วนไดเ้สียสำมำรถเขำ้ร่วมประชุมไดเ้พื่อนบัเป็นองค์
ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงคะแนน ซ่ึงฐำนในกำรค ำนวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมติัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
ไม่นับส่วนของผูมี้ส่วนได้เสีย เกณฑ์ดังกล่ำวจึงไม่มีปัญหำกับองค์ประชุมและคะแนนเสียง และมีกำร
เปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) ดว้ย 



แบบ 56-1  One Report 2564
บริิษััท ไทยฟิิล์์มอิินดััสตริ่� จำำ�กััดั (มห�ชน)52
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2.8 ก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำร ตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมกำรหรือผูท่ี้คณะกรรมกำรมอบหมำยเก่ียวกบักำร
ซ้ือขำยหุ้นของบริษทัฯ ทรำบอย่ำงน้อย 1 วนัล่วงหน้ำก่อนกำรซ้ือ/ขำย หลกัทรัพย  ์ผ่ำนเลขำนุกำรบริษทั 
และรำยงำนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ทรำบเป็นรำยไตรมำส 

2.9 กรรมกำรอิสระ ซ่ึงมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 1ใน 3 ของคณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำท่ีดูแลปกป้องผลประโยชน์
ของผูถื้อหุ้นรำยยอ่ย อยำ่งเหมำะสม 

2.10 เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีกำรบน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.thaifilmind.com 

2.11 เผยแพร่หนงัสือนดัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษทัฯ ท่ี www.thaifilmind.com ล่วงหน้ำอย่ำง
นอ้ย 30 วนั ก่อนวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทรำบและศึกษำ
ขอ้มูลก่อนกำรประชุม 

หมวดที่ 3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

หลักการ ผูมี้ส่วนไดเ้สียควรไดรั้บกำรดูแลจำกบริษทัฯ ตำมสิทธิท่ีมีตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมกำรควรพิจำรณำให้มี
กระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในกำรสร้ำงควำมมัง่คัง่ ควำมมัน่คงทำงกำรเงิน 
และควำมยัง่ยืนของกิจกำร 

การปฏิบัติของบริษัท บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรดูแลและค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งภำยในและภำยนอกบริษทัฯ 
โดยค ำนึงถึงสิทธิตำมกฎหมำยหรือขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้ำสิทธิดงักล่ำวไดรั้บกำรคุม้ครองและกำรปฏิบติั
อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนัตั้งแต่ ผูถื้อหุ้น พนักงำน ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่ง เจำ้หน้ี รวมทั้งควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และส่ิงแวดลอ้มเพื่อกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน มีนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ รวมถึง
กำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมให้มีกระบวนกำรให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียต่ำงๆ เพื่อ
สร้ำงควำมเจริญ ควำมมัน่คงทำงกำรเงินของกิจกำร โดยก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแตล่ะกลุ่มดงัน้ี 

3.1 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นท่ีจะเป็นตัวแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสโดย
ค ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของมูลค่ำบริษทัฯ ในระยะยำว มีผลตอบแทนท่ีดี และให้ขอ้มูลข่ำวสำรแก่ผูถื้อหุ้น
อยำ่งเท่ำเทียมกนั 
การด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกำรท่ีถูกต้อง 
ครบถว้นตำมควำมเป็นจริงทกุไตรมำส และมีกำรควบคุมกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั มีมำตรกำรป้องกนัควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และป้องกนักำรน ำขอ้มูลภำยในไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน ในปี 2564 ไม่มีกำร
จ่ำยเงินปันผล 

3.2 ภาครัฐ กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ยึดมัน่ในกำรปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัและระเบียบปฏิบติัของภำครัฐอย่ำง
เคร่งครัด พร้อมให้ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนก ำกบัดูแล ให้กำรสนบัสนุนต่อภำครัฐในดำ้นขอ้มูล กำรแสดง
ควำมคิดเห็น เพื่อกำรปรับปรุงระเบียบต่ำงๆ ของภำครัฐให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของ
ประเทศ 

3.3 ลูกค้าบริษัทฯ เช่ือมัน่ในคุณค่ำของกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ใจอย่ำงต่อเน่ืองให้กบัลูกคำ้ โดย
เน้นนโยบำยธุรกิจท่ีว่ำ “คุณภำพมำตรฐำน (Standard Quality) จัดส่งตรงเวลำ (On Time Delivery) รำคำ
ยุติธรรม (Competitive Price) มุ่งมั่นพัฒนำคุณภำพ (Committed to Quality System Development) ระบบ
กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม  (The Environmental Management System) ระบบกำรจัดกำรพลังงำน (Energy 
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2.8 ก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำร ตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมกำรหรือผูท่ี้คณะกรรมกำรมอบหมำยเก่ียวกบักำร
ซ้ือขำยหุ้นของบริษทัฯ ทรำบอย่ำงน้อย 1 วนัล่วงหน้ำก่อนกำรซ้ือ/ขำย หลกัทรัพย  ์ผ่ำนเลขำนุกำรบริษทั 
และรำยงำนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ทรำบเป็นรำยไตรมำส 

2.9 กรรมกำรอิสระ ซ่ึงมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 1ใน 3 ของคณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำท่ีดูแลปกป้องผลประโยชน์
ของผูถื้อหุ้นรำยยอ่ย อยำ่งเหมำะสม 

2.10 เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีกำรบน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.thaifilmind.com 

2.11 เผยแพร่หนงัสือนดัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษทัฯ ท่ี www.thaifilmind.com ล่วงหน้ำอย่ำง
นอ้ย 30 วนั ก่อนวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทรำบและศึกษำ
ขอ้มูลก่อนกำรประชุม 

หมวดที่ 3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

หลักการ ผูมี้ส่วนไดเ้สียควรไดรั้บกำรดูแลจำกบริษทัฯ ตำมสิทธิท่ีมีตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมกำรควรพิจำรณำให้มี
กระบวนกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในกำรสร้ำงควำมมัง่คัง่ ควำมมัน่คงทำงกำรเงิน 
และควำมยัง่ยืนของกิจกำร 

การปฏิบัติของบริษัท บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัในกำรดูแลและค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งภำยในและภำยนอกบริษทัฯ 
โดยค ำนึงถึงสิทธิตำมกฎหมำยหรือขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้ำสิทธิดงักล่ำวไดรั้บกำรคุม้ครองและกำรปฏิบติั
อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนัตั้งแต่ ผูถื้อหุ้น พนักงำน ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่ง เจำ้หน้ี รวมทั้งควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และส่ิงแวดลอ้มเพื่อกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน มีนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ รวมถึง
กำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมให้มีกระบวนกำรให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียต่ำงๆ เพื่อ
สร้ำงควำมเจริญ ควำมมัน่คงทำงกำรเงินของกิจกำร โดยก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแตล่ะกลุ่มดงัน้ี 

3.1 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นท่ีจะเป็นตัวแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสโดย
ค ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของมูลค่ำบริษทัฯ ในระยะยำว มีผลตอบแทนท่ีดี และให้ขอ้มูลข่ำวสำรแก่ผูถื้อหุ้น
อยำ่งเท่ำเทียมกนั 
การด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกำรท่ีถูกต้อง 
ครบถว้นตำมควำมเป็นจริงทกุไตรมำส และมีกำรควบคุมกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั มีมำตรกำรป้องกนัควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และป้องกนักำรน ำขอ้มูลภำยในไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน ในปี 2564 ไม่มีกำร
จ่ำยเงินปันผล 

3.2 ภาครัฐ กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ยึดมัน่ในกำรปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัและระเบียบปฏิบติัของภำครัฐอยำ่ง
เคร่งครัด พร้อมให้ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนก ำกบัดูแล ให้กำรสนบัสนุนต่อภำครัฐในดำ้นขอ้มูล กำรแสดง
ควำมคิดเห็น เพื่อกำรปรับปรุงระเบียบต่ำงๆ ของภำครัฐให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของ
ประเทศ 

3.3 ลูกค้าบริษัทฯ เช่ือมัน่ในคุณค่ำของกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ใจอย่ำงต่อเน่ืองให้กบัลูกคำ้ โดย
เน้นนโยบำยธุรกิจท่ีว่ำ “คุณภำพมำตรฐำน (Standard Quality) จัดส่งตรงเวลำ (On Time Delivery) รำคำ
ยุติธรรม (Competitive Price) มุ่งมั่นพัฒนำคุณภำพ (Committed to Quality System Development) ระบบ
กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม  (The Environmental Management System) ระบบกำรจัดกำรพลังงำน (Energy 
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Management System) ตลอดจนสุขลักษณะและควำมปลอดภัยของผู ้บริโภค  (Hygiene and Safety of 
Consumers) จึงไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ดงัน้ี  
3.3.1 มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำและผลิตสินคำ้และบริกำร ให้มีควำมทนัสมยัอยู่เสมอเพื่อสนองควำมตอ้งกำรของ

ลูกคำ้ 
3.3.2 จ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพไดม้ำตรฐำน ตรงเวลำ และรำคำยติุธรรม 
3.3.3 ให้ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคำ้ โดยไม่มีกำรกล่ำวเกินควำมเป็นจริง อนัเป็นเหตุให้ลูกคำ้เขำ้ใจ

ผิดเก่ียวกบัคุณภำพ ปริมำณหรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคำ้และบริกำร 
3.3.4 จดัให้มีกระบวนกำรท่ีสำมำรถให้ลูกคำ้แจง้ถึงปัญหำของกำรน ำสินคำ้ไปใช ้หรือกำรให้บริกำรท่ีไม่

เหมำะสมเพื่อท่ีบริษัทฯ จะได้ป้องกันและแก้ปัญหำให้กับลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว และน ำข้อมูล
ดงักล่ำวไปปรับปรุงหรือพฒันำสินคำ้และกำรให้บริกำรดงักล่ำวต่อไป 

3.3.5 จดัให้มีบริกำรหลงักำรขำยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัลูกคำ้ อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
3.3.6 รักษำควำมลบัของลูกคำ้ ไม่น ำขอ้มูลไปเปิดเผย หรือใชป้ระโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ 
3.3.7 ผูบ้ริหำรตอ้งเคำรพกำรตดัสินใจ และขอ้คิดเห็นของลูกคำ้ ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ

ลูกคำ้ 
3.3.8 สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ในอนัท่ีจะเสริมสร้ำงและธ ำรงรักษำไวซ่ึ้งควำมสัมพนัธ์อนัดีระหว่ำง

ลูกคำ้กบับริษทัฯ ให้ย ัง่ยืนสืบไป 

การด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับลูกค้า  

• บริษทัฯ มีกำรหำรือกบัลูกคำ้เพื่อกำรพฒันำผลิตภณัฑใ์ห้ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้  
• ไม่มีกรณีฝ่ำฝืนเก่ียวกบักำรปฏิบติัต่อผูบ้ริโภคและไม่ปรำกฏขอ้ร้องเรียนจำกลูกคำ้ท่ีเป็นนยัส ำคญั 

ส่วนขอ้ร้องเรียนอื่นๆ บริษทัฯไดน้ ำมำวิครำะห์หำสำเหตุ เพื่อด ำเนินกำรแกไ้ขป้องกนั ติดตำมทั้ง
ระบบ และปรับใชก้บัทั้งองคก์ร เพื่อมิให้ขอ้บกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก 

• ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองคุณภำพในกำรผลิตจำกมำตฐำนสำกล ได้แก่ ISO 9001 ISO 
14001 

3.4 คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนีก้ารค้า 
3.4.1. คู่ค้า  บริษทัฯ ปฏิบติักบัคู่คำ้ซ่ึงถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จทำงธุรกิจส ำคญัประกำร

หน่ึง โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั ปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีมีต่อคู่คำ้อย่ำงเคร่งครัด รวมทั้ง
ปฏิบติัต่อคู่คำ้อย่ำงเสมอภำคบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นธรรมเพื่อสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดี และอ ำนวย
ประโยชน์อนัชอบธรรมร่วมกนั และยึดหลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
3.4.1.1 สร้ำงสัมพนัธภำพ ควำมเขำ้ใจที่ดีต่อกนั และควำมเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 
3.4.1.2 ไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับ ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อื่นใด ซ่ึงอยู่นอกเหนือขอ้ตกลง

ทำงกำรคำ้ 
3.4.1.3 มีหลกัเกณฑใ์นกำรประเมินและคดัเลือกคู่คำ้ท่ีเป็นระบบและตรวจสอบได ้

- มีประวติัทำงกำรเงินท่ีเช่ือถือได ้และมีศกัยภำพท่ีจะเติบโตไปพร้อมกบับริษทัฯไดใ้นระยะยำว 
- ผลิตหรือจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีมีคุณภำพตรงกบัควำมตอ้งกำร และสำมำรถตรวจสอบ คุณภำพได ้
- ให้กำรสนบัสนุนดำ้นกำรส่งเสริมกำรขำย และกำรให้บริกำรหลงักำรขำยแก่ลูกคำ้ 

3.4.1.4 จดัท ำสัญญำท่ีเป็นธรรมไม่เอำเปรียบคู่คำ้ 
3.4.1.5 จดัให้มีระบบกำรจดักำรและติดตำม เพ่ือให้มัน่ใจว่ำมีกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขของสัญญำ

อยำ่งครบถว้น และป้องกนักำรทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรจดัหำ 
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3.4.1.6 ช ำระเงินให้คู่คำ้ตรงเวลำ  ตำมเง่ือนไขของกำรช ำระเงินท่ีตกลงกัน ในกรณีท่ีมีกำรช ำระ
เงินล่ำชำ้จะตอ้งท ำกำรแจง้สำเหตุให้คู่คำ้เขำ้ใจตรงกนั 

3.4.1.7 ไม่กระท ำกำรโฆษณำท่ีเป็นเทจ็ หรือหลอกลวงให้คู่คำ้เขำ้ใจผิด 
3.4.2. คู่แข่งทางการค้า บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนั ท่ีเป็นธรรม โดยยึดหลกั

ปฏิบติัดงัน้ี 
3.4.2.1 ปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดีซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป 
3.4.2.2 ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัและสิทธิอนัชอบธรรมของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีกำรท่ี

ไม่สุจริต หรือ ไม่เหมำะสม 
3.4.2.3 ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งขนัทำงกำรคำ้  ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงให้ร้ำยหรือเป็นเทจ็ 
3.4.2.4 ไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ้ื่น หรือคู่แข่งทำงกำรคำ้ 

3.4.3. เจ้าหนีก้ารค้า บริษทัฯ จะรักษำและปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีมีต่อเจำ้หน้ีอย่ำงเคร่งครัด ในกำรช ำระหน้ี 
เงินกูยื้ม ดอกเบ้ีย และมีควำมรับผิดชอบในหลกัประกนัต่ำงๆ หำกเกิดกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำม
เง่ือนไขแห่งสัญญำท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้บริษทัฯ จะแจง้ให้เจำ้หน้ีทรำบล่วงหนำ้เพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำ
แนวทำงแก้ไขปัญหำ ทั้งน้ีมีกำรแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อสร้ำงสัมพนัธภำพ ควำม
เขำ้ใจ และควำมเช่ือถือซ่ึงกนัและกนัในระยะยำว 

3.5 พนักงาน บริษทัฯ ตระหนกัดีว่ำพนกังำนเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำสูงสุด และเป็นปัจจยัควำมส ำเร็จของบริษทัฯ   
บริษทัฯ มีหนำ้ท่ีดูแลและปฏิบติัต่อพนกังำนอยำ่งเป็นธรรมเท่ำเทียมกนัโดยก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัดงัน้ี 
3.5.1. ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน โดยให้พนกังำนทุกคน มีสิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำค

เท่ำเทียมกันในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน ภำยใต้บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย ว่ำดว้ยเร่ืองสิทธิและเสรีภำพของประชำชน กฎหมำยแรงงำน 
และขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบริษทัฯ โดยไม่เลือกว่ำพนกังำนผูน้ั้นจะมีต ำแหน่ง ถ่ินก ำเนิด เช้ือชำติ 
ภำษำ ศำสนำ อำย ุเพศ สภำพทำงร่ำงกำย สุขภำพ ฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคม คุณวุฒิกำรศึกษำ หรือ
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองท่ีแตกต่ำงกนัแต่อยำ่งใด 

3.5.2. ไม่สนบัสนุนแนวทำงกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบรวมทั้งจดัให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนกังำน
เพื่อให้มีควำมรู้เก่ียวกบันโยบำยและแนวปฏิบติัในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

3.5.3. มีกำรสนบัสนุนพฒันำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนให้เป็นระดบัมืออำชีพ  
3.5.4. ให้ควำมมัน่ใจในคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนและมีมำตรกำรเก่ียวกบัควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน  
3.5.5. มีกำรจ่ำยผลตอบแทนอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรจ่ำยผลตอบแทนของอุตสำหกรรม

เดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวสัดิกำรต่ำงๆ ซ่ึงมำกกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น กำรจัดตั้งกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ กำรจดักำรดูแลตรวจสุขภำพประจ ำปี เป็นตน้  

3.5.6. ปฏิบติัต่อพนกังำนภำยใตก้รอบกฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน 
3.6 สังคมและส่ิงแวดล้อม  บริษทัฯ ตระหนกัอยู่เสมอว่ำ บริษทัฯ อยู่รอดและเจริญเติบโตไดก้็ดว้ยอำศยัสังคม

และส่วนรวม จึงมีนโยบำยส่ิงแวดลอ้มท่ีว่ำ “รักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดลอ้ม” (Save Earth, Save Environment) 
เพื่อธ ำรงรักษำไวซ่ึ้งสังคมและส่วนรวมท่ีดี โดยปัจจุบนัไดรั้บ ISO 14001 ซ่ึงเป็นมำตรฐำนในกำรอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและกำรประหยดัพลงังำน บริษทัฯ ยึดหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
3.6.1. มีส่วนร่วมทำงสังคม ในกำรให้กำรสนับสนุนกิจกรรมท่ีธ ำรงไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วฒันธรรมอนัดีงำม ตลอดจนปฏิบติัตนเป็นศำสนิกชนท่ีดีในกำรให้กำรอุปถมัภกิ์จกรรมทำงศำสนำ
อยำ่งสม ่ำเสมอ พฒันำสังคมและกำรศึกษำโดยส่วนรวมให้มีควำมเจริญกำ้วหนำ้ 
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3.4.1.6 ช ำระเงินให้คู่คำ้ตรงเวลำ  ตำมเง่ือนไขของกำรช ำระเงินท่ีตกลงกัน ในกรณีท่ีมีกำรช ำระ
เงินล่ำชำ้จะตอ้งท ำกำรแจง้สำเหตใุห้คู่คำ้เขำ้ใจตรงกนั 

3.4.1.7 ไม่กระท ำกำรโฆษณำท่ีเป็นเทจ็ หรือหลอกลวงให้คู่คำ้เขำ้ใจผิด 
3.4.2. คู่แข่งทางการค้า บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนั ท่ีเป็นธรรม โดยยึดหลกั

ปฏิบติัดงัน้ี 
3.4.2.1 ปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำของกำรแข่งขนัท่ีดีซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป 
3.4.2.2 ไม่แสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัและสิทธิอนัชอบธรรมของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีกำรท่ี

ไม่สุจริต หรือ ไม่เหมำะสม 
3.4.2.3 ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งขนัทำงกำรคำ้  ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงให้ร้ำยหรือเป็นเทจ็ 
3.4.2.4 ไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ้ื่น หรือคู่แข่งทำงกำรคำ้ 

3.4.3. เจ้าหนีก้ารค้า บริษทัฯ จะรักษำและปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีมีต่อเจำ้หน้ีอย่ำงเคร่งครัด ในกำรช ำระหน้ี 
เงินกูยื้ม ดอกเบ้ีย และมีควำมรับผิดชอบในหลกัประกนัต่ำงๆ หำกเกิดกรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำม
เง่ือนไขแห่งสัญญำท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้บริษทัฯ จะแจง้ให้เจำ้หน้ีทรำบล่วงหนำ้เพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำ
แนวทำงแก้ไขปัญหำ ทั้งน้ีมีกำรแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อสร้ำงสัมพนัธภำพ ควำม
เขำ้ใจ และควำมเช่ือถือซ่ึงกนัและกนัในระยะยำว 

3.5 พนักงาน บริษทัฯ ตระหนกัดีว่ำพนกังำนเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำสูงสุด และเป็นปัจจยัควำมส ำเร็จของบริษทัฯ   
บริษทัฯ มีหนำ้ท่ีดูแลและปฏิบติัต่อพนกังำนอยำ่งเป็นธรรมเท่ำเทียมกนัโดยก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติัดงัน้ี 
3.5.1. ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน โดยให้พนกังำนทุกคน มีสิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำค

เท่ำเทียมกันในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน ภำยใต้บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย ว่ำดว้ยเร่ืองสิทธิและเสรีภำพของประชำชน กฎหมำยแรงงำน 
และขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบริษทัฯ โดยไม่เลือกว่ำพนกังำนผูน้ั้นจะมีต ำแหน่ง ถ่ินก ำเนิด เช้ือชำติ 
ภำษำ ศำสนำ อำย ุเพศ สภำพทำงร่ำงกำย สุขภำพ ฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคม คุณวุฒิกำรศึกษำ หรือ
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองท่ีแตกต่ำงกนัแต่อยำ่งใด 

3.5.2. ไม่สนบัสนุนแนวทำงกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบรวมทั้งจดัให้มีกำรฝึกอบรมแก่พนกังำน
เพื่อให้มีควำมรู้เก่ียวกบันโยบำยและแนวปฏิบติัในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

3.5.3. มีกำรสนบัสนุนพฒันำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนให้เป็นระดบัมืออำชีพ  
3.5.4. ให้ควำมมัน่ใจในคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนและมีมำตรกำรเก่ียวกบัควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน  
3.5.5. มีกำรจ่ำยผลตอบแทนอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับกำรจ่ำยผลตอบแทนของอุตสำหกรรม

เดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวสัดิกำรต่ำงๆ ซ่ึงมำกกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น กำรจัดตั้งกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ กำรจดักำรดูแลตรวจสุขภำพประจ ำปี เป็นตน้  

3.5.6. ปฏิบติัต่อพนกังำนภำยใตก้รอบกฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน 
3.6 สังคมและส่ิงแวดล้อม  บริษทัฯ ตระหนกัอยู่เสมอว่ำ บริษทัฯ อยู่รอดและเจริญเติบโตไดก้็ดว้ยอำศยัสังคม

และส่วนรวม จึงมีนโยบำยส่ิงแวดลอ้มท่ีว่ำ “รักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดลอ้ม” (Save Earth, Save Environment) 
เพื่อธ ำรงรักษำไวซ่ึ้งสังคมและส่วนรวมท่ีดี โดยปัจจุบนัไดรั้บ ISO 14001 ซ่ึงเป็นมำตรฐำนในกำรอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและกำรประหยดัพลงังำน บริษทัฯ ยึดหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
3.6.1. มีส่วนร่วมทำงสังคม ในกำรให้กำรสนับสนุนกิจกรรมท่ีธ ำรงไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วฒันธรรมอนัดีงำม ตลอดจนปฏิบติัตนเป็นศำสนิกชนท่ีดีในกำรให้กำรอุปถมัภกิ์จกรรมทำงศำสนำ
อยำ่งสม ่ำเสมอ พฒันำสังคมและกำรศึกษำโดยส่วนรวมให้มีควำมเจริญกำ้วหนำ้ 
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3.6.2. รับผิดชอบต่อสังคมในกำรใชท้รัพยำกร ทั้งในรูปวตัถุดิบ เงินทุน บุคลำกรและพลงังำน อยำ่งชำญ
ฉลำด โดยสร้ำงควำมเขำ้ใจให้พนกังำนของบริษทัฯ มีส่วนร่วมในกำรช่วยกนัอนุรักษท์รัพยำกรท่ีมี
อยูอ่ยำ่งประหยดัและให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยำ่งต่อเน่ือง 

3.6.3. บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และมำตรฐำนกำรจดักำรเก่ียวกบัควำม
ปลอดภัย รวมทั้งกำรเป็นพลเมืองดี ในกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย หรือ
ขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.6.4. ส่งเสริมให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนกังำนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 

การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องรียน คณะกรรมกำรบริษทัสนบัสนุนให้พนกังำนทุกคนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มมีส่วนร่วม
ในกำรสอดส่องดูแลกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 
มีกำรเปิดโอกำสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภำยในและภำยนอกองคก์รรำยงำนและร้องเรียน เม่ือพบเร่ืองท่ีอำจเป็นกำรกระท ำผิด
กฎหมำย กำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ หรือประพฤติมิชอบของพนักงำนในบริษัทฯ ตลอดจน
พฤติกรรมท่ีอำจเป็นปัญหำและก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษทัฯ รวมทั้งกำรรับขอ้ร้องเรียนในกรณีท่ีพนกังำนและผูมี้ส่วน
ไดเ้สียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรม โดยสำมำรถแจง้เร่ืองไดโ้ดยตรงถึงประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หรือ เลขำนุกำรบริษทั ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีก ำหนด เพื่อส่ังกำรให้มีกำรตรวจสอบขอ้มูลตำมกระบวนกำรท่ีบริษทัฯ 
ก ำหนดไวแ้ละรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ตลอดจนน ำขอ้แนะน ำอนัเป็นประโยชน์มำสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กบับริษทัฯ ได ้ดงัน้ี 

1. แจง้ผำ่นช่องทำง จดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี 
1.1 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท่ี auditcommittee@thaifilmind.com หรือ 
1.2 เลขำนุกำรบริษทั ท่ี secretary@thaifilmind.com 

2. แจง้ทำงไปรษณีย ์โดยระบุหนำ้ซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรง ไดท่ี้  
2.1 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ 
2.2 เลขำนุกำรบริษทั 

ท่ี บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) 
73/3 หมู่ 4 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.13 ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี 
จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 

บริษทัฯ ได้เปิดช่องทำงกำรแจง้เบำะแสไวใ้นเว็บไซต์และรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ พร้อมทั้งไดก้ ำหนด
กระบวนกำรแจง้เบำะแส มำตรกำรคุม้ครองและรักษำควำมลบั กำรพิจำรณำบทลงโทษ ไวใ้นคู่มือมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจให้แก่ ผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้แจง้เบำะแส โดยเบำะแส ขอ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ จะ
ไดรั้บกำรพิจำรณำและด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม มีมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส และผูร้้องเรียน กำรด ำเนินกำรท่ี
เก่ียวข้องค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของผูแ้จง้เบำะแสและผูร้้องเรียน รวมถึงผู ้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง 
เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดนั้น มัน่ใจว่ำจะไม่ไดรั้บผลกระทบจำกกำรแจง้เบำะแสและร้องเรียนโดยเลขำนุกำรบริษทั จะเป็น
ผูรั้บผิดชอบในกำรรับจดหมำยดงักล่ำว และส่งให้คณะกรรมกำรชุดย่อย หรือกรรมกำรท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อตรวจสอบขอ้มูล โดย
ค ำร้องเก่ียวกบัรำยงำนทำงบญัชีและกำรเงิน กำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยจะไดรั้บกำรส่ง
ต่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งน้ีในกรณีท่ีเป็นกำรร้องเรียน หรือประเด็นท่ีอ่อนไหวอื่นๆ บริษทัฯ จะเก็บรักษำขอ้มูลกำร
ร้องเรียนและควำมเห็นต่ำงๆไวเ้ป็นควำมลบั และก ำหนดขั้นตอนกำรรับเร่ืองและกำรสอบสวนจะรับรู้เฉพำะกลุ่มบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งดว้ยเท่ำนั้น และจะมีกำรตอบกลบัเป็นกำรส่วนตวัภำยใน 15 วนันบัจำกวนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บทรำบขอ้มูล 
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ในปี 2564 บริษทัฯ ไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียน กำรกระท ำทุจริต (Fraud) หรือกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณ หรือเกิดกรณี
เก่ียวกบัช่ือเสียงในทำงลบของบริษทัฯ อนัเน่ืองมำจำกกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำร ทั้งจำกบุคคลภำยในและภำยนอก
องคก์รหรือตรวจพบกำรคอร์รัปชัน่ในองคก์ร รวมถึงไม่มีกรณีท่ีกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรลำออกอนัเน่ืองมำจำกกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีผิดพลำดของบริษทัฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพำททำงกฎหมำยทั้งในเร่ืองแรงงำน สิทธิผูบ้ริโภค และกำรด ำเนิน
ธุรกิจกำรคำ้แต่อยำ่งใด  

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  (Disclosure and Transparency) 

หลักการ ขอ้มูลข่ำวสำรส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ทำงกำรเงิน ควรไดรั้บกำรเปิดเผย
อยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ โปร่งใส มีควำมเท่ำเทียม และน่ำเช่ือถือ 

การปฏิบัติของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรเปิดเผยรำยงำนทำงกำรเงินหรือสำรสนเทศอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับธุรกิจและ        
ผลประกอบกำรของบริษัทฯ ต่อสำธำรณะผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำมเง่ือนไขท่ีกฎหมำยก ำหนดอย่ำงเคร่งครัดครบถ้วน          
เพื่อแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจ และเพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสำมำรถรับทรำบขอ้มูลและพฒันำกำรท่ี
ส ำคญัของบริษทัฯ ดงัน้ี 

4.1 เปิดเผยขอ้มูลส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทำงกำรเงินอย่ำง
ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ โปร่งใส ตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งสำรสนเทศท่ีรำยงำนตำม
รอบระยะเวลำบญัชี และสำรสนเทศท่ีรำยงำนตำมเหตุกำรณ์ ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 
รวมทั้งกำรเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตรำบ
เท่ำท่ีไม่กระทบต่อประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทัฯ โดยเปิดเผยสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์ของบริษทัฯ 
ช่องทำงกำรเผยแพร่ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อให้ผูมี้ส่วนได้
เสียต่ำง ๆ ไดรั้บขอ้มูลไดอ้ย่ำงเท่ำเทียมกนั  

4.2 รำยงำนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณทำงธุรกิจ นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และ
นโยบำยเก่ียวกบักำรดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคมผำ่น เวบ็ไซต ์ของบริษทัฯ หรือรำยงำนประจ ำปี 

4.3 คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรต้องเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับส่วนไดเ้สียของตนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในกรณีท่ีมีส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรจดัท ำรำยงำนตำมท่ี
คณะกรรมกำรของบริษทัฯ ก ำหนด ทั้งน้ีจะตอ้งรำยงำนคร้ังแรกภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง 
และส่งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียเป็นประจ ำทุกส้ินไตรมำสต่อเลขำนุกำรบริษทั ภำยในวนัท่ี 15 ของเดือน    
ท่ีถดัจำกวนัสุดทำ้ยของแต่ละไตรมำส และรำยงำนทนัทีในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงไตรมำสและ
ให้เลขำนุกำรบริษทั มีหนำ้ท่ีเก็บรำยงำนดงักล่ำว และจดัส่งส ำเนำรำยงำนให้ประธำนกรรมกำรและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยในเจ็ดวนัท ำกำร นบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรำยงำนนั้น 

4.4 ก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ จะตอ้งรำยงำนกำรถือครอง
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพย ์ภำยใน 30 วนั
นับจำกวนัท่ีด ำรงต ำแหน่งและรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่ง 
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2533 ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับจำกวนัท่ีซ้ือ ขำย โอน 
หรือรับโอน นอกจำกน้ีกรรมกำรจะตอ้งรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ให้คณะกรรมกำร
บริษทัทรำบรำยไตรมำส 

4.5 กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ จะพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็น
และ ควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั โดยกระท ำอย่ำงยุติธรรมตำมรำคำ
ตลำดและ  เป็นไปตำมปกติธุรกิจกำรคำ้ (Fair and at Arm’s Length) 
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ในปี 2564 บริษทัฯ ไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียน กำรกระท ำทุจริต (Fraud) หรือกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณ หรือเกิดกรณี
เก่ียวกบัช่ือเสียงในทำงลบของบริษทัฯ อนัเน่ืองมำจำกกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำร ทั้งจำกบุคคลภำยในและภำยนอก
องคก์รหรือตรวจพบกำรคอร์รัปชัน่ในองคก์ร รวมถึงไม่มีกรณีท่ีกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำรลำออกอนัเน่ืองมำจำกกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีผิดพลำดของบริษทัฯ ตลอดจนไม่มีกรณีพิพำททำงกฎหมำยทั้งในเร่ืองแรงงำน สิทธิผูบ้ริโภค และกำรด ำเนิน
ธุรกิจกำรคำ้แต่อยำ่งใด  

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  (Disclosure and Transparency) 

หลักการ ขอ้มูลข่ำวสำรส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่ทำงกำรเงิน ควรไดรั้บกำรเปิดเผย
อยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ โปร่งใส มีควำมเท่ำเทียม และน่ำเช่ือถือ 

การปฏิบัติของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรเปิดเผยรำยงำนทำงกำรเงินหรือสำรสนเทศอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับธุรกิจและ        
ผลประกอบกำรของบริษัทฯ ต่อสำธำรณะผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำมเง่ือนไขท่ีกฎหมำยก ำหนดอย่ำงเคร่งครัดครบถ้วน          
เพื่อแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจ และเพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสำมำรถรับทรำบขอ้มูลและพฒันำกำรท่ี
ส ำคญัของบริษทัฯ ดงัน้ี 

4.1 เปิดเผยขอ้มูลส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทำงกำรเงินอย่ำง
ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ โปร่งใส ตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งสำรสนเทศท่ีรำยงำนตำม
รอบระยะเวลำบญัชี และสำรสนเทศท่ีรำยงำนตำมเหตุกำรณ์ ซ่ึงมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 
รวมทั้งกำรเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตรำบ
เท่ำท่ีไม่กระทบต่อประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทัฯ โดยเปิดเผยสำรสนเทศผ่ำนเว็บไซต์ของบริษทัฯ 
ช่องทำงกำรเผยแพร่ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อให้ผูมี้ส่วนได้
เสียต่ำง ๆ ไดรั้บขอ้มูลไดอ้ย่ำงเท่ำเทียมกนั  

4.2 รำยงำนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณทำงธุรกิจ นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และ
นโยบำยเก่ียวกบักำรดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคมผำ่น เวบ็ไซต ์ของบริษทัฯ หรือรำยงำนประจ ำปี 

4.3 คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรต้องเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับส่วนไดเ้สียของตนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในกรณีท่ีมีส่วนไดเ้สียเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรจดัท ำรำยงำนตำมท่ี
คณะกรรมกำรของบริษทัฯ ก ำหนด ทั้งน้ีจะตอ้งรำยงำนคร้ังแรกภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง 
และส่งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียเป็นประจ ำทุกส้ินไตรมำสต่อเลขำนุกำรบริษทั ภำยในวนัท่ี 15 ของเดือน    
ท่ีถดัจำกวนัสุดทำ้ยของแต่ละไตรมำส และรำยงำนทนัทีในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงไตรมำสและ
ให้เลขำนุกำรบริษทั มีหนำ้ท่ีเก็บรำยงำนดงักล่ำว และจดัส่งส ำเนำรำยงำนให้ประธำนกรรมกำรและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยในเจ็ดวนัท ำกำร นบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรำยงำนนั้น 

4.4 ก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ จะตอ้งรำยงำนกำรถือครอง
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพย ์ภำยใน 30 วนั
นับจำกวนัท่ีด ำรงต ำแหน่งและรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่ง 
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2533 ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับจำกวนัท่ีซ้ือ ขำย โอน 
หรือรับโอน นอกจำกน้ีกรรมกำรจะตอ้งรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ให้คณะกรรมกำร
บริษทัทรำบรำยไตรมำส 

4.5 กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ จะพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็น
และ ควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั โดยกระท ำอย่ำงยุติธรรมตำมรำคำ
ตลำดและ  เป็นไปตำมปกติธุรกิจกำรคำ้ (Fair and at Arm’s Length) 
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4.6 รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทัต่อรำยงำนทำงกำรเงิน แสดงไวคู้่กบัรำยงำนผูส้อบบญัชี
ในรำยงำนประจ ำปี 

4.7 เปิดเผยรำยช่ือและบทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนคร้ังของกำร
ประชุมและจ ำนวนคร้ังท่ีกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุมในแต่ละปี 

4.8 เปิดเผยโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัที่เก่ียวขอ้งอยำ่งชดัเจน 
4.9 เปิดเผยโครงสร้ำงผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และกำรถือหุ้นของกรรมกำรและผูบ้ริหำรอยำ่งชดัเจน 
4.10 เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำร ซ่ึงเป็นไปตำมมติท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกกำรประชุมผูถื้อ

หุ้นแลว้ 
4.11 จดัท ำบัญชีงบกำรเงิน และรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผูส้อบบัญชี พร้อมทั้งรำยงำนประจ ำปี และ

รำยงำนอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติั 
4.12 จดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีครอบคลุมทุกด้ำนทั้ง ด้ำนกำรเงิน กำรปฏิบัติงำน กำรด ำเนินกำรให้

เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และจัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมี
ประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้องรักษำและดูแลเงินทุนของผูถื้อหุ้นและสินทรัพยข์องบริษทัฯ อยู่เสมอ 
ก ำหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษร มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท่ีเป็นอิสระ รำยงำนตรง            
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของทุกหน่วยงำนให้เป็นไปตำมระเบียบท่ี
วำงไว ้

4.13 เปิดโอกำสให้บุคคลทั่วไปสำมำรถซักถำมข้อสงสัยต่ำงๆ ผ่ำนเลขำนุกำรบริษัทฯ หรือ ประธำน
คณะกรรมกำรบริษทั 
 

e-mail secretary@thaifilmind.com หรือ board@thaifilmind.com                                                                                                                                        
หนงัสือถึง เลขำนุกำรบริษทั หรือ ประธำนคณะกรรมกำรบริษทั 

บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) 
73/3 หมู ่4 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.13 
ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 

 ในปี 2564 ไม่มีบุคคลใดส่งขอ้ซกัถำม ขอ้สงสัยมำยงับริษทัฯ 

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

หลักการ คณะกรรมกำรบริษัทซ่ึงเป็นตัวแทนของผูถื้อหุ้นมีบทบำทหน้ำท่ีก ำกับดูแลกิจกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  

การปฏิบัติของบริษัท คณะกรรมกำรมีบทบำทและหน้ำท่ีส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยของบริษทัฯ โดยร่วมกบัผูบ้ริหำร
ระดบัสูงวำงแผนกำรด ำเนินงำน ทั้งระยะส้ัน ระยะยำว ตลอดจนก ำหนดนโยบำยกำรเงิน กำรบริหำรควำมเส่ียง และภำพรวม
ขององคก์ร มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำร
ให้เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว ้ขณะท่ีฝ่ำยบริหำรท ำหน้ำท่ีในบริหำรงำนในด้ำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนด 
คณะกรรมกำรบริษทัตอ้งรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบติัหน้ำท่ีต่อผูถื้อหุ้น ต้องเป็นผูมี้ภำวะผูน้ ำ มีวิสัยทศัน์ และมีควำมเป็น
อิสระในกำรตดัสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวม 



แบบ 56-1  One Report 2564
บริิษััท ไทยฟิิล์์มอิินดััสตริ่� จำำ�กััดั (มห�ชน)58
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คณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจอนุมติัเร่ืองต่ำงๆตำมขอบเขตหนำ้ท่ีท่ีก ำหนดโดยกฎหมำย ขอ้บังคบัของบริษทั และ
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงรวมถึงกำรก ำหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำน  

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและให้ควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) 
ปฎิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบอยำ่งมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ระมดัระวงัดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตเยี่ยงวิญญูชน ผูป้ระกอบ
ธุรกิจจะพึงกระท ำภำยในสถำนกำรณ์เดียวกนั ประเมินควำมเส่ียงในทุกปัจจยั ป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และ
เสริมสร้ำงกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อรักษำไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและบริษทัฯ เป็นส ำคญั เป็นไปตำมหลกักำร
ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน กับหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ระเบียบและประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทุน ประกำศและแนวปฏิบัติของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแนวทำงกำรปฎิบัติท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงนโยบำย 
กฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยก ำหนดให้จดัท ำเป็นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และจรรยำบรรรทำง
ธุรกิจ ซ่ึงมีกำรทบทวนทุกปี อย่ำงต่อเน่ือง โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนต้องรับทรำบ และยึดถือเป็นหลกั
ปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด ทั้งน้ีสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั www.thaifilmind.com  ภำยใตส้ ำหรับ
นกัลงทุน  

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 2 ท่ำน 
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 4 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยจดักำร มีควำมเป็นอิสระในกำรอภิปรำย
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและตดัสินใจลงมติในท่ีประชุม รวมถึงกำรเสนอวำระกำรประชุม นอกจำกน้ีควำมหลำกหลำย
ทำงด้ำนทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ เช้ือชำติ สัญชำติ เพศ และอำยุ ก็เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรก ำหนด
องคป์ระกอบคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อให้เกิดกำรปฏิบติังำนท่ีมีประสิทธิภำพ และควำมหลำกหลำยทำงควำมคิด เป็นตน้ 
ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริษทัประกอบดว้ยผูห้ญิง 4 ท่ำน ไดแ้ก่ นำงก่ิงเทียน บำงออ้ นำงสำวอุษณีย ์มหำกิจศิริ นำงปรำณี 
วิทยำภำษิต และนำงสำววรำภรณ์ กุลทรงคุณำกร 

คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำรแต่งตั้งกรรมกำรชุดย่อย เพ่ือให้กำรปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพ
ย่ิงขึ้น ซ่ึงกรรมกำรชุดย่อยประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ในดำ้นดงักล่ำว เพื่อช่วยในกำร
พิจำรณำ กลัน่กรองเป้ำหมำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนในดำ้นนั้นๆ ก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั ไดแ้ก่  

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงรับผิดชอบงำนตรวจสอบ ควบคุมภำยใน และบริหำรควำมเส่ียง 
2. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ท ำหนำ้ท่ีในกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมในกำรด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั กรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำในกรณีท่ีต ำแหน่ง
ดงักล่ำวว่ำงลง รวมทั้งสอบทำนค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรบริษทั ให้สอดคลอ้งเหมำะสมกบัควำมรับผิดชอบ 
และเปรียบเทียบไดก้บัระดบัที่ปฏิบติัอยูใ่นอุตสำหกรรมและประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ โดยเช่ือมโยงกบัผลกำร
ด ำเนินกงำนของบริษทัและกำรประเมินผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร และหำกพิจำรณำแลว้เห็นควรให้มีกำร
เปล่ียนแปลงไปจำกมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงเคยอนุมัติไว ้ให้น ำเสนอเร่ืองต่อกรรมกำรบริษทัเพื่อน ำเสนอต่อ       
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติัให้แกไ้ขเปล่ียนแปลงต่อไป 
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คณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจอนุมติัเร่ืองต่ำงๆตำมขอบเขตหนำ้ท่ีท่ีก ำหนดโดยกฎหมำย ขอ้บังคบัของบริษทั และ
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงรวมถึงกำรก ำหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำน  

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและให้ควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) 
ปฎิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบอยำ่งมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ระมดัระวงัดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตเยี่ยงวิญญูชน ผูป้ระกอบ
ธุรกิจจะพึงกระท ำภำยในสถำนกำรณ์เดียวกนั ประเมินควำมเส่ียงในทุกปัจจยั ป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และ
เสริมสร้ำงกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อรักษำไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและบริษทัฯ เป็นส ำคญั เป็นไปตำมหลกักำร
ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน กับหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ระเบียบและประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทุน ประกำศและแนวปฏิบัติของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแนวทำงกำรปฎิบัติท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงนโยบำย 
กฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยก ำหนดให้จดัท ำเป็นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และจรรยำบรรรทำง
ธุรกิจ ซ่ึงมีกำรทบทวนทุกปี อย่ำงต่อเน่ือง โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนต้องรับทรำบ และยึดถือเป็นหลกั
ปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด ทั้งน้ีสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นเวบ็ไซต์ของบริษทั www.thaifilmind.com  ภำยใตส้ ำหรับ
นกัลงทุน  

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 2 ท่ำน 
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 4 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยจดักำร มีควำมเป็นอิสระในกำรอภิปรำย
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและตดัสินใจลงมติในท่ีประชุม รวมถึงกำรเสนอวำระกำรประชุม นอกจำกน้ีควำมหลำกหลำย
ทำงด้ำนทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ เช้ือชำติ สัญชำติ เพศ และอำยุ ก็เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรก ำหนด
องคป์ระกอบคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อให้เกิดกำรปฏิบติังำนท่ีมีประสิทธิภำพ และควำมหลำกหลำยทำงควำมคิด เป็นตน้ 
ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริษทัประกอบดว้ยผูห้ญิง 4 ท่ำน ไดแ้ก่ นำงก่ิงเทียน บำงออ้ นำงสำวอุษณีย ์มหำกิจศิริ นำงปรำณี 
วิทยำภำษิต และนำงสำววรำภรณ์ กุลทรงคุณำกร 

คณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำรแต่งตั้งกรรมกำรชุดย่อย เพ่ือให้กำรปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพ
ย่ิงขึ้น ซ่ึงกรรมกำรชุดย่อยประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ในดำ้นดงักล่ำว เพื่อช่วยในกำร
พิจำรณำ กลัน่กรองเป้ำหมำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนในดำ้นนั้นๆ ก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั ไดแ้ก่  

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงรับผิดชอบงำนตรวจสอบ ควบคุมภำยใน และบริหำรควำมเส่ียง 
2. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ท ำหนำ้ท่ีในกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมในกำรด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั กรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำในกรณีท่ีต ำแหน่ง
ดงักล่ำวว่ำงลง รวมทั้งสอบทำนค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรบริษทั ให้สอดคลอ้งเหมำะสมกบัควำมรับผิดชอบ 
และเปรียบเทียบไดก้บัระดบัที่ปฏิบติัอยูใ่นอุตสำหกรรมและประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ โดยเช่ือมโยงกบัผลกำร
ด ำเนินกงำนของบริษทัและกำรประเมินผลกำรท ำงำนของคณะกรรมกำร และหำกพิจำรณำแลว้เห็นควรให้มีกำร
เปล่ียนแปลงไปจำกมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงเคยอนุมัติไว ้ให้น ำเสนอเร่ืองต่อกรรมกำรบริษทัเพื่อน ำเสนอต่อ       
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติัให้แกไ้ขเปล่ียนแปลงต่อไป 
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คุณสมบติัท่ีใชป้ระกอบกำรสรรหำกรรมกำร ประกอบดว้ยหลกัเกณฑเ์บ้ืองตน้ ดงัต่อไปน้ี 

1. ควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นท่ีจ ำเป็นตอ้งมี ทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นท่ีเป็นประโยชน์กบั
บริษทั เช่น อุตสำหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง บญัชีกำรเงิน กำรตรวจสอบ และกำรบริหำรควำมเส่ียง เป็นตน้ เพ่ือให้มัน่ใจ
ว่ำคุณสมบติัของบุคคลท่ีสรรหำสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัทั้งระยะส้ัน และระยะยำว 
โดยตระหนกัถึงกำรขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้ำหมำยตำมพนัธกิจเป็นส ำคญั 

2. ควำมหลำกหลำยในดำ้นเช้ือชำติ สัญชำติ และเพศ 
3. ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมท่ีก ำหนดโดยกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. กรณีท่ีเป็นกรรมกำรอิสระ จะตอ้งมีคุณสมบติัตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
5. ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง  
6. ไม่เคยเป็นพนกังำนหรือหุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริกำรอยูใ่นช่วง 2 ปีท่ีผำ่นมำ 

 ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ สำมำรถเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษทั 
ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ไดมี้ประกำศต่อสำธำรณะผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก่อนกำร
ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นท่ีมีวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษทั 

6.2 จรรยาบรรณทางธุรกจิ 

จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษทัฯ เป็นหลกักำรพ้ืนฐำน แนวทำงกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรบริษทั และบุคลำกร
ของบริษทั เพื่อให้ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทัฯ ไดยึ้ดถือปฏิบติัร่วมกนั โดยระบุหลกักำรในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ค่ำนิยมองคก์ร กำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจ กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ รวมถึงกำรก ำกบัดูแลให้
ปฏิบติัตำม เพื่อบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจควบคู่ไปกบักำรธ ำรงไวซ่ึ้งจรรยำบรรณทำงธุรกิจเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย บริษทัฯ และสังคม โดยกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

• ท ำควำมเขำ้ใจหลกักำรและแนวปฏิบติัต่ำงๆ 
• ปรึกษำผูบ้งัคบับญัชำหรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องในระเบียบหรือนโยบำยนั้น หำกเกิดควำมไม่มัน่ใจในส่ิงท่ี
กระท ำถูกตอ้งตำมจรรยำบรรณหรือไม่ 

• ส่ือสำรให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทรำบ 
• แจง้เบำะแส เม่ือพบกำรกระท ำท่ีไม่ถูกตอ้งตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจตำมช่องทำงท่ีก ำหนดไว ้และให้ควำม
ร่วมมือในกระบวนกำรสืบสวนขอ้เทจ็จริง ซ่ึงผูท่ี้ให้เบำะแสจะไดรั้บควำมคุม้ครองตำมนโยบำยซ่ึงสอดคลอ้ง
กบักฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยผูล้งทุนสำมำรถศึกษำจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษทั ไดท่ี้เวบ็ไซต์ของบริษทั www.thaifilmind.com ภำยใต้
หวัขอ้ส ำหรับนกัลงทุน 
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6.3 การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกจิการในรอบปี
ท่ีผ่านมา 

คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรทบทวนนโยบำย แนวปฏิบติั และกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรก ำกบัดูแล
กิจกำร โดยในปี 2564 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำร ดงัต่อไปน้ี 

• จดัตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จำกเดิมท่ีเป็นคณะอนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
เพื่อท ำหน้ำท่ีในกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั กรรมกำร
ผูจ้ดักำร และสอบทำนค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรบริษัท พร้อมทั้งทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมกำร   
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

• ปรับปรุงนโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณทำงธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั 
• ก ำหนดนโยบำยกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน และนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
• ส่ือสำรภำยในองคก์รเก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และกำรรับของขวญั 
• ในช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ COVID-19 บริษัทฯ ได้วำงแนวทำงกำรจัดกำรและดูแล          

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภำคส่วน รวมถึงกำรบริหำรจดักำรกระบวนกำรท ำงำนให้สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์และเพื่อ
สุขอนำมยัท่ีดีของพนกังำน 
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6.3 การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกจิการในรอบปี
ท่ีผ่านมา 

คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรทบทวนนโยบำย แนวปฏิบติั และกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรก ำกบัดูแล
กิจกำร โดยในปี 2564 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำร ดงัต่อไปน้ี 

• จดัตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จำกเดิมท่ีเป็นคณะอนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
เพื่อท ำหน้ำท่ีในกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั กรรมกำร
ผูจ้ดักำร และสอบทำนค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรบริษัท พร้อมทั้งทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมกำร   
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

• ปรับปรุงนโยบำยก ำกบัดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณทำงธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั 
• ก ำหนดนโยบำยกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน และนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบริษทั 
• ส่ือสำรภำยในองคก์รเก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และกำรรับของขวญั 
• ในช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ COVID-19 บริษัทฯ ได้วำงแนวทำงกำรจัดกำรและดูแล          

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภำคส่วน รวมถึงกำรบริหำรจดักำรกระบวนกำรท ำงำนให้สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์และเพื่อ
สุขอนำมยัท่ีดีของพนกังำน 
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7. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการและข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน
และอ่ืนๆ 

 7.1 โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ 

 

7.2 ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการ 

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั 

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในจ านวนท่ี
เหมาะสมกบัขนาดของกิจการของบริษทัฯ และรวมกนัไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร มีกรรมการบริษทัฯ ท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริหาร 
อยา่งนอ้ย 1 คน ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีบริษทัฯ ด าเนินกิจการอยู ่

2. คณะกรรมการบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 
3. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่

ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน มีกรรมการอิสระท่ีเป็นผูห้ญิง 1 ท่านโดยกรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีมาจาก
ภายนอก ท่ีไม่ท าหนา้ท่ีบริหารจดัการในบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย เป็นกรรมการท่ีอิสระจากผูถื้อหุ้นท่ีมีอ านาจ
ควบคุม ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและอ่ืนๆ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 และขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยก าหนดวาระด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อเน่ืองได้
ไม่เกิน 9 ปี เวน้แต่บริษทัฯจะเห็นว่ากรรมการอิสระท่านนั้นมีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยา่ง
ดี ไม่สามารถหาท่านอื่นทดแทนไดใ้นสภาวะการณ์ปัจจุบนั 

4. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมี
คุณสมบติัครบถว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศก าหนด และกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 ท่าน 
ตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีการเงิน 

5. คณะกรรมการบริษทัเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาเห็นสมควร อาจจะเลือกกรรมการบริษทัคนหน่ึง หรือ หลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษทัก็ได ้

7. โครงสร้างการกบัดููแลกจิการ และข้้อมููลเก่�ยวกบัคณะกรรมูการคณะกรรมูการชุุดูย่อย ผูู้้บริหาร พนัักงานัและอ่�นัๆ
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6. บริษัทฯ ก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ัดการ และจะ
สนับสนุนในการให้กรรมการอิสระท่ีมีความเหมาะสม ได้รับการเสนอช่ือในการคัดเลือกเป็นประธาน
กรรมการ 

7. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 ท่าน สมาชิกส่วน
ใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ  

8. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร ท่ีรับผิดชอบดูผลงานแต่ละฝ่าย 
เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 

9. คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร เพื่อสนบัสนุนคณะกรรมการบริหารความเส่ียงใน
การวิเคราะห์ประเด็นความเส่ียงและแนวทางป้องกนั หรือหลีกเล่ียงความเส่ียงนั้นๆ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 ท่าน หรือ
ร้อยละ 22.22 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 7 ท่าน หรือร้อยละ 77.78 และกรรมการอิสระ 3 ท่าน หรือร้อยละ 33.33 
ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดวา่ตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งคณะแต่ตอ้ง 
ไม่นอ้ยกว่า 3 ท่าน รายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1. นางก่ิงเทียน บางออ้ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

2. นางสาวอุษณีย ์ มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร/กรรมการผูมี้
อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

3. นายวฒันชยั สุวคนธ์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

4. นายชาญ วงศลื์อเกียรติ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

5. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร/กรรมการผูมี้
อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

6. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร/กรรมการผูมี้
อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

7. นางปราณี วิทยาภาษิต กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร / กรรมการผูมี้
อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

8. นายธีระชยั พรสินศิริรักษ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร / กรรมการผูมี้อ านาจ  
ลงนามผกูพนับริษทั 

9. นางสาววราภรณ์ กุลทรงคุณากร กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร / กรรมการผูมี้อ านาจ  
ลงนามผกูพนับริษทั 

ทั้งน้ี รายละเอียด คุณสมบัติ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
“รายละเอียด เก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชีและเลขานุการบริษทั” 

 

ต์ิ์�
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ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1. ก ากับ  ติดตามและดูแลให้การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

2. ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม และการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

3. ดูแลให้การติดต่อส่ือสารระหว่าง กรรมการ ผูถื้อหุ้น กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. จดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคญัอยา่ง
รอบคอบ และส่งเสริมให้กรรมการมีการใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ ให้ความเห็นอยา่งอิสระ 

5. เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เรียกประชุมคณะกรรมการ และดูแลการจดัส่งหนงัสือนดัประชุม 
รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา และก าหนดวาระการ
ประชุมกรรมการโดยปรึกษาร่วมกับกรรมการผูจ้ ัดการและดูแลให้เร่ืองส าคญัได้ถูกบรรจุเป็นวาระการ
ประชุม 

6. เป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามระเบียบวาระ         
ท่ีก าหนดไว ้

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะให้เป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ เช่น วิสัยทศัน์ และภารกิจ        
กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงานโครงการลงทุนและงบประมาณ รวมทั้ งก ากับและ
ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

2. จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัฯใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
ติดตามและทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งจริงจงัเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

3. พิจารณาอนุมติันโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และก ากบัดูแลให้มีระบบท่ีสนบัสนุนการต่อตา้นทุจริต
คอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนในบริษทัฯ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความส าคญัของปัญหาท่ี
เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ พร้อมทั้งกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้ายงานการกระท าการทุจริต    
ท่ีส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีให้ค  าปรึกษา ขอ้แนะน า พิจารณาบทลงโทษ และ
ร่วมกนัหาวิธีการแกไ้ขปัญหา ให้กบักรรมการผูจ้ดัการ และทบทวนนโยบายอยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 

4. พิจารณาเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้น
โดยรวมเป็นส าคญั ก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินการและการเปิดเผย
ขอ้มูลของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ให้ถูกตอ้งครบถว้น 

5. จดัให้มีระบบการควบคมุดา้นการด าเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบและ
นโยบาย ตลอดจนจดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการตรวจสอบระบบควบคุมดงักล่าว และมีการทบทวนและประเมินความเพียงพอของระบบอย่างน้อย    
ปีละ 1 คร้ัง 
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6. บริษัทฯ ก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ัดการ และจะ
สนับสนุนในการให้กรรมการอิสระท่ีมีความเหมาะสม ได้รับการเสนอช่ือในการคัดเลือกเป็นประธาน
กรรมการ 

7. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 ท่าน สมาชิกส่วน
ใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ  

8. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร ท่ีรับผิดชอบดูผลงานแต่ละฝ่าย 
เพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 

9. คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร เพื่อสนบัสนุนคณะกรรมการบริหารความเส่ียงใน
การวิเคราะห์ประเด็นความเส่ียงและแนวทางป้องกนั หรือหลีกเล่ียงความเส่ียงนั้นๆ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 2 ท่าน หรือ
ร้อยละ 22.22 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 7 ท่าน หรือร้อยละ 77.78 และกรรมการอิสระ 3 ท่าน หรือร้อยละ 33.33 
ซ่ึงคิดเป็น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดวา่ตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งคณะแต่ตอ้ง 
ไม่นอ้ยกว่า 3 ท่าน รายละเอียดดงัน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1. นางก่ิงเทียน บางออ้ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

2. นางสาวอุษณีย ์ มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร/กรรมการผูมี้
อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

3. นายวฒันชยั สุวคนธ์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

4. นายชาญ วงศลื์อเกียรติ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

5. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร/กรรมการผูมี้
อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

6. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร/กรรมการผูมี้
อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

7. นางปราณี วิทยาภาษิต กรรมการ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร / กรรมการผูมี้
อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

8. นายธีระชยั พรสินศิริรักษ ์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร / กรรมการผูมี้อ านาจ  
ลงนามผกูพนับริษทั 

9. นางสาววราภรณ์ กุลทรงคุณากร กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร / กรรมการผูมี้อ านาจ  
ลงนามผกูพนับริษทั 

ทั้งน้ี รายละเอียด คุณสมบัติ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 
“รายละเอียด เก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชีและเลขานุการบริษทั” 
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6. ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลดา้นการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมให้ครอบคลุมทุกๆ ดา้นทั้งองคก์ร มีการ
ทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงปีละ 1 คร้ัง 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น     
ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

8. จดัให้มีเลขานุการบริษทั เพื่อท าหนา้ท่ีตามกฎหมาย และตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยคุณสมบติัของเลขานุการ
บริษทัควรเป็นผูท่ี้มีผ่านการอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการปฎิบติัหน้าท่ีของเลขานุการบริษทั มีการอบรมและ
พฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

1. พิจารณาแต่งตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
2. ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียงต่อ 1 หุ้นท่ีถืออยู ่
3. ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
4. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ 

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีมีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

5. ขอ้บังคบัของบริษัทฯ ไดก้ าหนดจ านวนปีของวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทไว ้ซ่ึงเป็นไปตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ังให้ กรรมการ
บริษทัออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ทั้งน้ีกรรมการบริษทัท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งนั้นให้พิจารณาจาก
กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน อย่างไรก็ตามกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น
อาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกก็ได ้

6. ถา้ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์เขา้เป็นกรรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการ  
ผูอ้อกไปนั้นจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
กรรมการท่ีประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ควรแจ้งคณะกรรมการบริษทัทราบพร้อม
เหตุผล และให้ยื่นหนงัสือลาออกต่อบริษทัฯ โดยการลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีหนงัสือลาออกไปยงับริษทัฯ 

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

1. กรรมการบริษทั ตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั
และกฎเกณฑอ์ื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

2. กรรมการบริษทั ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ สนบัสนุนและ
ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ปฎิบัติหน้าท่ีดว้ยความระมัดระวงัและความซ่ือสัตย ์
(Duty of Care and Duty of Loyalty) มีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่
บริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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6. ก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลดา้นการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมให้ครอบคลุมทุกๆ ดา้นทั้งองคก์ร มีการ
ทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงปีละ 1 คร้ัง 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น     
ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

8. จดัให้มีเลขานุการบริษทั เพื่อท าหนา้ท่ีตามกฎหมาย และตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยคุณสมบติัของเลขานุการ
บริษทัควรเป็นผูท่ี้มีผ่านการอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการปฎิบติัหน้าท่ีของเลขานุการบริษทั มีการอบรมและ
พฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

1. พิจารณาแต่งตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
2. ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียงต่อ 1 หุ้นท่ีถืออยู ่
3. ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
4. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ 

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีมีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

5. ขอ้บังคบัของบริษัทฯ ไดก้ าหนดจ านวนปีของวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทไว ้ซ่ึงเป็นไปตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ังให้ กรรมการ
บริษทัออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ทั้งน้ีกรรมการบริษทัท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งนั้นให้พิจารณาจาก
กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน อย่างไรก็ตามกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น
อาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกก็ได ้

6. ถา้ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์เขา้เป็นกรรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการ  
ผูอ้อกไปนั้นจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
กรรมการท่ีประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง ควรแจ้งคณะกรรมการบริษทัทราบพร้อม
เหตุผล และให้ยื่นหนงัสือลาออกต่อบริษทัฯ โดยการลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีหนงัสือลาออกไปยงับริษทัฯ 

คุณสมบัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

1. กรรมการบริษทั ตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั
และกฎเกณฑอ์ื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

2. กรรมการบริษทั ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ สนบัสนุนและ
ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ปฎิบัติหน้าท่ีดว้ยความระมัดระวงัและความซ่ือสัตย ์
(Duty of Care and Duty of Loyalty) มีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่
บริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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3. กรรมการบริษทั ตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงมีความรู้ ทกัษะ มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับธุรกิจของบริษทัฯ และ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง มีความช านาญในหลากหลายสาขาท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ หรืออื่นๆ ตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
ทุกฝ่าย และไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุ้นส่วนของบริษทัสอบบญัชีภายนอกท่ีบริษทัฯ ใชบ้ริการอยูใ่นช่วง 2 ปี     
ท่ีผา่นมา 

4. กรรมการบริษทั สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนได ้แต่ทั้งน้ีในการเป็นกรรมการดงักล่าวตอ้งไม่
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการของบริษทัฯ และตอ้งเป็นไปตามแนวทางของส านกัคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

5. กรรมการบริษัทไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษทัฯหรือเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบั
กิจการของบริษทัฯ ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

6. คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการของบริษทัฯ สามารถด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนไม่เกิน   
5 บริษทั 
หมายเหตุ: นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการ (Board Diversify) คณะกรรมการไดก้ าหนด

คุณสมบัติท่ีต้องการให้มีความหลากหลายส าหรับผูท่ี้มาท าหน้าท่ีเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะ         

ท่ีจ าเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้ งวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เป็นต้น 

นอกจากนั้น เพ่ือให้การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จึงควรมีคณะกรรมการ 

ท่ีเป็นเพศหญิงอยา่งนอ้ย 1 ท่าน  

การพ้นจากการเป็นกรรมการ 
1. กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ตามวาระ กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก

ต าแหน่งก่อน กรรมการท่ีออกตามวาระอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้
2. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

3. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามขอ้ 1 และ 2 กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
- ตาย 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 17 แห่งขอ้บงัคบับริษทั 
- ศาลส่ังให้ออก 

“ขอ้ 17 แห่งขอ้บงัคบับริษทัคือ กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นผูถื้อหุ้นหรือไม่ก็ได ้และตอ้ง 
- บรรลุนิติภาวะ  
- ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
- ไม่เคยรับโทษจ าคุก โดยไดรั้บค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท า

โดยทุจริต 
- ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ        

ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี” 
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การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ัดการ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีอย่างชัดเจนโดยประธาน
กรรมการ มีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายของบริษทัฯ การก ากบัดูแล และตรวจสอบการท างานของกรรมการผูจ้ดัการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด โดยกรรมการผูจ้ดัการจะรายงานตรงกบัประธานกรรมการและคณะกรรมการ
บริษทัฯ มีหนา้ท่ีบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดจ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษทัจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการ เพื่อให้
บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์สูงสุดในการท่ีกรรมการสามารถอุทิศเวลาส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไดไ้ม่เกิน      
5 แห่ง กรณีท่ีแต่งตั้งกรรมการใหม่ หรือกรรมการท่านใดประสงค์ท่ีจะด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า            
ท่ีก าหนด ตอ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมกรรมการบริษทั ก่อนเขา้รับการด ารงต าแหน่งกรรมการ 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 3 ชุด ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อท าหน้าท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย  
การออกกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อก าหนดระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย หรือ 
การก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนเร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าว 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร โดยในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ  

คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงถือเป็นกลไกส าคญัของระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการ
บริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ีรับผดิชอบในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเช่ือถือของระบบบญัชี ระบบตรวจสอบ ระบบ
การควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษทัฯ  

องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 3 ท่าน กรรมการแต่ละท่านตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
ซ่ึงสามารถใชดุ้ลพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถอ่านและเข้าใจพ้ืนฐานของงบการเงินซ่ึงจ าเป็นต้องมีในการท าหน้าท่ีกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ความช านาญทางการบัญชีหรือการจัดการด้านการเงิน              
ท่ีเก่ียวขอ้งตาม ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีรายช่ือดงัน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นางก่ิงเทียน บางออ้* กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวฒันชยั สุวคนธ์* กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
3. นายชาญ วงศลื์อเกียรติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: * เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทัฯ โดยมีนางสาวดุจฤดี หนูเสน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ต์ิ์�
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คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ 

1.  คุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ีให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ดว้ย 

3. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือ    
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทัฯ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

4. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่       
ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั
หรือ บริษทัยอ่ย 

5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้น ท่ีมีนัยหรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุม
ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ อยู ่เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือ ท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

8. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือ         
ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ ่

9. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน          
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของ     
บริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย  

10. ไม่มีลกัษณะอืน่ใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 

 โดยก าหนดวาระด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อเน่ืองไดไ้ม่เกิน 9 ปี เวน้แต่บริษทัฯ จะเห็นว่ากรรมการอิสระ
ท่านนั้นมีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี ไม่สามารถหาท่านอื่นทดแทนไดใ้นสภาวะการณ์ปัจจุบนั  
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การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ัดการ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีอย่างชัดเจนโดยประธาน
กรรมการ มีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายของบริษทัฯ การก ากบัดูแล และตรวจสอบการท างานของกรรมการผูจ้ดัการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด โดยกรรมการผูจ้ดัการจะรายงานตรงกบัประธานกรรมการและคณะกรรมการ
บริษทัฯ มีหนา้ท่ีบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด 

การด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดจ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษทัจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการ เพื่อให้
บริษทัฯ ไดรั้บประโยชน์สูงสุดในการท่ีกรรมการสามารถอุทิศเวลาส าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไดไ้ม่เกิน      
5 แห่ง กรณีท่ีแต่งตั้งกรรมการใหม่ หรือกรรมการท่านใดประสงค์ท่ีจะด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า            
ท่ีก าหนด ตอ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมกรรมการบริษทั ก่อนเขา้รับการด ารงต าแหน่งกรรมการ 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 3 ชุด ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อท าหน้าท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย  
การออกกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อก าหนดระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย หรือ 
การก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนเร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าว 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร โดยในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ  

คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงถือเป็นกลไกส าคญัของระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการ
บริษทัในการปฏิบติัหนา้ท่ีรับผดิชอบในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเช่ือถือของระบบบญัชี ระบบตรวจสอบ ระบบ
การควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษทัฯ  

องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 3 ท่าน กรรมการแต่ละท่านตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
ซ่ึงสามารถใชดุ้ลพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถอ่านและเข้าใจพ้ืนฐานของงบการเงินซ่ึงจ าเป็นต้องมีในการท าหน้าท่ีกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ความช านาญทางการบัญชีหรือการจัดการด้านการเงิน              
ท่ีเก่ียวขอ้งตาม ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีรายช่ือดงัน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นางก่ิงเทียน บางออ้* กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวฒันชยั สุวคนธ์* กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
3. นายชาญ วงศลื์อเกียรติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: * เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทัฯ โดยมีนางสาวดุจฤดี หนูเสน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็น 
กรรมการของบริษทัฯ โดยกรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งอีกก็ไดต้ามท่ีคณะกรรมการ 
บริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเห็นสมควร ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นท่ีนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดภายใน 3 เดือนนับจากวนัท่ีจ านวน 
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถว้น โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าท่ีวาระ
ท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนทดแทน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้ งหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้ด ารงต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และท าหน้าท่ีสนับสนุน              
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การนดัหมายการประชุม และงานอื่นๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ และเช่ือถือได ้
2. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)      

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน        
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงาน
อืน่ใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ เพื่อให้ได้ผูส้อบบัญชี       
ท่ีมีความเป็นอิสระ โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของ
ส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้นและประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของ  
บริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู ้สอบบัญชี  รวมทั้ งประชุมกับ        
ผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

4. พิจารณานโยบายก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ ดูแลให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ 

6. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั
ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. สอบทาน ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่อกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 
โดยมุ่งเนน้ในความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัฯ มีการติดตามการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัและเช่ือมโยงกบัการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

8. พิจารณานโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรัปชั่น ท่ีไดรั้บจากกรรมการผูจ้ดัการให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบ
ธุรกิจ สภาพแวดลอ้มของบริษทัฯ วฒันธรรมองคก์ร และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่อนุมติั 

9. สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทั 
ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

10. ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัจะมอบหมาย 
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วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็น 
กรรมการของบริษทัฯ โดยกรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งอีกก็ไดต้ามท่ีคณะกรรมการ 
บริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเห็นสมควร ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นท่ีนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดภายใน 3 เดือนนับจากวนัท่ีจ านวน 
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถว้น โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าท่ีวาระ
ท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนทดแทน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้ งหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้ด ารงต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และท าหน้าท่ีสนับสนุน              
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การนดัหมายการประชุม และงานอื่นๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ และเช่ือถือได ้
2. ดูแลให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)      

ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน        
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงาน
อืน่ใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ เพื่อให้ได้ผูส้อบบัญชี       
ท่ีมีความเป็นอิสระ โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของ
ส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้นและประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของ  
บริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู ้สอบบัญชี  รวมทั้ งประชุมกับ        
ผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

4. พิจารณานโยบายก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ ดูแลให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ 

6. จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั
ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. สอบทาน ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่อกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 
โดยมุ่งเนน้ในความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัฯ มีการติดตามการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัและเช่ือมโยงกบัการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

8. พิจารณานโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรัปชั่น ท่ีไดรั้บจากกรรมการผูจ้ดัการให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบ
ธุรกิจ สภาพแวดลอ้มของบริษทัฯ วฒันธรรมองคก์ร และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่อนุมติั 

9. สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ของบริษทั 
ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

10. ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัจะมอบหมาย 
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน ซ่ึงสมาชิกส่วน 
ใหญ่เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายวฒันชยั สุวคนธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอสิระ) 
2. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 
3. นายธีระชยั พรสินศิริรักษ ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ดา้นการสรรหา  
1. พิจารณาหลกัเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษทั รวมทั้งกรรมการผูจ้ดัการ โดยพิจารณาความ

เหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ      
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี 

2. สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั รวมทั้งกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อเสนอต่อ     
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี ในกรณีต าแหน่ง 
ว่างลง เน่ืองจากครบวาระ หรือในกรณีอื่นๆ 

3. ปฏิบติัการอื่นใดท่ีเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
ดา้นพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณานโยบายการจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเบ้ียเล้ียงกรรมการบริษทั โดยตอ้งมีหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจน 
โปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษทั เป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ ส่วนค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั จะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นผูอ้นุมติัประจ าทุกปี 

2. พิจารณาเงินโบนัสกรรมการและเบ้ียเล้ียงกรรมการบริษทั รวมทั้งส้ินโดยไม่เกิน 1% ของก าไรสุทธิ ทั้งน้ี
บริษทั ตอ้งไม่มีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ แต่ไม่ต ่ากว่าเบ้ียเล้ียงประจ าเดือนท่ีจ่ายให้ส าหรับคณะกรรมการ 
และให้น าเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเห็นชอบก่อนน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

3. ปฏิบติัการอื่นใดท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มี 4 ท่าน ประกอบด้วย 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายธีระชยั พรสินศิริรักษ ์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายเผด็จเกียรติ อิ่มเดชา รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายวิชาญ ศุภจิตเกษม กรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นางสาววราภรณ์ กุลทรงคุณากร กรรมการบริหารความเส่ียง 
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ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. พิจารณานโยบายการบริหารความเส่ียง ธุรกรรมของบริษทัฯ ให้ครอบคลุมความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ (Strategic 
Risk) ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงด้านการตลาดและความเส่ียงด้านการจัดหาวตัถุดิบหลัก ความเส่ียงด้านการ
ปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption Risk)         
ทั้งหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ และความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Risk) 

2. พิจารณาและทบทวนแนวทางและเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
ลกัษณะและขนาดความเส่ียงแต่ละดา้นของธุรกรรมท่ีบริษทัฯ ด าเนินการ 

3. พิจารณาและทบทวนก าหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limits) และมาตรการในการด าเนินการกรณีท่ี            
ไม่เป็นไปตามเพดานความเส่ียงท่ีก าหนด (Corrective Measures) 

4. ประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภณัฑใ์หม่ หรือ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นส าหรับธุรกรรมท่ีจะจดัตั้ง
ขึ้นใหม่ รวมถึงก าหนดแนวทางการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นกบัธุรกรรม 

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน โดยมีกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูบ้ริหารสูงสุด มีรายช่ือ 
ดงัน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายธีระชยั พรสินศิริรักษ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายเผด็จเกียรติ อิ่มเดชา รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 
3. นายชาคริต หมวดมณี ผูอ้  านวยการโรงงาน 
4. นายวิชาญ ศุภจิตเกษม ผูอ้  านวยการฝ่ายวิศวกรรม  
5. นางสาววราภรณ์ กุลทรงคุณากร Chief Financial Officer 

ในปี 2564 ผูบ้ริหารระดับสูง ได้รับค่าตอบแทนระยะส้ันในรูปเงินเดือน เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินสมทบ 
ประกนัสังคม และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าท่ีพกั รวมจ านวน 15.73 ลา้นบาท ส่วนผลประโยชน์ระยะยาว เช่น เงินส ารอง
เกษียณอาย ุจ านวน 0.71 ลา้นบาท รวมเป็นจ านวน 16.44 ลา้นบาท 

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีพนักงานทั้งหมด 248 คน เป็นพนักงานฝ่ายโรงงานจ านวน 214 คน โดยมี
ผูอ้  านวยการโรงงาน เป็นผูรั้บผิดชอบงานทางดา้นกระบวนการการผลิต วิศวกรรม คลงัสินคา้ จดัส่ง และงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบั
สายการผลิตโดยตรง ท่ีเหลือจะเป็นฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายบัญชี การเงินและฝ่ายควบคุมงบประมาณ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด     
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายจดัหา ฝ่ายสารสนเทศ รวมมีบุคลากรทั้งส้ิน 34 ท่าน 

ค่าตอบแทนของพนักงาน  

บริษทัฯ ตระหนักดีถึงความจ าเป็นของการมีทีมผูบ้ริหารและพนักงานท่ีปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อคงความ 
ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง กรรมการของบริษทัฯ เช่ือว่าความส าเร็จอย่างต่อเน่ืองของบริษทัฯ ขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ อาทิ 
เช่น การสนับสนุนและการอุทิศตนของบุคลากรระดับผูบ้ริหาร โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล            
ซ่ึง รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนัได้ การสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะกับวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ และ
แผนการสืบทอดต าแหน่ง บริษทัฯ มีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร ทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทน ความกา้วหน้า
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ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. พิจารณานโยบายการบริหารความเส่ียง ธุรกรรมของบริษทัฯ ให้ครอบคลุมความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ (Strategic 
Risk) ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงด้านการตลาดและความเส่ียงด้านการจัดหาวตัถุดิบหลัก ความเส่ียงด้านการ
ปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption Risk)         
ทั้งหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ และความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Risk) 

2. พิจารณาและทบทวนแนวทางและเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
ลกัษณะและขนาดความเส่ียงแต่ละดา้นของธุรกรรมท่ีบริษทัฯ ด าเนินการ 

3. พิจารณาและทบทวนก าหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limits) และมาตรการในการด าเนินการกรณีท่ี            
ไม่เป็นไปตามเพดานความเส่ียงท่ีก าหนด (Corrective Measures) 

4. ประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภณัฑใ์หม่ หรือ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นส าหรับธุรกรรมท่ีจะจดัตั้ง
ขึ้นใหม่ รวมถึงก าหนดแนวทางการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นกบัธุรกรรม 

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน โดยมีกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูบ้ริหารสูงสุด มีรายช่ือ 
ดงัน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายธีระชยั พรสินศิริรักษ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายเผด็จเกียรติ อิ่มเดชา รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 
3. นายชาคริต หมวดมณี ผูอ้  านวยการโรงงาน 
4. นายวิชาญ ศุภจิตเกษม ผูอ้  านวยการฝ่ายวิศวกรรม  
5. นางสาววราภรณ์ กุลทรงคุณากร Chief Financial Officer 

ในปี 2564 ผูบ้ริหารระดับสูง ได้รับค่าตอบแทนระยะส้ันในรูปเงินเดือน เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เงินสมทบ 
ประกนัสังคม และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าท่ีพกั รวมจ านวน 15.73 ลา้นบาท ส่วนผลประโยชน์ระยะยาว เช่น เงินส ารอง
เกษียณอาย ุจ านวน 0.71 ลา้นบาท รวมเป็นจ านวน 16.44 ลา้นบาท 

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีพนักงานทั้งหมด 248 คน เป็นพนักงานฝ่ายโรงงานจ านวน 214 คน โดยมี
ผูอ้  านวยการโรงงาน เป็นผูรั้บผิดชอบงานทางดา้นกระบวนการการผลิต วิศวกรรม คลงัสินคา้ จดัส่ง และงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบั
สายการผลิตโดยตรง ท่ีเหลือจะเป็นฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายบัญชี การเงินและฝ่ายควบคุมงบประมาณ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด     
ฝ่ายทรัพยากรบคุคล และธุรการ ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายจดัหา ฝ่ายสารสนเทศ รวมมีบุคลากรทั้งส้ิน 34 ท่าน 

ค่าตอบแทนของพนักงาน  

บริษทัฯ ตระหนักดีถึงความจ าเป็นของการมีทีมผูบ้ริหารและพนักงานท่ีปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อคงความ 
ไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง กรรมการของบริษทัฯ เช่ือว่าความส าเร็จอย่างต่อเน่ืองของบริษทัฯ ขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ อาทิ 
เช่น การสนับสนุนและการอุทิศตนของบุคลากรระดับผูบ้ริหาร โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล            
ซ่ึง รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทนท่ีสามารถแข่งขนัได้ การสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะกับวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ และ
แผนการสืบทอดต าแหน่ง บริษทัฯ มีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร ทั้งในรูปแบบของคา่ตอบแทน ความกา้วหน้า
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ในการท างาน โดยก าหนดวิสัยทศัน์และทิศทางขององคก์ร และถ่ายทอดทิศทางดงักลา่วไปสู่หน่วยงานภายใน สายงานต่างๆ 
มีการวดัและติดตามความคืบหนา้ของการปฏิบติังานตามเป้าหมายและกลยทุธ์ท่ีตั้งไว ้ 

ผลตอบแทนของพนักงาน บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีกับพนักงานของบริษทัฯ เพื่อเป็น
สวสัดิการและขวญัก าลงัใจของพนกังานในการปฏิบติังานให้กบับริษทัฯ อยา่งทุ่มเทเตม็ความสามารถและมีความมัน่ใจ และ
ความมัน่คงในต าแหน่งงานต่าง ๆ โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัสวสัดิการต่าง ๆ ให้กบัพนกังานทุกระดบัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เช่น 

• เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
• โบนสั บริษทัฯ จะจดัสรรโบนสัให้กบัพนกังานตามผลประกอบการของบริษทัฯ 
• ค่าช่วยเหลือท่ีพกั บริษทัฯ มีค่าช่วยเหลือท่ีพกัส าหรับพนกังานท่ีประจ าโรงงานระยอง 
• ค่าเขา้กะ บริษทัฯ ไดช่้วยเหลือเงินค่าเขา้กะเชา้ ดึก 
• ค่าเบ้ียขยนั บริษทัฯ จดัค่าเบ้ียขยนัเป็นพิเศษให้กบัพนกังานตามเง่ือนไข เพื่อเป็นการกระตุน้ จูงใจในการท างาน 
• บริษทัฯ ได้จดัสวสัดิการอื่น ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ห้องพยาบาล โรงอาหาร และรถรับ-ส่งพนักงาน เพื่อ

ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้กบัพนกังาน 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีสวสัดิการสังคม โดยมีประกนัสังคม ซ่ึงพนกังานและบริษทัฯ จ่ายตามมาตรการช่วยเหลือเน่ือง
ดว้ยการระบาดของโควิด 19 อีกทั้งบริษทัฯ จะจ่ายเงินสมทบในเงินกองทุนเงินทดแทน เพื่อชดเชยให้กบัพนกังานในกรณีท่ี
เกิดอุบติัเหตุจากการท างาน 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวนพนักงาน ค่าตอบแทนรวม (บาท) 
พนกังานฝ่ายโรงงาน 214 5,061,299.18 
พนกังานฝ่านสนบัสนุน 34 2,650,034.28 

รวม 248 7,711333.46 

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนรวมไดแ้ก่ เงินเดือน เงินโบนสั ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ 
(ไม่รวมค่าตอบแทน กรรมการและผูบ้ริหารตามนิยามของส านกังาน ก.ล.ต.) 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพร่วมกบัลูกจา้งตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และท่ี
มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม มีพนกังานเขา้ร่วมกองทุนส ารองเล้ียงชีพจ านวน 84 คน คดิเป็นร้อยละ33.87 ของจ านวนพนกังานทั้งหมด 
248 คน โดยพนกังานยินยอมจ่ายเงินสบทบเขา้กองทนุส ารองเล้ียงชีพในอตัราร้อยละ 5 หรือ 10 หรือ 15 ของเงินเดือนท่ีไดรั้บ
ในแต่ละเดือนก่อนหกัภาษี และบริษทัฯ จะสมทบให้ในอตัราร้อยละ 5 พนกังานจะไดส่้วนเงินสมทบรวมผลประโยชน์สมทบ
ของบริษทัฯ ตามระยะเวลาของการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เม่ือพน้สภาพจากการเป็นพนกังานของบริษทัฯ ตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัการท างาน หรือพนกังานลาออกจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยไม่ไดล้าออกจากบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษทัคดัเลือกผูจ้ดัการกองทุนท่ีรับ
ปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุนส าหรับผูล้งทุนสถาบนั (Investment Governance Code: “I Code”) และเป็นผูจ้ดัการ
กองทุนท่ีบริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยค านึงถึงปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, 
and Governance: “ESG”) มีการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอยา่งดี และเปิดเผยแนวทางการคดัเลือกผูจ้ดัการ
กองทุนให้สมาชิกทราบ อนัจะน าไปสู่การบริหารการลงทุนท่ีค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของ
บริษทัในระยะยาว  
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7.6 ข้อมูลส ำคัญอ่ืนๆ 

ผู้ควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี 

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี14 พฤษภาคม 2563 ไดแ้ต่งตั้งนางสาวพนิตตา น ้ าดอกไม ้
ต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบัญชีเป็นผูค้วบคุมดูแลการท าบัญชี เพื่อให้การท าบญัชีของบริษทัฯ เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ และ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

เลขำนุกำรบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/1 และมาตรา 89/16 
คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2564 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 ไดแ้ต่งตั้ง นางสาวทิพรัตน์ พงษน์เรศ ด ารง
ต าแหน่งเลขานุการบริษทั เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด ในการจดัท าและเก็บรักษาเอกสารส าคญัของบริษทัฯ 
ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุ้น รายงาน
ประจ าปี รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการ
ประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรส าคญัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีแลว้ 

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ไดแ้ต่งตั้งนางสาวดุจฤดี หนูเสน   
ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยนางสาวดุจฤดี 
หนูเสน เป็นผูมี้ความรู้ประสบการณ์และคุณสมบติัทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

ในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องไดรั้บการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ี รายละเอียด คุณสมบติั และประสบการณ์ของบุคคล ล าดบัท่ี 1 และ 2 ปรากฎในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียด 
เก่ียวกับกรรมการ ผู ้บริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม ผู ้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน               
ผูค้วบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษทั” ส่วนบุคคลล าดบัท่ี 3 ปรากฏใน เอกสารแนบ 3 “รายละเอียด เก่ียวกับ
หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั(Compliance)”  

หัวหน้ำงำนนักลงทุนสัมพนัธ์ 

นายปณวิทย ์ ยัง่ยืนพิพฒัน์กุล 

โทรศพัท ์ 0-2316-9558 ต่อ 214 โทรสาร  0-2316-9687 

อีเมล ์ir@thaifilmind.com  

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ บริษทั กรินทร์ ออดิท 
จ ากดั และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าบริการอื่นใดอีก นอกเหนือจากค่าสอบบญัชี โดยจ่ายค่าตอบแทน ดงัน้ี 

ช่ือบริษัทผู้จ่ำย ช่ือผู้สอบบญัชี ค่ำสอบบัญชี (บำท) 

บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา 830,942 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 830,942 

27 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชี ไม่เป็นกรรมการบริษทั พนกังาน ลูกจา้ง หรือด ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทัฯ ตามท่ีก าหนด
ไวใ้นมาตรา 121 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รวมตลอดถึงไม่มีความสัมพนัธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกบั
บริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว โดยผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระและเป็น
ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากนั้น บริษทัฯ 
ไม่ไดใ้ชบ้ริการทางวิชาชีพดา้นอื่นๆ จากบริษทัสอบบญัชี และผูต้รวจสอบบญัชีดงักล่าว 

นอกจากนั้น กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนหรือมีความเก่ียวขอ้งใดๆ 
ในบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั ในช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา 
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7.6 ข้อมูลส ำคัญอ่ืนๆ 

ผู้ควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี 

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี14 พฤษภาคม 2563 ไดแ้ต่งตั้งนางสาวพนิตตา น ้ าดอกไม ้
ต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบัญชีเป็นผูค้วบคุมดูแลการท าบัญชี เพื่อให้การท าบญัชีของบริษทัฯ เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ และ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

เลขำนุกำรบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/1 และมาตรา 89/16 
คณะกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2564 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2564 ไดแ้ต่งตั้ง นางสาวทิพรัตน์ พงษน์เรศ ด ารง
ต าแหน่งเลขานุการบริษทั เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด ในการจดัท าและเก็บรักษาเอกสารส าคญัของบริษทัฯ 
ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุ้น รายงาน
ประจ าปี รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการ
ประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี เลขานุการบริษทัไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรส าคญัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีแลว้ 

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ไดแ้ต่งตั้งนางสาวดุจฤดี หนูเสน   
ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยนางสาวดุจฤดี 
หนูเสน เป็นผูมี้ความรู้ประสบการณ์และคุณสมบติัทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

ในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องไดรั้บการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ี รายละเอียด คุณสมบติั และประสบการณ์ของบุคคล ล าดบัท่ี 1 และ 2 ปรากฎในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียด 
เก่ียวกับกรรมการ ผู ้บริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม ผู ้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน               
ผูค้วบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษทั” ส่วนบุคคลล าดบัท่ี 3 ปรากฏใน เอกสารแนบ 3 “รายละเอียด เก่ียวกับ
หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั(Compliance)”  

หัวหน้ำงำนนักลงทุนสัมพนัธ์ 

นายปณวิทย ์ ยัง่ยืนพิพฒัน์กุล 

โทรศพัท ์ 0-2316-9558 ต่อ 214 โทรสาร  0-2316-9687 

อีเมล ์ir@thaifilmind.com  

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ บริษทั กรินทร์ ออดิท 
จ ากดั และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าบริการอื่นใดอีก นอกเหนือจากค่าสอบบญัชี โดยจ่ายค่าตอบแทน ดงัน้ี 

ช่ือบริษัทผู้จ่ำย ช่ือผู้สอบบญัชี ค่ำสอบบัญชี (บำท) 

บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา 830,942 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 830,942 

27 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชี ไม่เป็นกรรมการบริษทั พนกังาน ลูกจา้ง หรือด ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทัฯ ตามท่ีก าหนด
ไวใ้นมาตรา 121 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รวมตลอดถึงไม่มีความสัมพนัธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกบั
บริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว โดยผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระและเป็น
ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากนั้น บริษทัฯ 
ไม่ไดใ้ชบ้ริการทางวิชาชีพดา้นอื่นๆ จากบริษทัสอบบญัชี และผูต้รวจสอบบญัชีดงักล่าว 

นอกจากนั้น กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนหรือมีความเก่ียวขอ้งใดๆ 
ในบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั ในช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา 
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทั 
จดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ซ่ึงเป็นมาตรฐานใน
การน ามาเป็นแนวปฏิบติัเพื่อสร้างความโปร่งใส  ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของกรรมการ เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูล้งทุน   
ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และสามารถตรวจสอบได ้ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 
เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยจัดท าเป็นคู่ มือไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติท่ี ดีของ 
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงจะน าไปสู่องคก์รท่ีย ัง่ยืนอยา่งแทจ้ริง 

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนัพิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณา
จากคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน พ.ร.บ. หลกัทรัพย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ี เก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท างานและความเหมาะสมดา้นอ่ืนๆ ประกอบกนั บริษทัฯ มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
อย่างน้อย 1ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนด
คุณสมบติัของกรรมการอสิระดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ีให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ  

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา 
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ   
บริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น   
ผูถื้อหุ้น ท่ีมีนยัหรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ อยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ  
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย  หรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทาง
วิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
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7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 

โดยก าหนดวาระด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อเน่ืองไดไ้ม่เกิน 9 ปี เวน้แต่บริษทัฯ  จะเห็นว่ากรรมการอิสระ
ท่านนั้นมีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอย่างดี ไม่สามารถหาท่านอ่ืนทดแทนไดใ้นสภาวะการณ์
ปัจจุบนั 

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ 

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 2 ราย 
จากจ านวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด 3 ราย มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและ
กลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัทั้งในดา้นทักษะ ประสบการณ์ เพศ และ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ    
โดยกรรมการต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด และไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามกฏหมาย และประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ เป็นผูเ้สนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อให้ไดก้รรมการมืออาชีพและมีความ
หลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั 
เพื่อขอความเห็นชอบจากรรมการ จากนั้นจะน าเสนอรายช่ือกรรมการดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการตาม
หลกัเกณฑต์่อไป 

นอกจากน้ี ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ 
ก าหนด ซ่ึงไดเ้ผยแพร่รายละเอียดในเวบ็ไซต์ของบริษทั ท่ี www.thaifilmind.com โดยให้เสนอมายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ีก าหนด 
ในปี 2564 ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

การเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
1. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียงต่อ 1 หุ้นท่ีถืออยู ่
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีมีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

การเปิดเผยการเลือกตั้งกรรมการผ่านท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นใชบ้ตัรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย
ใหผู้ถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีตนมีอยูเ่ลือกบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน 
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7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ี
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 

โดยก าหนดวาระด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อเน่ืองไดไ้ม่เกิน 9 ปี เวน้แต่บริษทัฯ  จะเห็นว่ากรรมการอิสระ
ท่านนั้นมีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอย่างดี ไม่สามารถหาท่านอื่นทดแทนไดใ้นสภาวะการณ์
ปัจจุบนั 

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ 

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 2 ราย 
จากจ านวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด 3 ราย มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและ
กลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัทั้งในดา้นทักษะ ประสบการณ์ เพศ และ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ    
โดยกรรมการต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด และไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามกฏหมาย และประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ เป็นผูเ้สนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ไดก้รรมการมืออาชีพและมีความ
หลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั 
เพื่อขอความเห็นชอบจากรรมการ จากนั้นจะน าเสนอรายช่ือกรรมการดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการตาม
หลกัเกณฑต์่อไป 

นอกจากน้ี ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ 
ก าหนด ซ่ึงไดเ้ผยแพร่รายละเอียดในเวบ็ไซต์ของบริษทั ท่ี www.thaifilmind.com โดยให้เสนอมายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ีก าหนด 
ในปี 2564 ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

การเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
1. ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียงต่อ 1 หุ้นท่ีถืออยู ่
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีมีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

การเปิดเผยการเลือกตั้งกรรมการผ่านท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นใชบ้ตัรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย
ให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีตนมีอยูเ่ลือกบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน 
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การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงสุด และเสนอช่ือบุคคลท่ี
เห็นว่าเหมาะสมมากกว่าหน่ึงช่ือ พร้อมคุณสมบติัเพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยในการสรรหา
ไดพ้ิจารณากลัน่กรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี และสามารถบริหารงานใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไวไ้ด ้

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2564 บริษทัฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวม 10 คร้ัง 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ประชุมกรรมการบริษัท ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 

นางก่ิงเทียน บางออ้ ประธานกรรมการ กรรมการอสิระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

10/10 - 

นางสาวอุษณีย ์ มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ 7/10 - 
นางสุวิมล  มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ 4/4 - 
นายวฒันชยั สุวคนธ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 9/10 1/1 
นายชาญ วงศลื์อเกียรต์ิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 10/10 1/1 
นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการ 9/10 1/1 
นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี กรรมการ 5/5 1/1 
นางปราณี วิทยาภาษิต กรรมการ 9/10 1/1 
นายธีระชยั พรสินศิริรักษ ์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 2/2 - 
นางสาววราภรณ์ กุลทรงคุณากร กรรมการ 5/5 - 
นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 4/4 1/1 

 
หมายเหตุ : 1. คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั วนัท่ี 1 เมษายน 2564 

 2. คุณสุวิมล มหากิจศิริ ลาออกจากการเป็นกรรการบริษทั วนัท่ี 1 เมษายน 2564 
 3. คุณโสฬส ยอดมงคล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2564 เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
    มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
 4. คุณวราภรณ์ กุลทรงคุณากร ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/64 เมื่อวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564 
    มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป 
 5. คุณโสฬส ยอดมงคล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั วนัท่ี 1 สิงหาคม 2564 
 6 คุณกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/64 เมื่อวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564 
    มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป 
 7. คุณธีระชยั พรสินศิริรักษ ์ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/64 เมื่อวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 
    มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 เป็นตน้ไป 
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 

บริษทัฯ ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไวอ้ย่ำงชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจำรณำกลัน่กรองค่ำตอบแทนในเบ้ืองตน้โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตหนำ้ท่ี
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร และเทียบเคียงกับอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำรในอุตสำหกรรมเดียวกนั แลว้เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อพิจำรณำ และต้องขออนุมัติจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงชัดเจนในรำยงำน
ประจ ำปี ทั้งน้ีท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2564 ได้มีมติอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับ       
ปี 2564 ซ่ึงเป็นอตัรำเดียวกบัปี 2563 คือ ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัฯ ส ำหรับปี 2564 เป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 20,000 บำทต่อท่ำน 
ค่ำตอบแทนส ำหรับประธำนกรรมกำรเป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 30,000 บำท โดยในเดือนท่ีมีกำรประชุมคณะกรรมกำร บริษทัฯ     
จะจ่ำยค่ำเดินทำงให้กบักรรมกำรท่ีมำประชุมในแต่ละคร้ังท่ำนละ 5,000 บำท หำกเดือนใดมีกำรประชุมคณะกรรมกำรมำกกว่ำ 2 
คร้ัง บริษทัฯ จะจ่ำยค่ำเดินทำงให้กบักรรมกำรท่ำนท่ีมำประชุมไม่เกิน 10,000 บำทในเดือนนั้น (โดยกรรมกำรแต่ละท่ำนท่ีร่วม
เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ กรรมกำรชุดยอ่ยไม่มีค่ำตอบแทนอื่นอีก) 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงินในช่วงวนัที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง เบ้ียเล้ียงกรรมกำร 
1. นำงก่ิงเทียน บำงออ้ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 319,000 
2. นำงสำวอุษณีย ์ มหำกิจศิริ รองประธำนกรรมกำร 317,000 
3. นำยวฒันชยั สุวคนธ์ กรรมกำรอิสระ 265,000 
4. นำยชำญ วงศลื์อเกียรต์ิ กรรมกำรอิสระ 265,000 
5. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ กรรมกำร 255,000 
6. นำงปรำณี วิทยำภำษิต กรรมกำร 260,000 
7. นำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี กรรมกำร 191,667 
8. นำงสำววรำภรณ์ กุลทรงคุณำกร กรรมกำร 121,667 
9. นำยธีระชยั พรสินศิริรักษ ์ กรรมกำร 95,667 
10. นำงสุวิมล มหำกิจศิริ รองประธำนกรรมกำร 137,667 
11. นำยอ ำนำจ กิตติกรัยฤทธ์ิ กรรมกำร 137,667 
12. นำยโสฬส ยอดมงคล กรรมกำร 85,000 

หมำยเหตุ : 1. คุณอ ำนำจ กิตติกรัยฤทธ์ิ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั วนัท่ี 1 เมษำยน 2564 
 2. คุณสุวิมล มหำกิจศิริ ลำออกจำกกำรเป็นกรรกำรบริษทั วนัท่ี 1 เมษำยน 2564 
 3. คุณโสฬส ยอดมงคล ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 3/2564 เมื่อวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 
    มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมกำร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2564 เป็นตน้ไป 
 4. คุณวรำภรณ์ กุลทรงคุณำกร ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/64 เมื่อวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2564 
    มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมกำร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 7 กรกฎำคม 2564 เป็นตน้ไป 
 5. คุณโสฬส ยอดมงคล ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั วนัท่ี 1 สิงหำคม 2564 
 6. คุณกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/64 เมื่อวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2564 
    มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมกำร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 7 กรกฎำคม 2564 เป็นตน้ไป 
 7. คุณธีระชยั พรสินศิริรักษ ์ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 8/64 เมื่อวนัท่ี 16 สิงหำคม 2564 
    มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมกำร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหำคม 2564 เป็นตน้ไป 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้มีกำรทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรต่อเน่ืองมำโดยตลอด  เพื่อให้
คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำทบทวนผลกำรปฏิบติังำน ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปีท่ีผำ่นมำ และในปี 2564 ไดมี้กำรท ำ
แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรแบบรำยคณะ คณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ และประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยแบ่งเกณฑ์ระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั เพื่อให้กำรประเมินผลดงักล่ำวมีหลกัเกณฑ์ท่ี
เหมำะสม  

1. กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรแบบรำยคณะ ประกอบดว้ย 6 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 
1) โครงสร้ำง และคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
2) บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
3) กำรประชุมคณะกรรมกำร 
4) กำรท ำหนำ้ท่ีของกรรมกำร 
5) ควำมสัมพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร 
6) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำร 

2. กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยแบบรำยคณะ ประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 

1) โครงสร้ำง และคุณสมบติัของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
2) กำรประชุมของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
3) บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

3. กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรรำยบุคคล ประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 

1) โครงสร้ำง และคุณสมบติัของกรรมกำร 
2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
3) บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร 

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวการปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 

บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัในเร่ืองกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยได้ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้น
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบติัอย่ำงแทจ้ริงเพื่อสร้ำง
ควำมเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ในรอบปีท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ ไดมี้กำรติดตำมเพื่อให้เกิดกำรปฏิบติัตำมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ท่ีดี โดยครอบคลุมเร่ือง กำรดูแลพนกังำนและกำรไม่เลือกปฏิบติั กำรดูแลส่ิงแวดลอ้ม สุขอนำมยัและควำมปลอดภยัในองคก์ร 
และกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลสำรสนเทศ ซ่ึงผลกำรติดตำมพบว่ำบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงของแต่ละประเด็น
ไดอ้ยำ่งครบถว้นแลว้ นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัไดติ้ดตำมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยครอบคลุมกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำน ดงัน้ี  

1. กำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยท่ีจะไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนใช้
โอกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของบริษทัฯ แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน และในกำรท ำธุรกิจท่ี
แข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับบริษัทฯ กรณีท่ีบุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้อง ในรำยกำรท่ีพิจำรณำ บุคคล
ดงักล่ำวจะตอ้งแจง้ให้หน่วยงำนท่ีดูแลในเร่ืองดงักล่ำวทรำบและไม่ร่วมพิจำรณำกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว ในปี 2564 ไม่
มีรำยกำรท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนเ์กิดขึ้น 



แบบ 56-1  One Report 2021
บริิษััท ไทยฟิิล์์มอิินดััสตริ่� จำำ�กััดั (มห�ชน) 79
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 

บริษทัฯ ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไวอ้ย่ำงชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจำรณำกลัน่กรองค่ำตอบแทนในเบ้ืองตน้โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตหนำ้ท่ี
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร และเทียบเคียงกับอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำรในอุตสำหกรรมเดียวกนั แลว้เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อพิจำรณำ และต้องขออนุมัติจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงชัดเจนในรำยงำน
ประจ ำปี ทั้งน้ีท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2564 ได้มีมติอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับ       
ปี 2564 ซ่ึงเป็นอตัรำเดียวกบัปี 2563 คือ ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทัฯ ส ำหรับปี 2564 เป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 20,000 บำทต่อท่ำน 
ค่ำตอบแทนส ำหรับประธำนกรรมกำรเป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 30,000 บำท โดยในเดือนท่ีมีกำรประชุมคณะกรรมกำร บริษทัฯ     
จะจ่ำยค่ำเดินทำงให้กบักรรมกำรท่ีมำประชุมในแต่ละคร้ังท่ำนละ 5,000 บำท หำกเดือนใดมีกำรประชุมคณะกรรมกำรมำกกว่ำ 2 
คร้ัง บริษทัฯ จะจ่ำยค่ำเดินทำงให้กบักรรมกำรท่ำนท่ีมำประชุมไม่เกิน 10,000 บำทในเดือนนั้น (โดยกรรมกำรแต่ละท่ำนท่ีร่วม
เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ กรรมกำรชุดยอ่ยไม่มีค่ำตอบแทนอื่นอีก) 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงินในช่วงวนัที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง เบ้ียเล้ียงกรรมกำร 
1. นำงก่ิงเทียน บำงออ้ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 319,000 
2. นำงสำวอุษณีย ์ มหำกิจศิริ รองประธำนกรรมกำร 317,000 
3. นำยวฒันชยั สุวคนธ์ กรรมกำรอิสระ 265,000 
4. นำยชำญ วงศลื์อเกียรต์ิ กรรมกำรอิสระ 265,000 
5. นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ กรรมกำร 255,000 
6. นำงปรำณี วิทยำภำษิต กรรมกำร 260,000 
7. นำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี กรรมกำร 191,667 
8. นำงสำววรำภรณ์ กุลทรงคุณำกร กรรมกำร 121,667 
9. นำยธีระชยั พรสินศิริรักษ ์ กรรมกำร 95,667 
10. นำงสุวิมล มหำกิจศิริ รองประธำนกรรมกำร 137,667 
11. นำยอ ำนำจ กิตติกรัยฤทธ์ิ กรรมกำร 137,667 
12. นำยโสฬส ยอดมงคล กรรมกำร 85,000 

หมำยเหตุ : 1. คุณอ ำนำจ กิตติกรัยฤทธ์ิ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั วนัท่ี 1 เมษำยน 2564 
 2. คุณสุวิมล มหำกิจศิริ ลำออกจำกกำรเป็นกรรกำรบริษทั วนัท่ี 1 เมษำยน 2564 
 3. คุณโสฬส ยอดมงคล ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 3/2564 เมื่อวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 
    มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมกำร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2564 เป็นตน้ไป 
 4. คุณวรำภรณ์ กุลทรงคุณำกร ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/64 เมื่อวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2564 
    มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมกำร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 7 กรกฎำคม 2564 เป็นตน้ไป 
 5. คุณโสฬส ยอดมงคล ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษทั วนัท่ี 1 สิงหำคม 2564 
 6. คุณกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/64 เมื่อวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2564 
    มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมกำร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 7 กรกฎำคม 2564 เป็นตน้ไป 
 7. คุณธีระชยั พรสินศิริรักษ ์ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 8/64 เมื่อวนัท่ี 16 สิงหำคม 2564 
    มีมติแต่งตั้งเป็นกรรมกำร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหำคม 2564 เป็นตน้ไป 

 

 

16 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้มีกำรทบทวนแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรต่อเน่ืองมำโดยตลอด  เพื่อให้
คณะกรรมกำรไดพ้ิจำรณำทบทวนผลกำรปฏิบติังำน ปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปีท่ีผำ่นมำ และในปี 2564 ไดมี้กำรท ำ
แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรแบบรำยคณะ คณะกรรมกำรชุดย่อยแบบรำยคณะ และประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยแบ่งเกณฑ์ระดบัคะแนนเป็น 5 ระดบั เพื่อให้กำรประเมินผลดงักล่ำวมีหลกัเกณฑ์ท่ี
เหมำะสม  

1. กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรแบบรำยคณะ ประกอบดว้ย 6 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 
1) โครงสร้ำง และคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
2) บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
3) กำรประชุมคณะกรรมกำร 
4) กำรท ำหนำ้ท่ีของกรรมกำร 
5) ควำมสัมพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร 
6) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำร 

2. กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยแบบรำยคณะ ประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 

1) โครงสร้ำง และคุณสมบติัของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
2) กำรประชุมของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
3) บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

3. กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรรำยบุคคล ประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 

1) โครงสร้ำง และคุณสมบติัของกรรมกำร 
2) กำรประชุมของคณะกรรมกำร 
3) บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร 

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวการปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 

บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัในเร่ืองกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยได้ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้น
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบติัอย่ำงแทจ้ริงเพื่อสร้ำง
ควำมเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ในรอบปีท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ ไดมี้กำรติดตำมเพื่อให้เกิดกำรปฏิบติัตำมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ท่ีดี โดยครอบคลุมเร่ือง กำรดูแลพนกังำนและกำรไม่เลือกปฏิบติั กำรดูแลส่ิงแวดลอ้ม สุขอนำมยัและควำมปลอดภยัในองคก์ร 
และกำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลสำรสนเทศ ซ่ึงผลกำรติดตำมพบว่ำบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงของแต่ละประเด็น
ไดอ้ยำ่งครบถว้นแลว้ นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัไดติ้ดตำมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดยครอบคลุมกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำน ดงัน้ี  

1. กำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยท่ีจะไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนใช้
โอกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนของบริษทัฯ แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน และในกำรท ำธุรกิจท่ี
แข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกับบริษัทฯ กรณีท่ีบุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเก่ียวข้อง ในรำยกำรท่ีพิจำรณำ บุคคล
ดงักล่ำวจะตอ้งแจง้ให้หน่วยงำนท่ีดูแลในเร่ืองดงักล่ำวทรำบและไม่ร่วมพิจำรณำกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว ในปี 2564 ไม่
มีรำยกำรท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์เกิดขึ้น 
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2. กำรใชข้อ้มูลภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อท ำธุรกิจท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบับริษทัฯ บริษทัฯ     
มีกำรดูแลเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยในให้เป็นไปตำมกฎหมำยและตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี โดยไดก้ ำหนดไวเ้ป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรใน จรรยำบรรณทำงธุรกิจของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน ในหัวขอ้ “กำรรักษำขอ้มูลอนัเป็น
ควำมลบั” และ ก ำหนดเป็นนโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยในโดยสรุปนโยบำย ดงัน้ี 

1. ก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทั รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะจดัท ำ และเปิดเผย
รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย ์และรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั ต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่ง
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) และรำยงำนกำรถือ
ครองหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัฯ ต่อคณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

2. ก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บทรำบขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัฯ และ/
หรือขอ้มูลภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั ท่ีมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพย ์ท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ ในช่วง 30 วนัก่อนท่ีงบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และในช่วงเวลำ       
24 ชัว่โมงภำยหลงัจำกท่ีขอ้มูล ดงักล่ำวของบริษทัฯไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล 
ดงักล่ำวจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นให้ผูอ่ื้นทรำบ จนกว่ำจะไดมี้กำรแจง้ขอ้มูลนั้นต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

3. บริษทัฯ มีหน้ำท่ีเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ ให้สำธำรณชนทรำบโดย
ทนัที และอย่ำงทัว่ถึง โดยผ่ำนส่ือและวิธีกำรท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และนโยบำยเปิดเผยขอ้มูล
ของบริษทัก ำหนด เพื่อให้แน่ใจว่ำ ขอ้มูลข่ำวสำรไดเ้ขำ้ถึงนกัลงทุนทุกกลุ่มอยำ่งทนัท่วงทีและเท่ำเทียม 

4. บริษทัฯ ก ำหนดให้พนกังำนทุกคนยึดมัน่เก่ียวกบักำรปกป้องรักษำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของบริษทัฯ และห้ำม
ไม่ให้แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู ้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซ่ึงยงัไม่ได้ เปิดเผยต่อ
สำธำรณะหรือด ำเนินกำรใดๆในลักษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อองค์กร และ
หลงัจำกพน้สภำพกำรปฏิบติังำนแลว้ พนกังำนจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีถือว่ำเป็นควำมลบัของบริษทัฯ เพื่อ
ประโยชน์แก่ผูใ้ดทั้งส้ิน 

5. ก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่กำร
ตกัเตือนเป็นหนังสือตัดค่ำจ้ำง พกังำนชั่วครำวโดยไม่ได้รับค่ำจำ้ง หรือให้ออกจำกงำน ซ่ึงกำรลงโทษจะ
พิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนั้นๆ นอกจำกน้ีผูท่ี้ฝ่ำฝืนน ำขอ้มูลภำยในไป
ใชห้ำประโยชน์ส่วนตนและ ให้รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อำจไดรั้บโทษจ ำคุกและถูกปรับทั้งทำงแพ่งและอำญำ 

ทั้งน้ี แนวทำงดงักล่ำวไดผ้ำ่นกำรให้ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ 

3. กำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชนั บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยคู่มือมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยคณะกรรมกำร
ไดม้อบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำกบัดูแลระบบควบคุมภำยใน และผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีสร้ำงควำมตระหนกัและ
ส่ือสำรนโยบำยและคู่มือ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนกบัพนกังำนทุกคน บริษทัฯ ไดแ้สดงเจตนำรมณ์เขำ้ร่วมกบั
โครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (CAC) เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2557 ต่อมำไดรั้บกำร
รับรองเป็นสมำชิกโครงกำรเม่ือวนัท่ี 18 สิงหำคม 2560 ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้รับกำรรับรองต่ออำยุสมำชิกเม่ือวนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 ก ำหนดอำยรัุบรอง 3 ปี 
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บริษทัฯ ไดมี้กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี  

1. บริษัทฯได้ส่ือสำรไปทั้ งระดับกรรมกำร ผู ้บริหำร และพนักงำน โดยก ำหนดให้กำรด ำเนินกำรทุก
กระบวนกำรอยูใ่นขอบเขตกฎหมำยอยำ่งเคร่งครัด  

2.  บริษทัฯ จดัให้มีช่องทำงในกำรรำยงำนหำกมีกำรพบเห็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำย หรือพบเห็นกำรกระท ำทุจริต 
คอร์รัปชัน่ และมีมำตรกำรคุม้ครองให้แก่ผูร้ำยงำน 

3. จดัส่ง อีเมล เพื่อส่ือสำรให้พนกังำนทรำบถึงควำมเส่ียงท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชนั รวมทั้งแนวทำง
ป้องกนั เช่น กำรให้และกำรรับสินบน กำรรับเงิน ของขวญั และกำรเล้ียงรับรองทำงธุรกิจ หรือผลประโยชน์
อื่นใด จำกบุคคลท่ีร่วมท ำธุรกิจดว้ย และเผยแพร่ผำ่น Intranet ของบริษทัฯ 

4. บริษทัฯ ไดส้อบทำนแนวทำงป้องกนักำรทุจริตในกำรปฏิบติังำน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้อบหมำย
ให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นผูด้  ำเนินกำร 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรำยละเอียดนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ คู่มือมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพื่อป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ไวใ้นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ ภำยใตห้วัขอ้ส ำหรับนกัลงทุน 

4. กำรแจง้เบำะแส (Whistleblowing) บริษทัฯ ไดเ้ปิดช่องทำงให้ผูมี้ส่วนได้เสียสำมำรถแจง้เบำะแสและร้องเรียนผ่ำน
ช่องทำงท่ีบริษทัฯ จดัไวผ้่ำนเว็บไซต์ของบริษทั อีเมล และโทรศพัท์ โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงมีควำมเป็น
อิสระจำกฝ่ำยจดักำรเป็นผูพ้ิจำรณำและท ำหนำ้ท่ี กลัน่กรองเบำะแสและขอ้ร้องเรียนดงักล่ำว ซ่ึงในปี 2564 บริษทัฯ ไม่
มีหรือไม่ไดรั้บกำรแจง้เบำะแสในเร่ืองดงักล่ำว 

รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรซ่ึงเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิมีควำมเป็นอิสระ และมี
ประสบกำรณ์ ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง ประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำย
จดักำร จ ำนวน 4 คร้ัง  

 
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง การเข้าประชุม

กรรมการตรวจสอบ 
นำงก่ิงเทียน บำงออ้ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 
นำยวฒันชยั สุวคนธ์ กรรมกำรตรวจสอบ 3/4 
นำยชำญ วงศล์ือเกียรต์ิ กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 

ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีท่ีส ำคญั  

1. กำรสอบทำนรำยงำนงบกำรเงิน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำสอบทำนงบกำรเงิน ของบริษัทฯ ประจ ำไตรมำส และงบกำรเงิน
ประจ ำปีร่วมกบัฝ่ำยบริหำรและผูส้อบบญัชี ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั นอกจำกน้ียงัไดจ้ดัประชุมเป็นกำร
เฉพำะกับผูส้อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรร่วมประชุมด้วย ส ำหรับรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบ
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2. กำรใชข้อ้มูลภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อท ำธุรกิจท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวเน่ืองกบับริษทัฯ บริษทัฯ     
มีกำรดูแลเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยในให้เป็นไปตำมกฎหมำยและตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี โดยไดก้ ำหนดไวเ้ป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรใน จรรยำบรรณทำงธุรกิจของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน ในหัวขอ้ “กำรรักษำขอ้มูลอนัเป็น
ควำมลบั” และ ก ำหนดเป็นนโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยในโดยสรุปนโยบำย ดงัน้ี 

1. ก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทั รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะจดัท ำ และเปิดเผย
รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย ์และรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่ง
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม) และรำยงำนกำรถือ
ครองหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัฯ ต่อคณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

2. ก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บทรำบขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัฯ และ/
หรือขอ้มูลภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั ท่ีมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลกัทรัพย ์ท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ ในช่วง 30 วนัก่อนท่ีงบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และในช่วงเวลำ       
24 ชัว่โมงภำยหลงัจำกท่ีขอ้มูล ดงักล่ำวของบริษทัฯไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล 
ดงักล่ำวจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นให้ผูอ่ื้นทรำบ จนกว่ำจะไดมี้กำรแจง้ขอ้มูลนั้นต่อตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

3. บริษทัฯ มีหน้ำท่ีเปิดเผยขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ ให้สำธำรณชนทรำบโดย
ทนัที และอย่ำงทัว่ถึง โดยผ่ำนส่ือและวิธีกำรท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และนโยบำยเปิดเผยขอ้มูล
ของบริษทัก ำหนด เพื่อให้แน่ใจว่ำ ขอ้มูลข่ำวสำรไดเ้ขำ้ถึงนกัลงทุนทุกกลุ่มอยำ่งทนัท่วงทีและเท่ำเทียม 

4. บริษทัฯ ก ำหนดให้พนกังำนทุกคนยึดมัน่เก่ียวกบักำรปกป้องรักษำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของบริษทัฯ และห้ำม
ไม่ให้แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู ้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซ่ึงยงัไม่ได้ เปิดเผยต่อ
สำธำรณะหรือด ำเนินกำรใดๆในลักษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อองค์กร และ
หลงัจำกพน้สภำพกำรปฏิบติังำนแลว้ พนกังำนจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีถือว่ำเป็นควำมลบัของบริษทัฯ เพื่อ
ประโยชน์แก่ผูใ้ดทั้งส้ิน 

5. ก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ำฝืนน ำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่กำร
ตกัเตือนเป็นหนังสือตัดค่ำจ้ำง พกังำนชั่วครำวโดยไม่ได้รับค่ำจำ้ง หรือให้ออกจำกงำน ซ่ึงกำรลงโทษจะ
พิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระท ำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนั้นๆ นอกจำกน้ีผูท่ี้ฝ่ำฝืนน ำขอ้มูลภำยในไป
ใชห้ำประโยชน์ส่วนตนและ ให้รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อำจไดรั้บโทษจ ำคุกและถูกปรับทั้งทำงแพ่งและอำญำ 

ทั้งน้ี แนวทำงดงักล่ำวไดผ้ำ่นกำรให้ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ 

3. กำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชนั บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยคู่มือมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยคณะกรรมกำร
ไดม้อบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำกบัดูแลระบบควบคุมภำยใน และผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีสร้ำงควำมตระหนกัและ
ส่ือสำรนโยบำยและคู่มือ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำนกบัพนกังำนทุกคน บริษทัฯ ไดแ้สดงเจตนำรมณ์เขำ้ร่วมกบั
โครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (CAC) เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2557 ต่อมำไดรั้บกำร
รับรองเป็นสมำชิกโครงกำรเม่ือวนัท่ี 18 สิงหำคม 2560 ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้รับกำรรับรองต่ออำยุสมำชิกเม่ือวนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 ก ำหนดอำยรัุบรอง 3 ปี 
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บริษทัฯ ไดมี้กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี  

1. บริษัทฯได้ส่ือสำรไปทั้ งระดับกรรมกำร ผู ้บริหำร และพนักงำน โดยก ำหนดให้กำรด ำเนินกำรทุก
กระบวนกำรอยูใ่นขอบเขตกฎหมำยอยำ่งเคร่งครัด  

2.  บริษทัฯ จดัให้มีช่องทำงในกำรรำยงำนหำกมีกำรพบเห็นกำรฝ่ำฝืนนโยบำย หรือพบเห็นกำรกระท ำทุจริต 
คอร์รัปชัน่ และมีมำตรกำรคุม้ครองให้แก่ผูร้ำยงำน 

3. จดัส่ง อีเมล เพื่อส่ือสำรให้พนกังำนทรำบถึงควำมเส่ียงท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชนั รวมทั้งแนวทำง
ป้องกนั เช่น กำรให้และกำรรับสินบน กำรรับเงิน ของขวญั และกำรเล้ียงรับรองทำงธุรกิจ หรือผลประโยชน์
อื่นใด จำกบุคคลท่ีร่วมท ำธุรกิจดว้ย และเผยแพร่ผำ่น Intranet ของบริษทัฯ 

4. บริษทัฯ ไดส้อบทำนแนวทำงป้องกนักำรทุจริตในกำรปฏิบติังำน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้อบหมำย
ให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นผูด้  ำเนินกำร 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรำยละเอียดนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ คู่มือมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพื่อป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ไวใ้นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ ภำยใตห้วัขอ้ส ำหรับนกัลงทุน 

4. กำรแจง้เบำะแส (Whistleblowing) บริษทัฯ ไดเ้ปิดช่องทำงให้ผูมี้ส่วนได้เสียสำมำรถแจง้เบำะแสและร้องเรียนผ่ำน
ช่องทำงท่ีบริษทัฯ จดัไวผ้่ำนเว็บไซต์ของบริษทั อีเมล และโทรศพัท์ โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงมีควำมเป็น
อิสระจำกฝ่ำยจดักำรเป็นผูพ้ิจำรณำและท ำหนำ้ท่ี กลัน่กรองเบำะแสและขอ้ร้องเรียนดงักล่ำว ซ่ึงในปี 2564 บริษทัฯ ไม่
มีหรือไม่ไดรั้บกำรแจง้เบำะแสในเร่ืองดงักล่ำว 

รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรซ่ึงเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิมีควำมเป็นอิสระ และมี
ประสบกำรณ์ ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง ประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำย
จดักำร จ ำนวน 4 คร้ัง  

 
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง การเข้าประชุม

กรรมการตรวจสอบ 
นำงก่ิงเทียน บำงออ้ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 
นำยวฒันชยั สุวคนธ์ กรรมกำรตรวจสอบ 3/4 
นำยชำญ วงศล์ือเกียรต์ิ กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 

ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีท่ีส ำคญั  

1. กำรสอบทำนรำยงำนงบกำรเงิน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำสอบทำนงบกำรเงิน ของบริษัทฯ ประจ ำไตรมำส และงบกำรเงิน
ประจ ำปีร่วมกบัฝ่ำยบริหำรและผูส้อบบญัชี ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั นอกจำกน้ียงัไดจ้ดัประชุมเป็นกำร
เฉพำะกับผูส้อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรร่วมประชุมด้วย ส ำหรับรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบ
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ระยะเวลำบญัชีปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำขึ้นอยำ่งถูกตอ้งเป็นไป
ตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

2. กำรสอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในทั้งด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎระเบียบและนโยบำย รวมถึงให้ค  ำแนะน ำต่อฝ่ำยจดักำรในกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนิน
กิจกำร และส่งเสริมให้กำรปฎิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนด ซ่ึงจำกผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในโดย      
ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ มีควำม
เพียงพอและมีประสิทธิผลทำงธุรกิจ 

3. กำรสอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้ำกำรอนุมติัรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด  หรือประกำศของตลำดหลกัทรัพย ์ 
ซ่ึงจำกสอบทำนคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ เป็นไปตำมปกติ        
ทำงกำรคำ้รวมถึงมีกำรเปิดเผยขอ้มูลรำยกำรระหว่ำงกนัอย่ำงเพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  ดว้ยเง่ือนไขและ
รำคำท่ีสมเหตุสมผลดงัเช่นท่ีท ำกบับุคคลภำยนอกทัว่ไป 

4. ควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดสั้งเกตกำรปฏิบติังำนของผูส้อบบญัชีจำกบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั ซ่ึงไดรั้บ
กำรอนุมัติจำกผู ้ถือหุ้นให้เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ คร้ังท่ีผ่ำนมำ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำผูส้อบบญัชีมีควำมเป็นอิสระเช่ียวชำญในวิชำชีพ มีประสบกำรณ์ ปฏิบติังำน
ไดผ้ลเป็นอยำ่งดี และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บอนุมติัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

5. กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของส ำนกังำน กลต. ตลำดหลกัทรัพย ์และกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์หรือขอ้กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงจำกกำรสอบทำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่พบประเด็นท่ีเป็นสำระส ำคญัในเร่ืองกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

โดยสรุปในภำพรวม บริษทัฯ ได้ด ำเนินงำนภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และเป็นไปตำมข้อก ำหนดและกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ในปี 2564 คณะอนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน มีกำรประชุม 2 คร้ัง และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน มีกำรประชุม 2 คร้ัง โดยท ำหน้ำท่ีดำ้นพิจำรณำสรรหำบุคคล เพื่อมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำร       
ท่ีออกตำมวำระ และกรรมกำรท่ีลำออกก่อนครบวำระ โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประวติักำรท ำงำน ภำวะ
ควำมเป็นผูน้ ำ มีวิสัยทศัน์กวำ้งไกล ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร สำมำรถอุทิศเวลำให้ไดอ้ยำ่งเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อ
กำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัฯ  
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ดำ้นกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย โดย
ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกบัภำระหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบที่ไดรั้บมอบหมำย โดยใชข้อ้มูลเทียบเคียงไดก้บับริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอยูใ่นอุตสำหกรรมเดียวกนั  

 
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง การเข้าประชุม

คณะอนุกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน 

การเข้าประชุม
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

นำยวฒันชยั สุวคนธ์ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2/2 2/2 
นำยชำญ วงศล์ือเกียรต์ิ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 1/1 2/2 
นำยอ ำนำจ กิตติกรัยฤทธ์ิ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 2/2 - 
นำยโสฬส ยอดมงคล กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  1/1 
นำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  1/1 

หมำยเหตุ  

1. ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 3/2564 เมื่อวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 มีมติแต่งตั้งคุณโสฬส ยอดมงคล เป็นอนุกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2464 เป็นตน้ไป  

2. คุณอ ำนำจ กิตติกรัยฤทธ์ิ ลำออกจำกกำรเป็นอนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน เมื่อวนัท่ี 1 เมษำยน 2564 
3. ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 4/64 เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2564 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน แทน

คณะอนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
4. คุณโสฬส ยอดมงคล ลำออกจำกกำรเป็นอนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน เมื่อวนัท่ี 1 สิงหำคม 2564 
5. ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 6/64 เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎำคม 2564 มีมติแต่งตั้งคุณกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี เป็นกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 2564 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีกำรประชุม จ ำนวน 1 คร้ัง ท ำหน้ำท่ีในกำร สนับสนุน ผลกัดันกำร
บริหำรจดักำรควำมเส่ียง ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน ของบริษทัฯ รวมถึงควำมควำมเส่ียงดำ้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎระเบียบขอ้บงัคบั (Compliance Risk) ควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ (Corruption Risk) และควำมเส่ียงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม  
(Environmental Risk)  

 
รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง กำรเขำ้ประชุมคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเส่ียง 
นำยธีระชยั พรสินศิริรักษ ์ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1 
นำยเผดจ็เกียรติ อ่ิมเดชำ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1 
นำยวิชำญ ศุภจิตเกษม กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1 
นำงสำววรำภรณ์ กุลทรงคุณำกร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1 
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ระยะเวลำบญัชีปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำขึ้นอยำ่งถูกตอ้งเป็นไป
ตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

2. กำรสอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในทั้งด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎระเบียบและนโยบำย รวมถึงให้ค  ำแนะน ำต่อฝ่ำยจดักำรในกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนิน
กิจกำร และส่งเสริมให้กำรปฎิบัติงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนด ซ่ึงจำกผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในโดย      
ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยตรวจสอบภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ มีควำม
เพียงพอและมีประสิทธิผลทำงธุรกิจ 

3. กำรสอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้ำกำรอนุมติัรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด  หรือประกำศของตลำดหลกัทรัพย ์ 
ซ่ึงจำกสอบทำนคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ เป็นไปตำมปกติ        
ทำงกำรคำ้รวมถึงมีกำรเปิดเผยขอ้มูลรำยกำรระหว่ำงกนัอย่ำงเพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  ดว้ยเง่ือนไขและ
รำคำท่ีสมเหตุสมผลดงัเช่นท่ีท ำกบับุคคลภำยนอกทัว่ไป 

4. ควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดสั้งเกตกำรปฏิบติังำนของผูส้อบบญัชีจำกบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั ซ่ึงไดรั้บ
กำรอนุมัติจำกผู ้ถือหุ้นให้เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ คร้ังท่ีผ่ำนมำ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำผูส้อบบญัชีมีควำมเป็นอิสระเช่ียวชำญในวิชำชีพ มีประสบกำรณ์ ปฏิบติังำน
ไดผ้ลเป็นอยำ่งดี และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บอนุมติัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

5. กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของส ำนกังำน กลต. ตลำดหลกัทรัพย ์และกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์หรือขอ้กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงจำกกำรสอบทำนคณะกรรมกำร
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1. ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 3/2564 เมื่อวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 มีมติแต่งตั้งคุณโสฬส ยอดมงคล เป็นอนุกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2464 เป็นตน้ไป  

2. คุณอ ำนำจ กิตติกรัยฤทธ์ิ ลำออกจำกกำรเป็นอนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน เมื่อวนัท่ี 1 เมษำยน 2564 
3. ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 4/64 เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2564 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน แทน

คณะอนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
4. คุณโสฬส ยอดมงคล ลำออกจำกกำรเป็นอนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน เมื่อวนัท่ี 1 สิงหำคม 2564 
5. ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 6/64 เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎำคม 2564 มีมติแต่งตั้งคุณกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี เป็นกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 2564 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีกำรประชุม จ ำนวน 1 คร้ัง ท ำหน้ำท่ีในกำร สนับสนุน ผลกัดันกำร
บริหำรจดักำรควำมเส่ียง ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน ของบริษทัฯ รวมถึงควำมควำมเส่ียงดำ้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎระเบียบขอ้บงัคบั (Compliance Risk) ควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ (Corruption Risk) และควำมเส่ียงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม  
(Environmental Risk)  

 
รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง กำรเขำ้ประชุมคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเส่ียง 
นำยธีระชยั พรสินศิริรักษ ์ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1 
นำยเผดจ็เกียรติ อ่ิมเดชำ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1 
นำยวิชำญ ศุภจิตเกษม กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1 
นำงสำววรำภรณ์ กุลทรงคุณำกร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั 

9.1 การควบคุมภายใน 

บริษทัฯ ไดด้ ำเนินงำนภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Corporate Governance) และกำรบริหำรท่ีโปร่งใส (Good 
Governance) โดยตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบ กำรก ำหนดวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของกิจกำรดูแลให้มี
ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม เพ่ือรักษำควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงินและ
กำรเปิดเผยขอ้มูล 

บริษทัฯ มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบผ่ำนประธำน
กรรมกำรตรวจสอบของบริษทัฯ และคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระสำมำรถท ำ
หน้ำท่ีตรวจสอบไดอ้ยำ่งเต็มท่ี เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ มีควำมโปร่งใสตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีกำร
ควบคุมท่ีดี และช่วยเหลือผูป้ฏิบติังำนทุกระดบัขององคก์รให้สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีไดอ้ย่ำงมีประสิทธิผล โดยหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในจะท ำกำรวิเครำะห์ ประเมิน ให้ขอ้เสนอแนะ ค ำปรึกษำ และขอ้มูล เพื่อเป็นกำรสนบัสนุนแก่ผูป้ฏิบติังำน 
รวมทั้งสนบัสนุนให้มีกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมนโยบำยและเป้ำหมำยขององคก์ร 

คณะกรรมกำรบริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี เพียงพอ และเหมำะสมในกำร
ก ำกับดูแล และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้ำหมำย สอดคล้องกับข้อก ำหนดของ
กฎหมำยหรือกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ป้องกนัทรัพยสิ์นเสียหำยจำกกำร
ทุจริต และสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือเก่ียวกบัควำมถูกตอ้งครบถ้วนของรำยงำนทำงกำรเงินท่ีน ำเสนอ นอกจำกน้ียงัเป็นกำร
สนบัสนุนกำรประกอบกิจกำรให้เติบโตอยำ่งย ัง่ยืน และสร้ำงคุณค่ำให้แก่ลูกคำ้ พนกังำน และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำก ำหนดให้มีกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในประจ ำปี เพื่อทบทวนควำม
เพียงพอ และควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กร และสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วน     
ไดเ้สียอื่น เก่ียวกบัควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในดงักล่ำว กระบวนกำรสอบทำนระบบกำรควบคุม
ภำยในขององค์กรถือปฏิบั ติต ำมกรอบแนวทำงกำรควบคุมภำยในของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) และแนวทำงกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เพื่อรำยงำนสรุปผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในให้ผูบ้ริหำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบตำมล ำดบั ดงัน้ี 

ผลการตรวจสอบของปี 2564  

บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรบริหำรควำมเส่ียง ในกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรงำนขององค์กร บริษทัฯ จึงมี
นโยบำยกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง โดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง ส ำนกังำนตรวจสอบภำยในและผูบ้ริหำร จดัให้มีกำรด ำเนินกำรต่อไปน้ี 

1. ให้มีกำรพิจำรณำลกัษณะควำมเส่ียงท่ีบริษทัฯ ก ำลงัประสบอยู่ และคำดว่ำจะประสบในอนำคต โดยประเมิน
อยำ่งสม ่ำเสมอ ถึงปัจจยัควำมเส่ียงภำยในและภำยนอก ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยำ่ง
มีนยัส ำคญั 

2. ให้มีกำรวิเครำะห์ถึงผลกระทบและควำมรุนแรงของควำมเส่ียงท่ีระบุได ้และโอกำสหรือเหตุกำรณ์ท่ีจะท ำให้
ควำมเส่ียงนั้นๆ เกิดขึ้น 

3. ให้มีมำตรกำรติดตำมเหตุกำรณ์ท่ีเป็นสำเหตุของปัจจยัควำมเส่ียงและมำตรกำรบริหำร หรือลดควำมเส่ียงดงักล่ำว       
ในระดบัที่เหมำะสม 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

 โดยในปี 2564 คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมจ านวน 2 คร้ัง สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 1.  การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของปี 2564 คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ท่ีผ่านมา เพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าเบ้ียเล้ียง
กรรมการส าหรับปี 2564 ให้แก่กรรมการทุกท่าน คือเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ส าหรับประธานกรรมการ คือเดือนละ 30,000 
บาท โดยในเดือนท่ีการประชุมกรรมการ บริษทัฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กบักรรมการท่ีมาประชุม คร้ังละ 5,000 บาทต่อท่าน หาก
เดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 คร้ัง บริษทัฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กบักรรมการท่ีมาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทต่อ
ท่านในเดือนนั้น โดยกรรมการแต่ละท่านท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดยอ่ย จะไม่มีค่าตอบแทนอีก 

 2.  การพิจารณาคุณสมบติัของกรรมการผูจ้ดัการ ไดพ้ิจารณาคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด มีคุณสมบติัเหมาะสมกบั
การบริหารจดัการธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้โดยมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ ความ
เช่ียวชาญ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการ 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริษทั มีมติในท่ีประชุมอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน
คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเดิม ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 โดยประกอบดว้ย
กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 ท่าน สมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ โดยปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ภายใตห้นา้ท่ีท่ีก าหนดตามกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมจ านวน 2 คร้ัง สรุปไดด้งัน้ี เป็นการพิจารณา
คุณสมบัติและคดัเลือกบุคคลตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยพิจารณาประวติั คุณสมบัติ และประสบการณ์  ซ่ึงมีคุณสมบัติ                

ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายก ากบัการดูแลกิจการ และขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการบริษทั  เพื่อเสนอรายช่ือต่อ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีลาออก และพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั 

  

 

นายวฒันชยั   สุวคนธ์ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั 

9.1 การควบคุมภายใน 

บริษทัฯ ไดด้ ำเนินงำนภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี (Corporate Governance) และกำรบริหำรท่ีโปร่งใส (Good 
Governance) โดยตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบ กำรก ำหนดวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของกิจกำรดูแลให้มี
ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม เพ่ือรักษำควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงินและ
กำรเปิดเผยขอ้มูล 

บริษทัฯ มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบผ่ำนประธำน
กรรมกำรตรวจสอบของบริษทัฯ และคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระสำมำรถท ำ
หน้ำท่ีตรวจสอบไดอ้ยำ่งเต็มท่ี เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ มีควำมโปร่งใสตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มีกำร
ควบคุมท่ีดี และช่วยเหลือผูป้ฏิบติังำนทุกระดบัขององคก์รให้สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีไดอ้ย่ำงมีประสิทธิผล โดยหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในจะท ำกำรวิเครำะห์ ประเมิน ให้ขอ้เสนอแนะ ค ำปรึกษำ และขอ้มูล เพื่อเป็นกำรสนบัสนุนแก่ผูป้ฏิบติังำน 
รวมทั้งสนบัสนุนให้มีกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมนโยบำยและเป้ำหมำยขององคก์ร 

คณะกรรมกำรบริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี เพียงพอ และเหมำะสมในกำร
ก ำกับดูแล และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้ำหมำย สอดคล้องกับข้อก ำหนดของ
กฎหมำยหรือกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ป้องกนัทรัพยสิ์นเสียหำยจำกกำร
ทุจริต และสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือเก่ียวกบัควำมถูกตอ้งครบถ้วนของรำยงำนทำงกำรเงินท่ีน ำเสนอ นอกจำกน้ียงัเป็นกำร
สนบัสนุนกำรประกอบกิจกำรให้เติบโตอยำ่งย ัง่ยืน และสร้ำงคุณค่ำให้แก่ลูกคำ้ พนกังำน และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำก ำหนดให้มีกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในประจ ำปี เพื่อทบทวนควำม
เพียงพอ และควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กร และสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วน     
ไดเ้สียอื่น เก่ียวกบัควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในดงักล่ำว กระบวนกำรสอบทำนระบบกำรควบคุม
ภำยในขององค์กรถือปฏิบั ติต ำมกรอบแนวทำงกำรควบคุมภำยในของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) และแนวทำงกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เพื่อรำยงำนสรุปผลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในให้ผูบ้ริหำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบตำมล ำดบั ดงัน้ี 

ผลการตรวจสอบของปี 2564  

บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรบริหำรควำมเส่ียง ในกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรงำนขององค์กร บริษทัฯ จึงมี
นโยบำยกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง โดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง ส ำนกังำนตรวจสอบภำยในและผูบ้ริหำร จดัให้มีกำรด ำเนินกำรต่อไปน้ี 

1. ให้มีกำรพิจำรณำลกัษณะควำมเส่ียงท่ีบริษทัฯ ก ำลงัประสบอยู่ และคำดว่ำจะประสบในอนำคต โดยประเมิน
อยำ่งสม ่ำเสมอ ถึงปัจจยัควำมเส่ียงภำยในและภำยนอก ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยำ่ง
มีนยัส ำคญั 

2. ให้มีกำรวิเครำะห์ถึงผลกระทบและควำมรุนแรงของควำมเส่ียงท่ีระบุได ้และโอกำสหรือเหตุกำรณ์ท่ีจะท ำให้
ควำมเส่ียงนั้นๆ เกิดขึ้น 

3. ให้มีมำตรกำรติดตำมเหตุกำรณ์ท่ีเป็นสำเหตุของปัจจยัควำมเส่ียงและมำตรกำรบริหำร หรือลดควำมเส่ียงดงักล่ำว       
ในระดบัที่เหมำะสม 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

 โดยในปี 2564 คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมจ านวน 2 คร้ัง สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 1.  การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของปี 2564 คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ท่ีผ่านมา เพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าเบ้ียเล้ียง
กรรมการส าหรับปี 2564 ให้แก่กรรมการทุกท่าน คือเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ส าหรับประธานกรรมการ คือเดือนละ 30,000 
บาท โดยในเดือนท่ีการประชุมกรรมการ บริษทัฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กบักรรมการท่ีมาประชุม คร้ังละ 5,000 บาทต่อท่าน หาก
เดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 คร้ัง บริษทัฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กบักรรมการท่ีมาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทต่อ
ทา่นในเดือนนั้น โดยกรรมการแตล่ะท่านท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดยอ่ย จะไม่มีค่าตอบแทนอีก 

 2.  การพิจารณาคุณสมบติัของกรรมการผูจ้ดัการ ไดพ้ิจารณาคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด มีคุณสมบติัเหมาะสมกบั
การบริหารจดัการธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้โดยมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ ความ
เช่ียวชาญ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผูจ้ดัการ 

 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

 ในปี 2564 คณะกรรมการบริษทั มีมติในท่ีประชุมอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน
คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเดิม ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 โดยประกอบดว้ย
กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 ท่าน สมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ โดยปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ภายใตห้นา้ท่ีท่ีก าหนดตามกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมจ านวน 2 คร้ัง สรุปไดด้งัน้ี เป็นการพิจารณา
คุณสมบัติและคดัเลือกบุคคลตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยพิจารณาประวติั คุณสมบัติ และประสบการณ์  ซ่ึงมีคุณสมบัติ                

ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายก ากบัการดูแลกิจการ และขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการบริษทั  เพื่อเสนอรายช่ือต่อ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีลาออก และพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั 

  

 

นายวฒันชยั   สุวคนธ์ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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4. ให้มีระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีดี มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีครอบคลุมควำมเส่ียง ด้ำนกลยุทธ์ท่ีรวมถึง
กำรตลำด กำรขำยและกำรจัดซ้ือ จัดหำ ดำ้นกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

5. ให้มีกลไกกำรตรวจสอบ และถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้องรักษำ และดูแลเงินลงทุนของ         
ผูถื้อหุน้ และสินทรัพยข์องบริษทัฯ  

6. ให้มีกำรก ำหนดล ำดบัขั้นของอ ำนำจอนุมติั และควำมรับผิดชอบของผูบ้ริหำรและพนักงำน อย่ำงชัดเจน และมี
ระเบียบกำรปฏิบติังำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

7. ส ำนกังำนตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของทุกหน่วยงำน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบผ่ำนประธำนกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัฯ ผ่ำนประธำนกรรมกำร 
บริษทัฯ เพื่อให้ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่ำง
เตม็ท่ี 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบัระบบกำรควบคุมภำยใน โดยมีกำรก ำกบัดูแลให้บริษทัฯ มีระบบกำร
ควบคุมภำยในท่ีดี และไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำท่ีสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน ให้มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลเพียงพอ เหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจ กำรดูแลทรัพยสิ์น และกำรจดักำรกบัควำมเส่ียง เพื่อให้บริษทัฯ 
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล โดยสรุปสำระส ำคญัของควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบไดด้งัน้ี 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 

บริษทัฯ มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยอยำ่งชดัเจน และวดัผลไดเ้พ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย รวมทั้งมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำง
องคก์ร ให้มีกำรบริหำรงำนให้มีควำมคล่องตวัเหมำะสมในกำรปฏิบติังำน และมีกำรปรับปรุงงำนดำ้นคุณภำพ อำชีวอนำ
มัย ควำมปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งงำนบริหำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (Corporate Social 
Responsibility) และบริษัทฯ ได้จัดท ำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและจดัท ำคู่มือมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นส ำหรับพนกังำนทุกคน รวมทั้งวำงนโยบำยและ
แนวทำงในกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนและกำรรักษำควำมปลอดภยัด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีบริษทัมี นโยบำย
ระบบบริหำรจดักำรแบบบูรณำกำร โดยรวมมำตรฐำนกำรจดักำรต่ำงๆเขำ้ดว้ยกนั ภำยใตแ้นวคิดกำรน ำองคก์รสู่ควำมเป็น
เลิศเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึง ผลลพัธ์ของธุรกิจท่ีดีและน ำมำซ่ึงควำมยัง่ยืนขององคก์รและใชเ้ป็นกรอบในกำรบริหำรงำน 

โดยมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยดงัน้ี 
1. ด ำเนินกำรและด ำรงไวซ่ึ้งระบบมำตรฐำนกำรบริหำรจดักำรต่ำงๆท่ีองคก์รประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ ISO 9001, 

ISO 14001 
2. ปฏิบติัตำมกฏหมำยและขอ้ก ำหนดอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนพนัธะสัญญำต่ำงๆท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสีย  ผลิตสินคำ้ท่ีดีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ โดยมุ่งเน้นกำร
สร้ำงควำม พึงพอใจและควำมสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคำ้ 

3. ด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำมีควำมปลอดภยั และมีสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีดีเหมำะสมต่อ
พนกังำน คู่คำ้และชุมชน โดยมุ่งเนน้กำรลดควำมเส่ียงและป้องกนักำรเกิดอุบติัเหตุ กำรบำดเจ็บ และกำร
เจ็บป่วยเน่ืองมำจำกกำรท ำงำน 

4. ก ำหนดวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย และแผนปฏิบติัดำ้นคุณภำพ ส่ิงแวดลอ้ม กำรอนุรักษพ์ลงังำน และควำม
ปลอดภยัในกำรท ำงำน รวมถึงมีกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อกำรปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง 

5. บริหำรจดักำรดว้ยส ำนึก “รักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดล้อม” ต่อชุมชนใกลเ้คียงและต่อสังคมในภำพใหญ่โดย
ให้ควำมส ำคญัต่อกำรปกป้องส่ิงแวดล้อม ป้องกันมลพิษ กำรจัดซ้ือ จัดหำ ว่ำจ้ำงงำนบริกำรต่ำงๆ 
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4. ให้มีระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีดี มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีครอบคลุมควำมเส่ียง ด้ำนกลยุทธ์ท่ีรวมถึง
กำรตลำด กำรขำยและกำรจัดซ้ือ จัดหำ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

5. ให้มีกลไกกำรตรวจสอบ และถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้องรักษำ และดูแลเงินลงทุนของ         
ผูถื้อหุ้น และสินทรัพยข์องบริษทัฯ  

6. ให้มีกำรก ำหนดล ำดบัขั้นของอ ำนำจอนุมติั และควำมรับผิดชอบของผูบ้ริหำรและพนักงำน อย่ำงชัดเจน และมี
ระเบียบกำรปฏิบติังำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

7. ส ำนกังำนตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของทุกหน่วยงำน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบผ่ำนประธำนกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัฯ ผ่ำนประธำนกรรมกำร 
บริษทัฯ เพื่อให้ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่ำง
เตม็ท่ี 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบัระบบกำรควบคุมภำยใน โดยมีกำรก ำกบัดูแลให้บริษทัฯ มีระบบกำร
ควบคุมภำยในท่ีดี และไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำท่ีสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน ให้มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลเพียงพอ เหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจ กำรดูแลทรัพยสิ์น และกำรจดักำรกบัควำมเส่ียง เพื่อให้บริษทัฯ 
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล โดยสรุปสำระส ำคญัของควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบไดด้งัน้ี 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure) 

บริษทัฯ มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยอยำ่งชดัเจน และวดัผลไดเ้พ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย รวมทั้งมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำง
องคก์ร ให้มีกำรบริหำรงำนให้มีควำมคล่องตวัเหมำะสมในกำรปฏิบติังำน และมีกำรปรับปรุงงำนดำ้นคุณภำพ อำชีวอนำ
มัย ควำมปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งงำนบริหำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (Corporate Social 
Responsibility) และบริษัทฯ ได้จัดท ำนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและจัดท ำคู่มือมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นส ำหรับพนกังำนทุกคน รวมทั้งวำงนโยบำยและ
แนวทำงในกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนและกำรรักษำควำมปลอดภยัด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีบริษทัมี นโยบำย
ระบบบริหำรจดักำรแบบบูรณำกำร โดยรวมมำตรฐำนกำรจดักำรต่ำงๆเขำ้ดว้ยกนั ภำยใตแ้นวคิดกำรน ำองคก์รสู่ควำมเป็น
เลิศเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึง ผลลพัธ์ของธุรกิจท่ีดีและน ำมำซ่ึงควำมยัง่ยืนขององคก์รและใชเ้ป็นกรอบในกำรบริหำรงำน 

โดยมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยดงัน้ี 
1. ด ำเนินกำรและด ำรงไวซ่ึ้งระบบมำตรฐำนกำรบริหำรจดักำรต่ำงๆท่ีองคก์รประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ ISO 9001, 

ISO 14001 
2. ปฏิบติัตำมกฏหมำยและขอ้ก ำหนดอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนพนัธะสัญญำต่ำงๆท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสีย  ผลิตสินคำ้ท่ีดีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ โดยมุ่งเน้นกำร
สร้ำงควำม พึงพอใจและควำมสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคำ้ 

3. ด ำเนินกำรเพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำมีควำมปลอดภยั และมีสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีดีเหมำะสมต่อ
พนกังำน คู่คำ้และชุมชน โดยมุ่งเนน้กำรลดควำมเส่ียงและป้องกนักำรเกิดอุบติัเหตุ กำรบำดเจ็บ และกำร
เจ็บป่วยเน่ืองมำจำกกำรท ำงำน 

4. ก ำหนดวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย และแผนปฏิบติัดำ้นคุณภำพ ส่ิงแวดลอ้ม กำรอนุรักษพ์ลงังำน และควำม
ปลอดภยัในกำรท ำงำน รวมถึงมีกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อกำรปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง 

5. บริหำรจดักำรดว้ยส ำนึก “รักษ์โลก รักษ์ส่ิงแวดล้อม” ต่อชุมชนใกลเ้คียงและต่อสังคมในภำพใหญ่โดย
ให้ควำมส ำคญัต่อกำรปกป้องส่ิงแวดล้อม ป้องกันมลพิษ กำรจัดซ้ือ จัดหำ ว่ำจ้ำงงำนบริกำรต่ำงๆ 
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รวมถึงกำรออกแบบท่ีค ำนึงถึงกำรอนุรักษ์พลงังำน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดภำวะโลกร้อน รวมถึงกำรลดของเสียให้เป็นศูนย ์และ
ควบคุมกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้มีประสิทธิภำพและเช่ือถือได ้ตลอดจนจดัท ำแผนงำนทั้งระยะส้ัน
และระยะยำวในกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

6. บริหำรจดักำรทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสำรสนเทศรวมถึงทรัพยสิ์นอื่นๆ ท่ีมีควำมส ำคญัขององคก์รให้มี
ควำมปลอดภยัจำกภยัคุกคำมต่ำงๆ เพื่อรักษำไวซ่ึ้งควำมลบั ควำมถูกต้องครบถ้วน และควำมพร้อม     
ใชง้ำน  

7. สนับสนุนทรัพยำกร เทคโนโลยีสำรสนเทศ และนวตักรรมท่ีเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรด ำเนินกำร 

ตลอดจนกำรให้ควำมส ำคญัในกำรน ำหลกักำรของ TPM มำใช้เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงพฒันำอย่ำง

ต่อเน่ือง 

8. ส่งเสริมสนบัสนุนให้พนักงำนได้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมตระหนักท่ีดี และปฏิบัติตนได้อย่ำง

เหมำะสม ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมต่อกำรปฏิบติัเพื่อให้บรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีองคก์รวำงไว ้

9. เผยแพร่นโยบำยน้ีสู่สำธำรณะและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

2. ระบบการประเมินความเส่ียง (Risk Management Measure) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้กำรสอบทำนผลกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 2564 ของผูต้รวจ
สอบภำยใน ซ่ึงประกอบดว้ยกำรตรวจสอบกำรประเมินกำรควบคุมภำยในดำ้นกลยทุธ์ ดำ้นกำรปฏิบติังำนและเทคโนโลยี 
ดำ้นกำรเงิน ดำ้นกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบ ดำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และดำ้นส่ิงแวดลอ้ม หรือรำยกำรเก่ียวโยง ซ่ึงอำจท ำให้
เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เป็นรำยงำนจริงทำงกำรคำ้อนัเป็นปกติทัว่ไปอยำ่งสมเหตุสมผล  ผูต้รวจสอบภำยในไดมี้
สอบทำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงของแต่ละหน่วยงำน มีควำมสอดคล้องกับควำมเส่ียงทำงธุรกิจ เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีองคก์รวำงไว ้รวมทั้งกำรวิเครำะห์เหตุกำรณ์ โอกำสผลกระทบและกำรจดักำรควำมเส่ียงของ
แต่ละหน่วยงำนให้เป็นท่ียอมรับได ้รวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่กบัหน่วยงำนภำครัฐ จดัให้มี
ช่องทำงกำรส่ือสำร กำรรับขอ้ร้องเรียน กำรรักษำควำมลบั กำรสอบทำน กำรพิจำรณำโทษ บริษทัไดป้ระกำศนโยบำย
ต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่และคู่มือมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ซ่ึงมีกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ  จำกผลกำร
ตรวจสอบหน่วยงำนต่ำง ๆ ขำ้งตน้ ผูต้รวจสอบภำยในไดเ้สนอแนะขั้นตอนกำรท ำงำนกบัหน่วยงำนท่ีรับกำรตรวจสอบ
เพื่อปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบติังำนให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น และลดขอ้ผิดพลำดหรือขอ้บกพร่องท่ีจะมีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ หรือส่ิงท่ีเป็นควำมเส่ียงท่ีจะท ำให้บริษทัฯ ไดรั้บควำมเสียหำย  ในส่วนกำรหำรือกบัผูส้อบบญัชี
ภำยนอก เพื่อประเมินกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีแจง้ว่ำมีควำมเหมำะสมเป็นไปตำมหลกักำรบญัชี  ท่ี
รับรองทัว่ไป และมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดีและไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญั 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Management Control Activities) 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ และผูบ้ริหำร ไดก้ ำหนดขอบเขต อ ำนำจหนำ้ท่ีตลอดจนควำมรับผิดชอบของผูบ้ริหำรและ
ผูป้ฏิบติังำนแต่ละระดบัไวอ้ยำ่งชดัเจน และไดก้ ำหนดอ ำนำจอนุมติัของฝ่ำยบริหำรแต่ละระดบัให้เหมำะสม มีควำมชดัเจน 
จดัท ำคู่มือกำรปฏิบติังำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และบริษทัที่เก่ียวขอ้งอยำ่งสม ่ำเสมอ 
ปรับปรุงคู่มือสอบทำนกำรปฏิบัติงำน ตำมกฎหมำย นิติกรรม สัญญำท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำ
ทบทวนและอนุมติัแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี ท ำให้กำรตรวจสอบครอบคลุมกระบวนกำรปฏิบติังำนท่ีมีควำมเส่ียงส ำคญั
รวมทั้งครอบคลุมถึงควำมคำดหวงัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ (Stakeholders’ Expectation) ซ่ึงท ำให้บริษทัฯ มัน่ใจว่ำ
หน่วยงำนต่ำงๆ มีกำรควบคุมภำยในในกำรปฏิบติังำนอย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ รวมถึงไดพ้ิจำรณำ ประเด็น
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ส ำคญัและปัญหำท่ีตรวจพบจำกกำรตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบภำยในและผูส้อบบญัชีภำยนอก ผลจำกกำรตรวจสอบไดรั้บ
กำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิด ประเด็นส ำคญัต่ำงๆ ได้รำยงำนฝ่ำยบริหำรและผูบ้ริหำรของหน่วยงำน ท่ีเก่ียวข้องทรำบและ
พิจำรณำปรับปรุงแกไ้ขกำรปฏิบติังำนให้มีประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 

บริษทัฯ ก ำลงัมีกำรพฒันำระบบ ERP ในระบบสำรสนเทศในกำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรผลิต และกำรประมวลผล
ขอ้มูลต่ำง ๆ สำมำรถน ำขอ้มูลมำใช้วิเครำะห์ในเชิงลึกเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีทันเวลำในกำรประกอบกำรตดัสินใจของฝ่ำย
บริหำร เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงหน่วยงำน กำรจดัระบบสำรสนเทศเพื่อกำรส่ือสำรกบัพนักงำนทุก
ระดบัทั้งภำยในองค์กร กำรจดัเก็บเอกสำรประกอบกำรบนัทึกบญัชีไวต้ำมท่ีกฎหมำยก ำหนด มีระบบกำรส ำรองขอ้มูลมี
กำรประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบกับผูส้อบบัญชีรับอนุญำตและฝ่ำยบัญชี เพื่อทบทวนนโยบำยบัญชีตำม
หลกักำรท่ีรับรองทัว่ไป  เพ่ือให้มัน่ใจในควำมถูกตอ้งและเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงิน และเป็นประโยชน์ในกำร
ตดัสินใจส ำหรับผูบ้ริหำรของบริษทัฯ รวมถึงไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรควบคุมกำรปฏิบติังำนและรักษำควำม
ปลอดภยัดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมมัน่คงปลอดภยัสำมำรถ
ด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเน่ือง และกำรบริหำรควำมเส่ียง กำรป้องกนัภยัคุกคำม เพื่อให้สอดคลอ้งกับหลกักำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดี 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring) 

บริษทัฯ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในปี พ.ศ. 2564 รวม 10 คร้ัง และประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รวม 4 คร้ัง มีกำรติดตำมกำรปฏิบติังำนตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในอยำ่งต่อเน่ืองและมี
กำรปรับปรุงแกไ้ขอย่ำงทนัท่วงที สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงไดร้ำยงำนผลกำรสอบทำนงบกำรเงิน 
และรำยงำนผลกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยในอยำ่งต่อเน่ืองต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

ความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบงบกำรเงิน ส ำหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวำคม 2564 ในกำรตรวจสอบผูส้อบบญัชีตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกต ไดป้ฏิบติังำน
ประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีได้ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใช ้และสรุปควำม
เหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ 
และประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลงบกำรเงินให้มีรูปแบบกำร
น ำเสนอข้อมูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผูส้อบบัญชีเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผล และ
สำมำรถแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินได ้

จำกกำรประเมินและตรวจสอบดงักล่ำวผูส้อบบญัชีไม่พบประเด็นท่ีเป็นสำระส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัฯ มีควำมเห็นสอดคลอ้งกบัควำมเห็นของผูส้อบบญัชีว่ำระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษทัฯ มีควำมเพียงพอและเหมำะสมต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ และสำมำรถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทั 
จำกกำรน ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจของฝ่ำยบริหำร ทั้งน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนเก่ียวกบัควำม
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เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผลของบริษทัฯ ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  

บริษทัฯ จดัตั้งสำยงำนตรวจสอบภำยในซ่ึงขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัฯ เพื่อรองรับกำรก ำกบั
ดูแลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในให้มีควำมเป็นอิสระ มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล โดยท่ีประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2560 ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้ง นำงสำวดุจฤดี หนูเสน เป็น
หวัหน้ำสำยงำนตรวจสอบภำยใน และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัฯ เน่ืองจำกมีคุณสมบติั วุฒิกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบติังำน และไดเ้ขำ้รับกำรอบรมท่ีเหมำะสมเพียงพอตอ่กำรเป็นผูค้วบคุมกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว 

ทั้งน้ี กำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย ถอดถอน ผูด้  ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ จะตอ้ง
ไดรั้บ อนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยรำยละเอียดเก่ียวกบัผูด้  ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน พิจำรณำ 
รำยละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสำรแนบ 3 “รำยละเอียดเก่ียวกับหัวหน้ำตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำร
ปฏิบติังำนของบริษทั (Compliance)” 

9.2 รายการระหว่างกนั 

กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ จะพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นและ 
ควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั โดยกระท ำอย่ำงยุติธรรมตำมรำคำตลำดและ เป็นไป
ตำมปกติธุรกิจกำรคำ้ (Fair and  at Arm’s Length) มีกำรแจง้รำยกำรท่ีเก่ียวโยงผำ่นทำงกำรแจง้ข่ำวแก่ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงในปีท่ีผ่ำนมำบริษทัฯ ไม่มีกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัโดยฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมกฎเกณฑ์ของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ / หรือ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพย ์บริษทัฯ เปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั   
ปี 2564 ปี 2563 และ ปี 2562 ดงัน้ี 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

ช่ือและความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
การเคล่ือนไหวของ

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผล 

บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั 
โดยมีผูถ้ือหุ้นและ
กรรมกำรร่วมกนั 

บริษทัฯ กู้ยืมเงินระยะสั้นวงเงินตน้ 160 
ล้ำนบำท ในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน ไม่มี
หลกัประกนั โดยมีก ำหนดจ่ำยคืนเมื่อทวง
ถำม ดอกเบ้ียร้อยละ MOR-1 ต่อปี อำ้งอิง 
MOR ของธนำคำรกรุงไทย 
(ปัจจุบนั MOR = ร้อยละ 5.82) 

ยอดยกมำ 
กูเ้พ่ิม ระหว่ำงปี 
จ่ำยช ำระ ระหว่ำงปี 
ยอดคงเหลือ 
 
ดอกเบ้ียจ่ำย 

- 
- 
- 
- 
 
- 

30.00 
60.76 
(90.76) 

- 
 

2.50 

80.00 
- 

(50.06) 
30.00 

 
4.00 

เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวยีนในกิจกำร 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ในกรณีท่ีมีกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันในอนำคต บริษทัฯ จะปฏิบติัให้เป็นไปตำม
พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ข้อบังคบั ประกำศ ค ำส่ัง หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำร
โยกยำ้ย หรือถ่ำยเท ผลประโยชน์ของบริษทัฯ แต่เป็นกำรท ำรำยกำรท่ีไดค้  ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น
ทุกรำยเป็นส ำคญั ในกรณีท่ีเป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติ และเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นต่อเน่ืองใน
อนำคต บริษทัฯ จะก ำหนดหลกัเกณฑ ์และแนวทำงในกำรปฏิบติัให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรค ้ำโดยทัว่ไป โดยอำ้งอิงกบั
รำคำและเง่ือนไขท่ีเหมำะสม และยุติธรรม สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบไดแ้ละน ำเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ให้ควำมเห็นและคณะกรรมกำรบริษทัเป็น ผูพ้ิจำรณำอนุมติักรอบกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว  
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ส ำคญัและปัญหำท่ีตรวจพบจำกกำรตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบภำยในและผูส้อบบญัชีภำยนอก ผลจำกกำรตรวจสอบไดรั้บ
กำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิด ประเด็นส ำคญัต่ำงๆ ได้รำยงำนฝ่ำยบริหำรและผูบ้ริหำรของหน่วยงำน ท่ีเก่ียวข้องทรำบและ
พิจำรณำปรับปรุงแกไ้ขกำรปฏิบติังำนให้มีประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication Measure) 

บริษทัฯ ก ำลงัมีกำรพฒันำระบบ ERP ในระบบสำรสนเทศในกำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรผลิต และกำรประมวลผล
ขอ้มูลต่ำง ๆ สำมำรถน ำขอ้มูลมำใช้วิเครำะห์ในเชิงลึกเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีทันเวลำในกำรประกอบกำรตดัสินใจของฝ่ำย
บริหำร เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงหน่วยงำน กำรจดัระบบสำรสนเทศเพื่อกำรส่ือสำรกบัพนักงำนทุก
ระดบัทั้งภำยในองค์กร กำรจดัเก็บเอกสำรประกอบกำรบนัทึกบญัชีไวต้ำมท่ีกฎหมำยก ำหนด มีระบบกำรส ำรองขอ้มูลมี
กำรประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบกับผูส้อบบัญชีรับอนุญำตและฝ่ำยบัญชี เพื่อทบทวนนโยบำยบัญชีตำม
หลกักำรท่ีรับรองทัว่ไป  เพ่ือให้มัน่ใจในควำมถูกตอ้งและเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงิน และเป็นประโยชน์ในกำร
ตดัสินใจส ำหรับผูบ้ริหำรของบริษทัฯ รวมถึงไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรควบคุมกำรปฏิบติังำนและรักษำควำม
ปลอดภยัดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมมัน่คงปลอดภยัสำมำรถ
ด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเน่ือง และกำรบริหำรควำมเส่ียง กำรป้องกนัภยัคุกคำม เพื่อให้สอดคลอ้งกับหลกักำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดี 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring) 

บริษทัฯ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ในปี พ.ศ. 2564 รวม 10 คร้ัง และประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รวม 4 คร้ัง มีกำรติดตำมกำรปฏิบติังำนตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในอยำ่งต่อเน่ืองและมี
กำรปรับปรุงแกไ้ขอย่ำงทนัท่วงที สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงไดร้ำยงำนผลกำรสอบทำนงบกำรเงิน 
และรำยงำนผลกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยในอยำ่งต่อเน่ืองต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

ความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบงบกำรเงิน ส ำหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวำคม 2564 ในกำรตรวจสอบผูส้อบบญัชีตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกต ไดป้ฏิบติังำน
ประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีได้ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใช ้และสรุปควำม
เหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ 
และประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลงบกำรเงินให้มีรูปแบบกำร
น ำเสนอข้อมูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผูส้อบบัญชีเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผล และ
สำมำรถแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินได ้

จำกกำรประเมินและตรวจสอบดงักล่ำวผูส้อบบญัชีไม่พบประเด็นท่ีเป็นสำระส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัฯ มีควำมเห็นสอดคลอ้งกบัควำมเห็นของผูส้อบบญัชีว่ำระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษทัฯ มีควำมเพียงพอและเหมำะสมต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ และสำมำรถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทั 
จำกกำรน ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจของฝ่ำยบริหำร ทั้งน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนเก่ียวกบัควำม
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เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผลของบริษทัฯ ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั  

บริษทัฯ จดัตั้งสำยงำนตรวจสอบภำยในซ่ึงขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัฯ เพื่อรองรับกำรก ำกบั
ดูแลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในให้มีควำมเป็นอิสระ มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล โดยท่ีประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2560 ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้ง นำงสำวดุจฤดี หนูเสน เป็น
หวัหน้ำสำยงำนตรวจสอบภำยใน และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัฯ เน่ืองจำกมีคุณสมบติั วุฒิกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบติังำน และไดเ้ขำ้รับกำรอบรมท่ีเหมำะสมเพียงพอตอ่กำรเป็นผูค้วบคุมกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว 

ทั้งน้ี กำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย ถอดถอน ผูด้  ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ จะตอ้ง
ไดรั้บ อนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยรำยละเอียดเก่ียวกบัผูด้  ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน พิจำรณำ 
รำยละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสำรแนบ 3 “รำยละเอียดเก่ียวกับหัวหน้ำตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำร
ปฏิบติังำนของบริษทั (Compliance)” 

9.2 รายการระหว่างกนั 

กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ จะพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นและ 
ควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั โดยกระท ำอย่ำงยุติธรรมตำมรำคำตลำดและ เป็นไป
ตำมปกติธุรกิจกำรคำ้ (Fair and  at Arm’s Length) มีกำรแจง้รำยกำรท่ีเก่ียวโยงผำ่นทำงกำรแจง้ข่ำวแก่ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงในปีท่ีผ่ำนมำบริษทัฯ ไม่มีกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัโดยฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมกฎเกณฑ์ของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ / หรือ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพย ์บริษทัฯ เปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั   
ปี 2564 ปี 2563 และ ปี 2562 ดงัน้ี 

(หน่วย : ลำ้นบำท) 

ช่ือและความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
การเคล่ือนไหวของ

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผล 

บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั 
โดยมีผูถ้ือหุ้นและ
กรรมกำรร่วมกนั 

บริษทัฯ กู้ยืมเงินระยะสั้นวงเงินตน้ 160 
ล้ำนบำท ในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน ไม่มี
หลกัประกนั โดยมีก ำหนดจ่ำยคืนเมื่อทวง
ถำม ดอกเบ้ียร้อยละ MOR-1 ต่อปี อำ้งอิง 
MOR ของธนำคำรกรุงไทย 
(ปัจจุบนั MOR = ร้อยละ 5.82) 

ยอดยกมำ 
กูเ้พ่ิม ระหว่ำงปี 
จ่ำยช ำระ ระหว่ำงปี 
ยอดคงเหลือ 
 
ดอกเบ้ียจ่ำย 

- 
- 
- 
- 
 
- 

30.00 
60.76 
(90.76) 

- 
 

2.50 

80.00 
- 

(50.06) 
30.00 

 
4.00 

เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวยีนในกิจกำร 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ในกรณีท่ีมีกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันในอนำคต บริษทัฯ จะปฏิบติัให้เป็นไปตำม
พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ข้อบังคบั ประกำศ ค ำส่ัง หรือข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำร
โยกยำ้ย หรือถ่ำยเท ผลประโยชน์ของบริษทัฯ แต่เป็นกำรท ำรำยกำรท่ีไดค้  ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น
ทุกรำยเป็นส ำคญั ในกรณีท่ีเป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนบัสนุนธุรกิจปกติ และเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นต่อเน่ืองใน
อนำคต บริษทัฯ จะก ำหนดหลกัเกณฑ ์และแนวทำงในกำรปฏิบติัให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรค ้ำโดยทัว่ไป โดยอำ้งอิงกบั
รำคำและเง่ือนไขท่ีเหมำะสม และยุติธรรม สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบไดแ้ละน ำเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ให้ควำมเห็นและคณะกรรมกำรบริษทัเป็น ผูพ้ิจำรณำอนุมติักรอบกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว  
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นอกจำกน้ี หำกมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงและเง่ือนไข
เก่ียวกบัธุรกรรมระหว่ำงกนักบัผูถื้อหุ้นใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียว
โยงกนัของบริษทัฯ กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรในวำระท่ีเก่ียวกบักำรพิจำรณ ำกำรเขำ้ท ำ
ธุรกรรมดงักล่ำว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองความสมเหตุสมผลในการท ารายการ 

ในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำกำรท ำรำยกำระหว่ำงกนัของบริษทัฯ เป็นไปตำมปกติทำง
กำรค้ำรวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลระหว่ำงกันอย่ำงเพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วยเง่ือนไขและรำคำท่ี
สมเหตุสมผลดงัเช่นท่ีท ำกบับุคคลภำยนอกทั่วไป กำรสอบทำนดังกล่ำวเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำกำรอนุมัติรำยกำรและกำร
เปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดหรือประกำศของตลำดหลกัทรัพย ์

Transaction with related parties.  

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 disclosed relate transaction of Year 2021, Year 2020 and Year 2019 in company’s annual report 
as following; 

 

 

  

      (Unit : Million Baht) 

Company Name and Type 
of relation Type of transaction Movement 2021 2020 2019 

Necessity and 
reasonableness 

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

The Company has short-term loan 

under promissory note amount of Baht 

160 million, due at call without any 

collateral and interest rate at MOR-1% 

per annum, according to MOR of 

Krung Thai Bank. (Present MOR = 

5.82%) 

 

Beginning balance 

Increase during in the year 

Payment during in the year 

Ending balance 

Interest expense 

- 

- 

- 

- 

- 

30.00 

60.76 

(90.76) 

- 

2.50 

80.00 

- 

(50.06) 

30 

4.00 

For working capital 
requirements 

20 

นอกจำกน้ี หำกมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงและเง่ือนไข
เก่ียวกบัธุรกรรมระหว่ำงกนักบัผูถื้อหุ้นใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียว
โยงกนัของบริษทัฯ กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรในวำระท่ีเก่ียวกบักำรพิจำรณ ำกำรเขำ้ท ำ
ธุรกรรมดงักล่ำว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองความสมเหตุสมผลในการท ารายการ 

ในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำกำรท ำรำยกำระหว่ำงกนัของบริษทัฯ เป็นไปตำมปกติทำง
กำรค้ำรวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลระหว่ำงกันอย่ำงเพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วยเง่ือนไขและรำคำท่ี
สมเหตุสมผลดงัเช่นท่ีท ำกบับุคคลภำยนอกทั่วไป กำรสอบทำนดังกล่ำวเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำกำรอนุมัติรำยกำรและกำร
เปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดหรือประกำศของตลำดหลกัทรัพย ์

Transaction with related parties.  

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 disclosed relate transaction of Year 2021, Year 2020 and Year 2019 in company’s annual report 
as following; 

 

 

  

      (Unit : Million Baht) 

Company Name and Type 
of relation Type of transaction Movement 2021 2020 2019 

Necessity and 
reasonableness 

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

The Company has short-term loan 

under promissory note amount of Baht 

160 million, due at call without any 

collateral and interest rate at MOR-1% 

per annum, according to MOR of 

Krung Thai Bank. (Present MOR = 

5.82%) 

 

Beginning balance 

Increase during in the year 

Payment during in the year 

Ending balance 

Interest expense 

- 

- 

- 

- 

- 

30.00 

60.76 

(90.76) 

- 

2.50 

80.00 

- 

(50.06) 

30 

4.00 

For working capital 
requirements 
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20 

นอกจำกน้ี หำกมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงและเง่ือนไข
เก่ียวกบัธุรกรรมระหว่ำงกนักบัผูถื้อหุ้นใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียว
โยงกนัของบริษทัฯ กรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรในวำระท่ีเก่ียวกบักำรพิจำรณ ำกำรเขำ้ท ำ
ธุรกรรมดงักล่ำว 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองความสมเหตุสมผลในการท ารายการ 

ในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็นว่ำกำรท ำรำยกำระหว่ำงกนัของบริษทัฯ เป็นไปตำมปกติทำง
กำรค้ำรวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลระหว่ำงกันอย่ำงเพียงพอ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วยเง่ือนไขและรำคำท่ี
สมเหตุสมผลดงัเช่นท่ีท ำกบับุคคลภำยนอกทั่วไป กำรสอบทำนดังกล่ำวเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำกำรอนุมัติรำยกำรและกำร
เปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดหรือประกำศของตลำดหลกัทรัพย ์

Transaction with related parties.  

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 disclosed relate transaction of Year 2021, Year 2020 and Year 2019 in company’s annual report 
as following; 

 

 

  

      (Unit : Million Baht) 

Company Name and Type 
of relation Type of transaction Movement 2021 2020 2019 

Necessity and 
reasonableness 

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

The Company has short-term loan 

under promissory note amount of Baht 

160 million, due at call without any 

collateral and interest rate at MOR-1% 

per annum, according to MOR of 

Krung Thai Bank. (Present MOR = 

5.82%) 

 

Beginning balance 

Increase during in the year 

Payment during in the year 

Ending balance 

Interest expense 

- 

- 

- 

- 

- 

30.00 

60.76 

(90.76) 

- 

2.50 

80.00 

- 

(50.06) 

30 

4.00 

For working capital 
requirements 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุ้นบริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี  
31 ธันวำคม 2564 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส ำหรับปี 
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินของบริษทัข้ำงตน้น้ี แสดงฐำนะกำรเงินของ บริษทั ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) ณ วนัท่ี  
31 ธันวำคม 2564 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคญั          
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบ
ของผูส้อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกบริษัทตำมข้อก ำหนด
จรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบัญชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี  ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน  
และข้ำพเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำน     
กำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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ส่วนท่ี่� 3 งบัการเงิน
Financial Statements

บัริษััที่ ไที่ยฟิิล์มอินดัำสตร่� จำากัดำ (มหาชน)
งบัการเงินสำาหรับัปีสิ�นสุดำวันท่ี่� 31 ธัุนวาคม 2564 

และ 
รายงานของผู�สอบับััญช่รับัอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุ้นบริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี  
31 ธันวำคม 2564 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดส ำหรับปี 
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินของบริษทัข้ำงตน้น้ี แสดงฐำนะกำรเงินของ บริษทั ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) ณ วนัท่ี  
31 ธันวำคม 2564 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคญั          
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบ
ของผูส้อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกบริษัทตำมข้อก ำหนด
จรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบัญชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี  ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน  
และข้ำพเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำน     
กำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกต้องตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในท่ีผู ้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงิน 
ท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ือง       
ท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค ์เพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบ
บัญชีซ่ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผล คือควำมเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น 
กำรรับประกนัว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญ 
เม่ือคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจ
ทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำก 
กำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และได้
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบ
ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกข้อผิดพลำด
เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงข้อมูล 
กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีท่ีผูบ้ริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและ 
กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำขึ้นโดยผูบ้ริหำร 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ คือ เร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนัยส ำคัญท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ ใน                 
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบัน ขำ้พเจำ้ได้น ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน  
โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีข้ำพเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้      
ไดก้ ำหนดเร่ืองท่ีจะกล่ำวดงัต่อไปน้ีเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัในกำรตรวจสอบเพื่อส่ือสำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยเป็นตวัเลขท่ีมีสำระส ำคญัในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ และเป็นตวัช้ีวดัหลกัใน แง่ผลกำรด ำเนินงำน
ของธุรกิจซ่ึงผูใ้ชง้บกำรเงินให้ควำมสนใจ ประกอบกบับริษทัมีรำยกำรขำยกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนหลำยรำย ดงันั้น บริษทัจึงมี
ควำมเส่ียงในกำรรับรู้รำยไดท่ี้ไม่ไดเ้กิดขึ้นจริง 

ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรตรวจสอบรำยไดใ้นประเด็นดงัต่อไปน้ี 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดโ้ดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ     
ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัออกแบบไว ้ 

• เลือกรายการตรวจสอบความถูกตอ้งของใบแจง้หน้ีลูกคา้และตรวจสอบรายการลดยอด และการให้ส่วนลดในระบบ
เรียกเก็บเงิน 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
• เลือกรายการเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของใบลดหน้ีท่ีบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
• ตรวจสอบความถูกตอ้งของการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 15 เร่ือง “รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้” มาปฎิบติั 

นโยบายการบญัชีส าหรับการรับรู้รายได ้แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.13 

ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีนั้น ขำ้พเจำ้คำดว่ำจะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบ
บญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้ควำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอื่น 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอื่นมีควำมขดัแยง้ท่ีมี
สำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏว่ำขอ้มูลอื่นมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว่้ำมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ต้อง
ส่ือสำรเร่ืองดังกล่ำวกับผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพื่อให้ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกต้องตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคุมภำยในท่ีผู ้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงิน 
ท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ือง       
ท่ีเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค ์เพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบ
บัญชีซ่ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผล คือควำมเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น 
กำรรับประกนัว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญ 
เม่ือคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจ
ทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำก 
กำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และได้
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบ
ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกข้อผิดพลำด
เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงข้อมูล 
กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีท่ีผูบ้ริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและ 
กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำขึ้นโดยผูบ้ริหำร 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ คือ เร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนัยส ำคัญท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ ใน                 
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบัน ขำ้พเจำ้ได้น ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน  
โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีข้ำพเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้      
ไดก้ ำหนดเร่ืองท่ีจะกล่ำวดงัต่อไปน้ีเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัในกำรตรวจสอบเพื่อส่ือสำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยเป็นตวัเลขท่ีมีสำระส ำคญัในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ และเป็นตวัช้ีวดัหลกัใน แง่ผลกำรด ำเนินงำน
ของธุรกิจซ่ึงผูใ้ชง้บกำรเงินให้ควำมสนใจ ประกอบกบับริษทัมีรำยกำรขำยกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนหลำยรำย ดงันั้น บริษทัจึงมี
ควำมเส่ียงในกำรรับรู้รำยไดท่ี้ไม่ไดเ้กิดขึ้นจริง 

ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรตรวจสอบรำยไดใ้นประเด็นดงัต่อไปน้ี 

• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดโ้ดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ     
ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัออกแบบไว ้ 

• เลือกรายการตรวจสอบความถูกตอ้งของใบแจง้หน้ีลูกคา้และตรวจสอบรายการลดยอด และการให้ส่วนลดในระบบ
เรียกเก็บเงิน 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
• เลือกรายการเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของใบลดหน้ีท่ีบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
• ตรวจสอบความถูกตอ้งของการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 15 เร่ือง “รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้” มาปฎิบติั 

นโยบายการบญัชีส าหรับการรับรู้รายได ้แสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.13 

ข้อมลูอ่ืน 
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีนั้น ขำ้พเจำ้คำดว่ำจะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบ
บญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้ควำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอื่น 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอื่นมีควำมขดัแยง้ท่ีมี
สำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏว่ำขอ้มูลอื่นมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว่้ำมีกำรแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ต้อง
ส่ือสำรเร่ืองดังกล่ำวกับผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพื่อให้ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแก้ไขข้อมูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริง 
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บริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  200,364,118                245,795,526                
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 7 120,917,954                1,754,903                    
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 217,303,953                889,684                       
อะไหล่และวสัดุ - สุทธิ 52,195,597                  53,065,843                  
เงินทดรองจ่ายเพ่ือการลงทนุ - สุทธิ 9 -                                  -                                  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,488,383                    488,659                       
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 596,270,005                301,994,615                
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุในบริษทัร่วมท่ีถูกพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด - สุทธิ 10 -                                  -                                  
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 11 -                                  -                                  
ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน-ในราคาประเมิน 12 790,549,500                790,549,500                
อาคารและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน - สุทธิ 13 1,578,891,037             1,711,734,040             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน - สุทธิ 14 221,292,826                232,107,637                
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 15 5,197,415                    2,392,994                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 579,934                       623,636                       
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,596,510,712             2,737,407,807             
รวมสินทรัพย์ 3,192,780,717             3,039,402,422             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 1
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• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำน     

กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิด 
ขอ้สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำม 
ไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผย
ขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็
ตำมเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำร
และเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท  ำให้มีกำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ี
ได้วำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส ำคัญท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน  
หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระ
และได้ส่ือสำรกับผู ้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำมีเหตุผล 
ท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรท่ีข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำ 
ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนัยส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน    
ในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบัญชีเวน้แต่
กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้นขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่
ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบ
ในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ีคือ นำงสุมนำ เสนีวงศ ์ณ อยธุยำ 
 

 

 

 

นำงสุมนำ เสนีวงศ ์ณ อยธุยำ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี 5897 
  
บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 23 กุมภำพนัธ ์2565 
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บริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  200,364,118                245,795,526                
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ 7 120,917,954                1,754,903                    
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 217,303,953                889,684                       
อะไหล่และวสัดุ - สุทธิ 52,195,597                  53,065,843                  
เงินทดรองจ่ายเพ่ือการลงทนุ - สุทธิ 9 -                                  -                                  
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,488,383                    488,659                       
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 596,270,005                301,994,615                
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุในบริษทัร่วมท่ีถูกพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด - สุทธิ 10 -                                  -                                  
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ 11 -                                  -                                  
ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน-ในราคาประเมิน 12 790,549,500                790,549,500                
อาคารและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน - สุทธิ 13 1,578,891,037             1,711,734,040             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน - สุทธิ 14 221,292,826                232,107,637                
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 15 5,197,415                    2,392,994                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 579,934                       623,636                       
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,596,510,712             2,737,407,807             
รวมสินทรัพย์ 3,192,780,717             3,039,402,422             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 1

-4- 
 
• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำน     

กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิด 
ขอ้สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำม 
ไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผย
ขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็
ตำมเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำร
และเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท  ำให้มีกำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ี
ได้วำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส ำคัญท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน  
หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระ
และได้ส่ือสำรกับผู ้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำมีเหตุผล 
ท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรท่ีข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำ 
ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนัยส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน    
ในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบัญชีเวน้แต่
กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้นขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่
ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบ
ในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ีคือ นำงสุมนำ เสนีวงศ ์ณ อยธุยำ 
 

 

 

 

นำงสุมนำ เสนีวงศ ์ณ อยธุยำ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี 5897 
  
บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 23 กุมภำพนัธ ์2565 
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บริิษััท ไทยฟิิล์์มอิินดััสตริ่� จำำ�กััดั (มห�ชน)98

บริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 -                                  -                                  
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 48,264,330                  5,089,277                    
เงินกูย้มืระยะสั้น-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.1 -                                  -                                  
หน้ีสินภายใตส้ญัญาปรับโครงสร้างหน้ี 17 -                                  -                                  
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 1,584,239                    448,533                       
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 255,000                       -                                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 781,776                       1,312,359                    
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 50,885,345                  6,850,169                    
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 15 3,706,712                    2,001,481                    
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 411,781,167                439,340,558                
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 13,260,789                  12,090,874                  
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 428,748,668                453,432,913                
รวมหนีสิ้น 479,634,013                460,283,082                

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุน้
ทนุจดทะเบียน 
     หุน้สามญั 20,475,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 20 20,475,000,000           20,475,000,000           
ทนุท่ีออกและช าระแลว้
     หุน้สามญั 16,826,233,539 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 20 16,826,223,539           14,332,500,000           
     ( ปี 2563 หุน้สามญั 14,332,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท )
ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุน้สามญั 20 (13,264,915,008)         (11,145,250,000)         
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม -ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (2,136,003,684)           (2,007,770,430)           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,287,841,857             1,399,639,770             
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 2,713,146,704             2,579,119,340             
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,192,780,717             3,039,402,422             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2

บริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกัด (มหำชน) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 26 301,784,596              75,538                       
ตน้ทนุขาย (341,796,102)             (211,316)                    
ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น (40,011,506)               (135,778)                    
รายไดอ่ื้น 22 9,049,455                  60,266,621                
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                             258,069,035              
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (11,268,350)               (2,047,121)                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (226,562,185)             (157,796,306)             
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -                             (17,779,952)               
ตน้ทนุทางการเงิน  (552,973)                    (124,425,730)             
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได้ (269,345,559)             16,150,769                
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 18 , 23 27,559,391                10,241,724                
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี (241,786,168)             26,392,493                

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ในก ำไรหรือขำดทุนภำยหลัง
   ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ -                                 1,512,259,865           
   ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
       ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 19 1,755,001                  -                                 
   ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
       ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 18 -                                 (302,451,973)             
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี 1,755,001                  1,209,807,892           

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (240,031,167)             1,236,200,385           

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท/ต่อหุน้) 24 (0.015)                        0.012                         

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
ก าไร(ขาดทนุ) ต่อหุน้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท/ต่อหุน้) 25 (0.014)                        -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3
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บริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกัด (มหำชน) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2564 2563

รายไดจ้ากการขาย 26 301,784,596              75,538                       
ตน้ทนุขาย (341,796,102)             (211,316)                    
ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น (40,011,506)               (135,778)                    
รายไดอ่ื้น 22 9,049,455                  60,266,621                
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                             258,069,035              
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย (11,268,350)               (2,047,121)                 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (226,562,185)             (157,796,306)             
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -                             (17,779,952)               
ตน้ทนุทางการเงิน  (552,973)                    (124,425,730)             
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได้ (269,345,559)             16,150,769                
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 18 , 23 27,559,391                10,241,724                
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี (241,786,168)             26,392,493                

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
รำยกำรทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ในก ำไรหรือขำดทุนภำยหลัง
   ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ -                                 1,512,259,865           
   ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
       ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 19 1,755,001                  -                                 
   ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
       ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 18 -                                 (302,451,973)             
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี 1,755,001                  1,209,807,892           

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (240,031,167)             1,236,200,385           

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท/ต่อหุน้) 24 (0.015)                        0.012                         

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด
ก าไร(ขาดทนุ) ต่อหุน้จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท/ต่อหุน้) 25 (0.014)                        -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3
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บริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกัด (มหำชน)  
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564

(หน่วย : บาท)
2564 2563

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี (241,786,168)             26,392,493                 
รายการปรับปรุงกระทบก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

การปรับปรุงดว้ยค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (27,559,391)               (10,241,724)                
การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (119,165,884)             4,136,915                   
การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (216,641,324)             4,012,637                   
การปรับปรุงดว้ยอะไหล่และวสัดุ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 871,671                     612,050                      
การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (9,849,848)                 -                                  
การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (147,314)                    (511,936)                     
การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 44,894,378                (31,006,120)                
การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (772,760)                    (36,319,219)                
การปรับปรุงดว้ยหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (530,584)                    2,286,185                   
ค่าเผ่ือสินคา้ อะไหล่และวสัดุเส่ือมสภาพ/ลา้สมยั (กลบัรายการ) 227,055                     (1,508,307)                  
ค่าเส่ือมราคา 175,343,474              75,240,115                 
รายจ่ายตดับญัชี 4,850,124                  2,145,157                   
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 3,952,676                  20,358,559                 
ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ายไม่ขอคืน 191,016                     167,667                      
(ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (41,340)                      -                                  
(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (9,496)                        17,779,952                 
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์นและวสัดุส้ินเปลือง 7,396                         8,678                          
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(กลบัรายการ) (1,425)                        (37,697,852)                
รายไดจ้ากการปรับปรุงบญัชีไม่เคล่ือนไหว (1,675,163)                 (342,184)                     
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                                 (258,069,035)              
ก าไรจากการช าระหน้ีเจา้หน้ีคดีความ -                                 (16,417,088)                
ก าไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า (23,855)                      -                                  
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี (146,080,594)             (265,365,550)              

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (387,866,762)             (238,973,057)              
ดอกเบ้ียจ่าย 285,809                     124,389,162               
ดอกเบ้ียรับ (114,749)                    (16,069)                       

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (387,695,702)             (114,599,964)              

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 114,760                     17,092                        
เงินรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ 9,500                         7,718,338                   
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (30,290,159)               (6,900)                         

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (30,165,899)               7,728,530                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



แบบ 56-1  One Report 2021
บริิษััท ไทยฟิิล์์มอิินดััสตริ่� จำำ�กััดั (มห�ชน) 101

บริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกัด (มหำชน)  
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564

(หน่วย : บาท)
2564 2563

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี (241,786,168)             26,392,493                 
รายการปรับปรุงกระทบก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

การปรับปรุงดว้ยค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (27,559,391)               (10,241,724)                
การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (119,165,884)             4,136,915                   
การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ(เพ่ิมข้ึน) ลดลง (216,641,324)             4,012,637                   
การปรับปรุงดว้ยอะไหล่และวสัดุ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 871,671                     612,050                      
การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (9,849,848)                 -                                  
การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (147,314)                    (511,936)                     
การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 44,894,378                (31,006,120)                
การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (772,760)                    (36,319,219)                
การปรับปรุงดว้ยหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (530,584)                    2,286,185                   
ค่าเผ่ือสินคา้ อะไหล่และวสัดุเส่ือมสภาพ/ลา้สมยั (กลบัรายการ) 227,055                     (1,508,307)                  
ค่าเส่ือมราคา 175,343,474              75,240,115                 
รายจ่ายตดับญัชี 4,850,124                  2,145,157                   
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 3,952,676                  20,358,559                 
ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ายไม่ขอคืน 191,016                     167,667                      
(ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (41,340)                      -                                  
(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (9,496)                        17,779,952                 
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์นและวสัดุส้ินเปลือง 7,396                         8,678                          
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(กลบัรายการ) (1,425)                        (37,697,852)                
รายไดจ้ากการปรับปรุงบญัชีไม่เคล่ือนไหว (1,675,163)                 (342,184)                     
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี -                                 (258,069,035)              
ก าไรจากการช าระหน้ีเจา้หน้ีคดีความ -                                 (16,417,088)                
ก าไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า (23,855)                      -                                  
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี (146,080,594)             (265,365,550)              

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (387,866,762)             (238,973,057)              
ดอกเบ้ียจ่าย 285,809                     124,389,162               
ดอกเบ้ียรับ (114,749)                    (16,069)                       

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (387,695,702)             (114,599,964)              

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 114,760                     17,092                        
เงินรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ 9,500                         7,718,338                   
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (30,290,159)               (6,900)                         

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (30,165,899)               7,728,530                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 5



แบบ 56-1  One Report 2564
บริิษััท ไทยฟิิล์์มอิินดััสตริ่� จำำ�กััดั (มห�ชน)102

บริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกัด (มหำชน)  
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564

(หน่วย : บาท)
2564 2563

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ
เจา้หน้ีภายใตส้ญัญาปรับโครงสร้างหน้ี เพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                                 (860,000,000)              
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                 (90,758,000)                
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                                 60,758,000                 
เงินสดรับจากการออกหุน้ทนุ 374,058,531              1,228,500,000            
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,628,338)                 (47,000)                       
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย -                                 (5,804,861)                  

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ 372,430,193              332,648,139               

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) - สุทธิ (45,431,408)               225,776,705               
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วันต้นปี 245,795,526              20,018,821                 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วันปลำยปี 200,364,118              245,795,526               

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด
สินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 6,476,540                  2,475,511                   

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด
ประกอบดว้ย:
เงินสดในมือ 81,018                       60,406                        
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 48,313,833 771,098                      
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 148,251,173 244,952,831               
เงินฝากประจ า 11,223 11,191                        
ตัว๋เงินรับ 3,706,871 -                                  

200,364,118              245,795,526               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6
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1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ข้อมูลบริษัท 

บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) จดทะเบียนจดัตั้งขึ้น เม่ือวนัท่ี 3 มีนำคม 2526 ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 
882/2526 ต่อมำไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกัด เม่ือวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2537 ทะเบียนนิติบุคคล
เลขท่ี 0107537000386 ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มมหำกิจศิริ บริษทัด ำเนินธุรกิจผลิตฟิล์มบรรจุภณัฑ์ ปัจจุบนั
บริษทัมีส ำนกังำนตั้งอยู ่ณ สถำนท่ีต่ำง ๆ ดงัน้ี 
ก)  ส ำนกังำนและโรงงำน : 73/3 หมู่ 4 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.13 ต. บำงโฉลง  อ. บำงพลี  จ.สมุทรปรำกำร 
ข)  โรงงำน : 327 หมู่ 8 ต. มำบข่ำ อ. นิคมพฒันำ จ.ระยอง 

1.2 การด าเนินงานต่อเน่ือง 
เน่ืองจำกบริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนติดต่อกัน อย่ำงไรก็ตำม บริษทัไดป้รับกลยุทธ์กำรบริหำร ซ่ึงฝ่ำยบริหำร           
มีแผนธุรกิจในกำรกลบัมำประกอบธุรกิจ โดยมีกำรปรับปรุงเคร่ืองจกัรเพ่ือเพ่ิมศกัยภำพดำ้นกำรผลิต อีกทั้งยงัเตรียม
แผนกำรเสริมผลิตภณัฑป์ระเภทบรรจุภณัฑ ์เพื่อให้บริษทัเป็นผูผ้ลิตแบบครบวงจร เห็นไดจ้ำกแผนงำนกลยุทธ์ทำงธุรกิจ
ในรอบ 12 เดือนถดัไป นับจำกส้ินรอบระยะเวลำบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ทั้งน้ี กำรลงทุนเพ่ือปรับรูปแบบ   
กำรประกอบกำร โดยเปิดด ำเนินกำรธุรกิจเดิมแบบปรับปรุงเทคโนโลยีและกำรเพ่ิมผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์ครบวงจรนั้น 
เป็นสำระส ำคญัท่ีจะท ำให้บริษทัสำมำรถสร้ำงควำมเขม้แข็งในธุรกิจ อีกทั้งสำมำรถใชท้รัพยำกรส่วนกลำงในกำรบริหำร
จดักำรโดยไม่ตอ้งเพ่ิมเติม  

อย่ำงไรก็ตำม ตั้งแต่ไตรมำส 2 ปี 2564 บริษทัเร่ิมเปิดสำยกำรผลิตและด ำเนินกำรผลิตสินคำ้จ ำหน่ำย โดยมีแนวโน้ม 
กำรด ำเนินงำนท่ีดีขึ้น ถึงแม้จะยงัไม่ตรงตำมเป้ำหมำยท่ีบริษัทวำงไว ้เน่ืองจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ  
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ซ่ึงปัจจุบันได้ขยำยวงกว้ำงขึ้นจนท ำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และ                  
มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
2.1 เกณฑ์การถือปฏบิัต ิ

งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใช้
โดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ (“สภำวิชำชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

เพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงิน บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษขึ้นจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 
ซ่ึงไดน้ ำเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อใชใ้นประเทศ 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ข้อมูลบริษัท 

บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) จดทะเบียนจดัตั้งขึ้น เม่ือวนัท่ี 3 มีนำคม 2526 ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี 
882/2526 ต่อมำไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกัด เม่ือวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2537 ทะเบียนนิติบุคคล
เลขท่ี 0107537000386 ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มมหำกิจศิริ บริษทัด ำเนินธุรกิจผลิตฟิล์มบรรจุภณัฑ์ ปัจจุบนั
บริษทัมีส ำนกังำนตั้งอยู ่ณ สถำนท่ีต่ำง ๆ ดงัน้ี 
ก)  ส ำนกังำนและโรงงำน : 73/3 หมู่ 4 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.13 ต. บำงโฉลง  อ. บำงพลี  จ.สมุทรปรำกำร 
ข)  โรงงำน : 327 หมู่ 8 ต. มำบข่ำ อ. นิคมพฒันำ จ.ระยอง 

1.2 การด าเนินงานต่อเน่ือง 
เน่ืองจำกบริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนติดต่อกัน อย่ำงไรก็ตำม บริษทัไดป้รับกลยุทธ์กำรบริหำร ซ่ึงฝ่ำยบริหำร           
มีแผนธุรกิจในกำรกลบัมำประกอบธุรกิจ โดยมีกำรปรับปรุงเคร่ืองจกัรเพ่ือเพ่ิมศกัยภำพดำ้นกำรผลิต อีกทั้งยงัเตรียม
แผนกำรเสริมผลิตภณัฑป์ระเภทบรรจุภณัฑ ์เพื่อให้บริษทัเป็นผูผ้ลิตแบบครบวงจร เห็นไดจ้ำกแผนงำนกลยุทธ์ทำงธุรกิจ
ในรอบ 12 เดือนถดัไป นับจำกส้ินรอบระยะเวลำบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ทั้งน้ี กำรลงทุนเพ่ือปรับรูปแบบ   
กำรประกอบกำร โดยเปิดด ำเนินกำรธุรกิจเดิมแบบปรับปรุงเทคโนโลยีและกำรเพ่ิมผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์ครบวงจรนั้น 
เป็นสำระส ำคญัท่ีจะท ำให้บริษทัสำมำรถสร้ำงควำมเขม้แข็งในธุรกิจ อีกทั้งสำมำรถใชท้รัพยำกรส่วนกลำงในกำรบริหำร
จดักำรโดยไม่ตอ้งเพ่ิมเติม  

อย่ำงไรก็ตำม ตั้งแต่ไตรมำส 2 ปี 2564 บริษทัเร่ิมเปิดสำยกำรผลิตและด ำเนินกำรผลิตสินคำ้จ ำหน่ำย โดยมีแนวโน้ม 
กำรด ำเนินงำนท่ีดีขึ้น ถึงแม้จะยงัไม่ตรงตำมเป้ำหมำยท่ีบริษัทวำงไว ้เน่ืองจำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ  
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ซ่ึงปัจจุบันได้ขยำยวงกว้ำงขึ้นจนท ำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และ                  
มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
2.1 เกณฑ์การถือปฏบิัต ิ

งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใช้
โดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ (“สภำวิชำชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

เพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงิน บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษขึ้นจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 
ซ่ึงไดน้ ำเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อใชใ้นประเทศ 
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2.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้ 
เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำ
ซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของ บริษัทติดตำม  
ควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำร
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ประมำณกำรและ ดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ 
เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี บริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน หรือ     
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุง หรือ      
จดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น   
กำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ                 
ต่องบกำรเงินของบริษทั 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงั
วันที่ 1 มกราคม 2565 
สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำน           
ทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำน       
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชี และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับมีกำรให้ข้อผ่อนปรนในทำงปฏิบัติหรือข้อยกเวน้ชั่วครำวกับ       
ผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินแนวทำงกำรด ำเนินกำรและพิจำรณำผลกระทบ                
ท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

2.4 เกณฑ์การวัดมูลค่า 
งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นโดยถือหลกัเกณฑก์ำรบนัทึกตำมรำคำทนุเดิม ยกเวน้รำยกำรท่ีส ำคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ดงัต่อไปน้ี 

-  ท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจกัร ในรำคำท่ีตีใหม่ (หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ขอ้ 12 และ 13) 
  

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 
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2.5 สกุลเงินทีน่ าเสนองบการเงนิ 
งบกำรเงินน้ีจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำท ขอ้มูลทำงกำรเงินทั้งหมดมีกำรปัดเศษในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับำทหรือหลกัลำ้นบำท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยำ่งอื่น 

2.6 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินน้ีเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจกำรประมำณและ 
ขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชีและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั
สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณกำรไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งต่อเน่ือง กำรปรับประมำณกำร
ทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวนและในงวดอนำคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 

ขอ้มูลเก่ียวกบักำรประมำณควำมไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชีมีผลกระทบ
ส ำคญัต่อกำรรับรู้จ ำนวนเงินในงบกำรเงิน และรวมอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินต่อไปน้ี 

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 19 กำรวดัมูลค่ำของภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 23 ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

2.7 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสิน 
ให้ผู ้อ่ืนโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้ นในสภำพปกติระหว่ำงผู ้ซ้ือและผู ้ขำย (ผู ้ร่วมในตลำด) 
ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ 
หน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณี 
ท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำย 
ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละ 
สถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยุติธรรม 
นั้นให้มำกท่ีสุด 
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื่นท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น 

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้นของ 
มูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจ ำ 

 
  



แบบ 56-1  One Report 2021
บริิษััท ไทยฟิิล์์มอิินดััสตริ่� จำำ�กััดั (มห�ชน) 105
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2.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้ 
เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำ
ซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของ บริษัทติดตำม  
ควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำร
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ประมำณกำรและ ดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ 
เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี บริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน หรือ     
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุง หรือ      
จดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น   
กำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ                 
ต่องบกำรเงินของบริษทั 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงั
วันที่ 1 มกราคม 2565 
สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำน           
ทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำน       
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชี และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับมีกำรให้ข้อผ่อนปรนในทำงปฏิบัติหรือข้อยกเวน้ชั่วครำวกับ       
ผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรประเมินแนวทำงกำรด ำเนินกำรและพิจำรณำผลกระทบ                
ท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

2.4 เกณฑ์การวัดมูลค่า 
งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นโดยถือหลกัเกณฑก์ำรบนัทึกตำมรำคำทนุเดิม ยกเวน้รำยกำรท่ีส ำคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ดงัต่อไปน้ี 

-  ท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจกัร ในรำคำท่ีตีใหม่ (หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ขอ้ 12 และ 13) 
  

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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2.5 สกุลเงินทีน่ าเสนองบการเงนิ 
งบกำรเงินน้ีจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำท ขอ้มูลทำงกำรเงินทั้งหมดมีกำรปัดเศษในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับำทหรือหลกัลำ้นบำท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยำ่งอื่น 

2.6 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินน้ีเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจกำรประมำณและ 
ขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชีและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั
สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณกำรไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งต่อเน่ือง กำรปรับประมำณกำร
ทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวนและในงวดอนำคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 

ขอ้มูลเก่ียวกบักำรประมำณควำมไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชีมีผลกระทบ
ส ำคญัต่อกำรรับรู้จ ำนวนเงินในงบกำรเงิน และรวมอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินต่อไปน้ี 

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 19 กำรวดัมูลค่ำของภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 23 ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

2.7 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสิน 
ให้ผู ้อ่ืนโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้ นในสภำพปกติระหว่ำงผู ้ซ้ือและผู ้ขำย (ผู ้ร่วมในตลำด) 
ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละ 
หน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณี 
ท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำย 
ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละ 
สถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยุติธรรม 
นั้นให้มำกท่ีสุด 
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื่นท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น 

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้นของ 
มูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจ ำ 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
นโยบำยกำรบัญชีท่ีน ำเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบัติโดยสม ่ำเสมอ ส ำหรับงบกำรเงินทุกรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน  
บริษทัมีนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัดงัน้ี 
3.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสด เงินฝำกสถำบนักำรเงินประเภทออมทรัพยแ์ละเงินลงทุน  
ระยะส้ันท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ ำนวนท่ีทรำบได้ และมีควำมเส่ียงต่อกำร
เปล่ียนแปลงในมูลค่ำน้อยหรือไม่มีนัยส ำคญั แต่ไม่รวมถึงเงินฝำกท่ีตอ้งจ่ำยคืนเม่ือส้ินรอบระยะเวลำท่ีก ำหนด 
เกินกว่ำสำมเดือน(เงินฝำกประจ ำ) 

3.2 ลูกหน้ีกำรคำ้ 
ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ี หกัค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น บริษัทได้ปฏิบัติตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 ในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ซ่ึงก ำหนดให้
พิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีเกิดขึ้นตลอดอำยหุน้ีและรับรู้ผลขำดทุนตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้ ในกำร
พิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ลูกหน้ีกำรคำ้จะถูกจดักลุ่ม ตำมวนัท่ีครบก ำหนดช ำระ อตัรำควำม
เสียหำยท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กบัประวติักำรช ำระเงิน และขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตในอดีตซ่ึงมีกำรปรับ
เพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำเก่ียวกบัปัจจยัทำงเศรษฐกิจมหำภำคท่ีมีผลต่อควำมสำมำรถ
ของลูกหน้ีกำรคำ้ในกำรช ำระหน้ี 

3.3 สินคำ้คงเหลือ 
สินคำ้คงเหลือแสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินคำ้ค ำนวณ  
ตำมเกณฑ ์ดงัน้ี 

สินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำ ตำมตน้ทุนมำตรฐำนซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทนุจริงถวัเฉล่ีย 
วตัถุดิบและวสัดุโรงงำน ตำมรำคำตน้ทนุวิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน  

ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือท่ีซ้ือประกอบดว้ยรำคำซ้ือรวมค่ำใช้จ่ำยอ่ืนทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรซ้ือ
สินคำ้นั้น กิจกำรประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหักดว้ยค่ำใช้จ่ำย 
ท่ีจ  ำเป็นตอ้งจ่ำยเพ่ือให้ขำยสินคำ้นั้น 

3.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงิน บนัทึกตำมวิธีรำคำทุนเดิม (Cost Method) และปรับดว้ยค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ 
เม่ือมูลค่ำของเงินลงทุนลดลงถำวร 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
นโยบำยกำรบัญชีท่ีน ำเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบัติโดยสม ่ำเสมอ ส ำหรับงบกำรเงินทุกรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน  
บริษทัมีนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัดงัน้ี 
3.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสด เงินฝำกสถำบนักำรเงินประเภทออมทรัพยแ์ละเงินลงทุน  
ระยะส้ันท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ ำนวนท่ีทรำบได้ และมีควำมเส่ียงต่อกำร
เปล่ียนแปลงในมูลค่ำน้อยหรือไม่มีนัยส ำคญั แต่ไม่รวมถึงเงินฝำกท่ีตอ้งจ่ำยคืนเม่ือส้ินรอบระยะเวลำท่ีก ำหนด 
เกินกว่ำสำมเดือน(เงินฝำกประจ ำ) 

3.2 ลูกหน้ีกำรคำ้ 
ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ี หกัค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น บริษัทได้ปฏิบัติตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำม
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 ในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ซ่ึงก ำหนดให้
พิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีเกิดขึ้นตลอดอำยหุน้ีและรับรู้ผลขำดทุนตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้ ในกำร
พิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ลูกหน้ีกำรคำ้จะถูกจดักลุ่ม ตำมวนัท่ีครบก ำหนดช ำระ อตัรำควำม
เสียหำยท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กบัประวติักำรช ำระเงิน และขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตในอดีตซ่ึงมีกำรปรับ
เพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำเก่ียวกบัปัจจยัทำงเศรษฐกิจมหำภำคท่ีมีผลต่อควำมสำมำรถ
ของลูกหน้ีกำรคำ้ในกำรช ำระหน้ี 

3.3 สินคำ้คงเหลือ 
สินคำ้คงเหลือแสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินคำ้ค ำนวณ  
ตำมเกณฑ ์ดงัน้ี 

สินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำ ตำมตน้ทุนมำตรฐำนซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทนุจริงถวัเฉล่ีย 
วตัถุดิบและวสัดุโรงงำน ตำมรำคำตน้ทนุวิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน  

ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือท่ีซ้ือประกอบดว้ยรำคำซ้ือรวมค่ำใช้จ่ำยอ่ืนทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรซ้ือ
สินคำ้นั้น กิจกำรประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหักดว้ยค่ำใช้จ่ำย 
ท่ีจ  ำเป็นตอ้งจ่ำยเพ่ือให้ขำยสินคำ้นั้น 

3.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงิน บนัทึกตำมวิธีรำคำทุนเดิม (Cost Method) และปรับดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
เม่ือมูลค่ำของเงินลงทุนลดลงถำวร 
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3.5 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

ณ วนัท่ีเร่ิมแรกของรำยกำรท่ีดินบนัทึกบญัชีตำมรำคำทุน ส่วนอำคำรและอุปกรณ์บนัทึกตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือม
รำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 

รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวข้องกบักำรไดม้ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนของกำรก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์บริษทั
ก่อสร้ำงเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภำพท่ีพร้อมจะใชง้ำนไดต้ำมควำมประสงค ์ตน้ทุนในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ยกำรบูรณะ
สถำนท่ีตั้ งของสินทรัพย์และต้นทุนกำรกู้ยืม นอกจำกน้ีต้นทุนอำจรวมถึงก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรป้องกัน 
ควำมเส่ียงกระแสเงินสดจำกกำรซ้ือท่ีดิน  อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  ซ่ึงถูกโอนจำก 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ ซ่ึงไม่สำมำรถท ำงำนไดโ้ดยปรำศจำก
ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นั้นให้ถือว่ำลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ ดังกล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์และถือเป็นท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ 

ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกนัตอ้งบันทึก  
แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั 

อย่ำงไรก็ตำมบริษทั เลือกท่ีจะแสดงมูลค่ำของท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจกัร ในรำคำประเมิน (รำคำตีใหม่) ซ่ึง
ประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ รำคำท่ีตีใหม่หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงก ำหนดจำกกำรเกณฑ์กำรใช้งำนของ
สินทรัพยท่ี์มีอยูจ่ริง ณ วนัท่ีมีกำรตีรำคำใหม่หกัดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

กำรประเมินรำคำใหม่ด ำเนินกำรโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีมีกฎหมำยรับรอง เพ่ือให้มั่นใจว่ำรำคำตำมบัญชี 
ของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บกำรประเมินไม่แตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน บริษทัมีนโยบำยประเมินรำคำสินทรัพย์ทุกๆ สำม (3) ถึงห้ำ (5) ปี หรือเม่ือรำคำยุติธรรมของสินทรัพย์
แตกต่ำงจำกรำคำตำมบญัชีอยำ่งมีสำระส ำคญั 

วิธีกำรบนัทึกบญัชีท่ีดิน อำคำร และเคร่ืองจกัรในรำคำตีใหม่ 

ในกำรประเมินมูลค่ำสินทรัพยใ์หม่ หำกสินทรัพยมี์มูลค่ำเพ่ิมขึ้นจะบนัทึกมูลค่ำส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นเป็นส่วนเกินทุน 
จำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์โดยสุทธิจำกมูลค่ำท่ีเคยประเมินและเคยรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแลว้เสียก่อน 
และหำกเป็นกรณีท่ีมูลค่ำของสินทรัพย์ลดลงจำกกำรประเมินจะบันทึกในงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับมูลค่ำ  
ท่ีลดลงเฉพำะจ ำนวนท่ีมำกกว่ำส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยท่ี์เคยประเมินไวค้ร้ังก่อน 

ในกรณีท่ีมีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์เคยประเมินมูลค่ำ ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยท่ี์จ ำหน่ำยจะถือเป็น
รำยกำรท่ีเกิดขึ้นแลว้จะโอนไปยงัก ำไรสะสมโดยตรง และไม่รวมในกำรค ำนวณก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพย ์

ในระหว่ำงท่ีใช้งำนสินทรัพยด์งักล่ำว จะทยอยโอนส่วนเกินทุนบำงส่วนไปยงัก ำไรสะสม ในกรณีน้ีจ ำนวนของ
ส่วนเกินทุนท่ีโอนไปยงัก ำไรสะสม จะเท่ำกับผลต่ำงระหว่ำงค่ำเส่ือมรำคำท่ีค ำนวณจำกมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยท่ี์ตีรำคำใหม่กบัค่ำเส่ือมรำคำท่ีค ำนวณจำกรำคำทุนเดิมของสินทรัพยน์ั้น กำรโอนส่วนเกินทุนจำกกำร      
ตีรำคำสินทรัพยไ์ปยงัก ำไรสะสมไม่ท ำผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
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ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในภำยหลงั 
ต้นทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ ถ้ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น  
และสำมำรถวดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรนั้นไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ ำหน่ำยตำมมูลค่ำ
ตำมบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในกำรซ่อมบ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน
เม่ือเกิดขึ้น 

ค่ำเส่ือมรำคำ 
ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกมูลค่ำเส่ือมสภำพของรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยรำคำทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนอื่น หกัดว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่ำเ ส่ือมรำคำบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือขำดทุน ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรใช้งำน
โดยประมำณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ดงัต่อไปน้ี 

 อำคำรและส่วนปรับปรุง    30-50 ปี 
 เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และเคร่ืองมือ    5-30 ปี 
 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน    5-10 ปี 
 ยำนพำหนะ            5 ปี 
 สินทรัพยอ์ื่นๆ            5 ปี 

ระหว่ำงปี 2563 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเก่ียวกบักำรบนัทึกบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับ
อำคำร และเคร่ืองจกัรจำกวิธีรำคำทุนเป็นวิธีกำรตีรำคำใหม่ 

3.6 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
กำรจดัประเภทรำยกำรขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

บริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำดงัน้ี 

• รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น หรือผำ่นก ำไรหรือขำดทุน) และ 

• รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

บริษทัตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีเฉพำะเม่ือบริษทัเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในกำร
บริหำรสินทรัพยเ์หล่ำนั้น 

ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวดัมูลค่ำไดส้องประเภท ไดแ้ก่ 
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) หรือกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
(FVOCI) ซ่ึงไม่สำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั  
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ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในภำยหลงั 
ต้นทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ ถ้ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น  
และสำมำรถวดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรนั้นไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ ำหน่ำยตำมมูลค่ำ
ตำมบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในกำรซ่อมบ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน
เม่ือเกิดขึ้น 

ค่ำเส่ือมรำคำ 
ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกมูลค่ำเส่ือมสภำพของรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยรำคำทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนอื่น หกัดว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่ำเ ส่ือมรำคำบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือขำดทุน ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรใช้งำน
โดยประมำณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ดงัต่อไปน้ี 

 อำคำรและส่วนปรับปรุง    30-50 ปี 
 เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และเคร่ืองมือ    5-30 ปี 
 เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน    5-10 ปี 
 ยำนพำหนะ            5 ปี 
 สินทรัพยอ์ื่นๆ            5 ปี 

ระหว่ำงปี 2563 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเก่ียวกบักำรบนัทึกบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับ
อำคำร และเคร่ืองจกัรจำกวิธีรำคำทุนเป็นวิธีกำรตีรำคำใหม่ 

3.6 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 
กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
กำรจดัประเภทรำยกำรขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

บริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำดงัน้ี 

• รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น หรือผำ่นก ำไรหรือขำดทุน) และ 

• รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

บริษทัตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีเฉพำะเม่ือบริษทัเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในกำร
บริหำรสินทรัพยเ์หล่ำนั้น 

ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวดัมูลค่ำไดส้องประเภท ไดแ้ก่ 
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) หรือกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
(FVOCI) ซ่ึงไม่สำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั  
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ในกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก บริษทัตอ้งวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลคำ่
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซ่ึงเก่ียวข้อง
โดยตรงกับกำรได้มำหรือกำรออกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินนั้น ต้นทุนกำรท ำรำยกำรของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนนั้นรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจำรณำในภำพรวมว่ำกระแสเงินสดท่ีเกิดจำกสินทรัพยท์ำง
กำรเงินนั้นเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ (Solely Payments of Principal and Interest) 

กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีขึ้นอยู่กบัโมเดลทำงธุรกิจของบริษทัในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน กำรวดัมูลค่ำตรำสำรหน้ีสำมำรถท ำได ้3 วิธี
โดยขึ้นอยูก่บักำรจดัประเภทดงัน้ี 

• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย – สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเม่ือบริษทัถือครองสินทรัพย์
ทำงกำรเงินนั้นตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์กำรถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินเพ่ือรับกระแสเงินสด 
ตำมสัญญำ และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียง
เงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำรจะรับรู้
โดยตรงในก ำไรหรือขำดทุนและแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน) อ่ืน พร้อมกับก ำไรขำดทุนจำก  
อตัรำแลกเปล่ียน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นก ำไรหรือขำดทุน 

• มูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น (FVOCI) – สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเม่ือบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
รับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และข้อก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์ 
ทำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ 
ในวนัท่ีก ำหนดไว ้กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ยกเวน้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ รำยไดด้อกเบ้ีย และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้
เป็นก ำไรหรือขำดทุน เม่ือมีกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ก ำไรหรือขำดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รำยกำร  
ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำร  
ในก ำไร/(ขำดทุน)อ่ืน รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุน 

• มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) – สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำยหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำก 
ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำ FVPL จะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรสุทธิในก ำไร/(ขำดทุน)  อื่น 
ในรอบระยะเวลำท่ีเกิดรำยกำร 

เงินปันผลท่ีไดรั้บจำกเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็นรำยไดอ้ื่นเม่ือบริษทัมีสิทธิท่ีจะ
ไดรั้บเงินปันผล 
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กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย FVPL จะรับรู้เป็นก ำไร/(ขำดทุน) อื่น 
ในงบก ำไรขำดทุน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (และกำรกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ) ของตรำสำรทุน  
ท่ีวดัมูลค่ำดว้ย FVOCI จะไม่แยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกจำกรำยกำรเปล่ียนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ำยติุธรรม 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงินและส่วนของเจำ้ของ 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบริษทัเป็นผูอ้อกต้องจัดประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุนโดยพิจำรณำ 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำ 

- หำกบริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำท่ีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินอื่นให้กบักิจกำรอื่น  
โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรือเล่ือนกำรช ำระออกไปอยำ่งไม่มีก ำหนดไดน้ั้น เคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้น 
จะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงิน เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนั้นสำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของบริษทั
เองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนท่ีคงท่ี และเปล่ียนกบัจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี 

- หำกบริษทัไม่มีภำระผูกพนัตำมสัญญำหรือสำมำรถเล่ือนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสัญญำไปได ้เคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

ในกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก บริษทัตอ้งวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม บริษทัจดัประเภท
รำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ยกเวน้หน้ีสินทำงกำรเงิน 
บำงรำยกำร  

กำรรับรู้รำยกำรและกำรตดัรำยกำร 

บริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะเม่ือบริษทัเป็นคู่สัญญำ
ตำมขอ้ก ำหนดของสัญญำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้น กำรซ้ือหรือขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมวิธีปกติตอ้งรับรู้
รำยกำรในวนัซ้ือขำย ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัตกลงท่ีจะซ้ือหรือขำยสินทรัพย ์สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำร
เฉพำะเม่ือสิทธิตำมสัญญำท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมดอำย ุหรือเม่ือบริษทัโอนสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน และเป็นกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย ์
ทำงกำรเงิน 

กำรดอ้ยค่ำ 

บริษทัประเมินขอ้มูลคำดกำรณ์อนำคตประกอบกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและ FVOCI วิธีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัควำมเป็น
สำระส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต บริษทัใช้วิธีทัว่ไป (General approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุน 
จำกกำรดอ้ยค่ำ 

3.7 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำน 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ช้ในกำรด ำเนินงำน แสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
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กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย FVPL จะรับรู้เป็นก ำไร/(ขำดทุน) อื่น 
ในงบก ำไรขำดทุน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (และกำรกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ) ของตรำสำรทุน  
ท่ีวดัมูลค่ำดว้ย FVOCI จะไม่แยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกจำกรำยกำรเปล่ียนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ำยติุธรรม 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงินและส่วนของเจำ้ของ 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบริษทัเป็นผูอ้อกต้องจัดประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุนโดยพิจำรณำ 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำ 

- หำกบริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำท่ีจะตอ้งส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินอื่นให้กบักิจกำรอื่น  
โดยไม่สำมำรถปฏิเสธกำรช ำระหรือเล่ือนกำรช ำระออกไปอยำ่งไม่มีก ำหนดไดน้ั้น เคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้น 
จะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทำงกำรเงิน เวน้แต่ว่ำกำรช ำระนั้นสำมำรถช ำระโดยกำรออกตรำสำรทุนของบริษทั
เองดว้ยจ ำนวนตรำสำรทุนท่ีคงท่ี และเปล่ียนกบัจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี 

- หำกบริษทัไม่มีภำระผูกพนัตำมสัญญำหรือสำมำรถเล่ือนกำรช ำระภำระผูกพนัตำมสัญญำไปได ้เคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 

ในกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก บริษทัตอ้งวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม บริษทัจดัประเภท
รำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ยกเวน้หน้ีสินทำงกำรเงิน 
บำงรำยกำร  

กำรรับรู้รำยกำรและกำรตดัรำยกำร 

บริษทัตอ้งรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะเม่ือบริษทัเป็นคู่สัญญำ
ตำมขอ้ก ำหนดของสัญญำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนั้น กำรซ้ือหรือขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมวิธีปกติตอ้งรับรู้
รำยกำรในวนัซ้ือขำย ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัตกลงท่ีจะซ้ือหรือขำยสินทรัพย ์สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำร
เฉพำะเม่ือสิทธิตำมสัญญำท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมดอำย ุหรือเม่ือบริษทัโอนสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน และเป็นกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย ์
ทำงกำรเงิน 

กำรดอ้ยค่ำ 

บริษทัประเมินขอ้มูลคำดกำรณ์อนำคตประกอบกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและ FVOCI วิธีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัควำมเป็น
สำระส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต บริษทัใช้วิธีทัว่ไป (General approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุน 
จำกกำรดอ้ยค่ำ 

3.7 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำน 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ช้ในกำรด ำเนินงำน แสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
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3.8 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
สินทรัพยต์ำมบญัชีของบริษทั ไดรั้บกำรทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ในกรณีท่ีมี
ขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดว่ำจะไดรั้บคืน มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ี
มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใช้งำนจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนทุกปีใน
ช่วงเวลำเดียวกันขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรับรู้เม่ือมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำตำมบัญชีของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ำมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่
เม่ือมีกำรกลบัรำยกำรกำรประเมินมูลค่ำของสินทรัพยเ์พ่ิมขึ้นของสินทรัพยเ์ดียวกันกับท่ีเคยรับรู้ในส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นและมีกำรดอ้ยค่ำในเวลำต่อมำ ในกรณีน้ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน 
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย ์
หรือมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในกำรขำยแลว้แต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้
ของสินทรัพย ์ประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อตัรำคิดลด  
ก่อนภำษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย์  ส ำหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสินทรัพย์อ่ืน จะพิจำรณำมูลค่ำ 
ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ี 
ท่ีออกรำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำร หำกมีกำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรท่ีใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะถูกกลบัรำยกำรเพียงเท่ำท่ี
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย เสมือนหน่ึง  
ไม่เคยมี กำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 

3.9 สัญญำเช่ำ 
สัญญำเช่ำ – กรณีบริษทัเป็นผูเ้ช่ำ 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำ บริษทัประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำ  
จะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำเช่ำนั้นเป็นกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุ
ส ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพ่ือกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำ
โดยใชร้ำคำทุน ซ่ึงประกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก ปรับปรุงดว้ยกำรจ่ำย
ช ำระใด ๆ ตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผล ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกใด ๆ  ท่ีเกิดขึ้น 
และประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดขึ้นส ำหรับผูเ้ช่ำในกำรร้ือและกำรขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของ
สินทรัพยอ์ำ้งอิง หรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้อยู่ในสภำพตำมท่ีก ำหนดไว ้หักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ 
ท่ีไดรั้บใด ๆ 
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หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ไดจ้่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำ
เช่ำเร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของสัญญำเช่ำหำกอตัรำนั้นสำมำรถก ำหนดได้ทุกเม่ือ แต่หำก 
อตัรำนั้นไม่สำมำรถก ำหนดไดทุ้กเม่ือ บริษทัตอ้งใชอ้ตัรำดอกเบ้ียกำรกูยื้มส่วนเพ่ิมของบริษทั 

กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ประกอบดว้ย 

• กำรจ่ำยช ำระคงท่ี รวมถึงกำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ 

• กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ ซ่ึงกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรำ ณ วนัท่ี
สัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 

• จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 

• รำคำใช้สิทธิเลือกซ้ือ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีบริษทัจะใช้สิทธิเลือกซ้ือนั้น โดยรำคำ
ดงักล่ำวเป็นค่ำเช่ำท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระในระยะกำรต่อสัญญำตำมสิทธิเลือกซ้ือ และ 

• กำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำบริษทัจะยกเลิก
สัญญำเช่ำ 

ในกำรใชวิ้ธีรำคำทุน บริษทัตอ้งวดัมูลค่ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชด้ว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ บริษทัจะคิดค่ำเส่ือมรำคำ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนบัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้หรือวนัส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำแล้วแต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่ำงไรก็ตำม หำกสัญญำเช่ำ 
โอนควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้แก่บริษทัเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำ หรือหำกรำคำทุนของสินทรัพย์
สิทธิกำรใช้สะท้อนว่ำบริษัทจะใช้สิทธิเลือกซ้ือ บริษัทต้องคิดค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพย์สิทธิกำรใช้จำกวนัท่ี 
สัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์ำ้งอิง อำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
สิทธิกำรใชพ้ิจำรณำโดยใชห้ลกักำรเดียวกนักบักำรพิจำรณำอำยกุำรใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตอ้งมีกำรวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระในอนำคต 
ซ่ึงอำจเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

• กำรเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรำท่ีใชใ้นกำรก ำหนดกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนั้น 

• กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 

• บริษทัเปล่ียนแปลงกำรประเมินกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิกำรต่อสัญญำ และสิทธิเลือกในกำรยกเลิก
สัญญำเช่ำ 

เม่ือหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถูกวดัมูลค่ำใหม่เพ่ือสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ บริษทัตอ้ง
รับรู้จ ำนวนเงินของกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ โดยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้อยำ่งไรก็ตำม
ถำ้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชมี้มูลค่ำลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมีกำรลดลงเพ่ิมเติมจำกกำรวดัมูลค่ำ
ของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ บริษทัตอ้งรับรู้จ ำนวนคงเหลือของกำรวดัมูลค่ำใหม่ในก ำไรหรือขำดทุน 
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หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ไดจ้่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำ
เช่ำเร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของสัญญำเช่ำหำกอตัรำนั้นสำมำรถก ำหนดได้ทุกเม่ือ แต่หำก 
อตัรำนั้นไม่สำมำรถก ำหนดไดทุ้กเม่ือ บริษทัตอ้งใชอ้ตัรำดอกเบ้ียกำรกูยื้มส่วนเพ่ิมของบริษทั 

กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ประกอบดว้ย 

• กำรจ่ำยช ำระคงท่ี รวมถึงกำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ 

• กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ ซ่ึงกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรำ ณ วนัท่ี
สัญญำเช่ำเร่ิมมีผล 

• จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 

• รำคำใช้สิทธิเลือกซ้ือ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีบริษทัจะใช้สิทธิเลือกซ้ือนั้น โดยรำคำ
ดงักล่ำวเป็นค่ำเช่ำท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระในระยะกำรต่อสัญญำตำมสิทธิเลือกซ้ือ และ 

• กำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำบริษทัจะยกเลิก
สัญญำเช่ำ 

ในกำรใชวิ้ธีรำคำทุน บริษทัตอ้งวดัมูลค่ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชด้ว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ บริษทัจะคิดค่ำเส่ือมรำคำ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนบัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้หรือวนัส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำแล้วแต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่ำงไรก็ตำม หำกสัญญำเช่ำ 
โอนควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้แก่บริษทัเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำ หรือหำกรำคำทุนของสินทรัพย์
สิทธิกำรใช้สะท้อนว่ำบริษัทจะใช้สิทธิเลือกซ้ือ บริษัทต้องคิดค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพย์สิทธิกำรใช้จำกวนัท่ี 
สัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์ำ้งอิง อำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
สิทธิกำรใชพ้ิจำรณำโดยใชห้ลกักำรเดียวกนักบักำรพิจำรณำอำยกุำรใชป้ระโยชน์ของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์  

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตอ้งมีกำรวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระในอนำคต 
ซ่ึงอำจเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

• กำรเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรำท่ีใชใ้นกำรก ำหนดกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนั้น 

• กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 

• บริษทัเปล่ียนแปลงกำรประเมินกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิกำรต่อสัญญำ และสิทธิเลือกในกำรยกเลิก
สัญญำเช่ำ 

เม่ือหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถูกวดัมูลค่ำใหม่เพ่ือสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ บริษทัตอ้ง
รับรู้จ ำนวนเงินของกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ โดยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้อยำ่งไรก็ตำม
ถำ้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชมี้มูลค่ำลดลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ และมีกำรลดลงเพ่ิมเติมจำกกำรวดัมูลค่ำ
ของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ บริษทัตอ้งรับรู้จ ำนวนคงเหลือของกำรวดัมูลค่ำใหม่ในก ำไรหรือขำดทุน 
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สัญญำเช่ำระยะส้ัน และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำ 
บริษทัเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำระยะส้ัน ซ่ึงเป็นสัญญำเช่ำ
ท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำ หรือสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ บริษทัรับรู้กำรจ่ำยช ำระ 
ตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสัุญญำเช่ำ 

3.10 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในรำคำทุน 

3.11 เงินกูย้ืม 

เงินกูยื้มรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหักดว้ยตน้ทุนกำรจดัท ำรำยกำรท่ีเกิดขึ้น เงินกูยื้มวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำดว้ย
วิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

เงินกูยื้มจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือบริษทัไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขให้เล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็น
เวลำไม่นอ้ยกว่ำ 12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

บริษทัจะตดัรำยกำรเงินกูยื้มออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงินเม่ือภำระผูกพนัตำมสัญญำนั้นไดมี้กำรปฏิบติัตำมแลว้
หรือไดถู้กยกเลิกไปหรือส้ินสุดลง ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส้ินสุดลงหรือท่ีไดโ้อน
ให้กับกิจกำรอ่ืนและส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยซ่ึงรวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีโอนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมำจะรับรู้ 
ในก ำไรหรือขำดทุนเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงิน 

3.12 ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

ภำระผกูพนัของบริษทัเก่ียวกบัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน เป็นผลประโยชน์ในอนำคตท่ีเกิดจำกกำรท ำงำนของ
พนักงำนในปัจจุบันและงวดก่อนได้บันทึกในงบกำรเงินด้วยวิธีคิดลดเพ่ือให้เป็นมูลค่ำปัจจุบนัแต่ละหน่วยท่ี
ประมำณกำรไว ้ซ่ึงค ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

ก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นในรำยกำรก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น และรับรู้ค่ำใชจ้่ำยของโครงกำรผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังำน 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำนวดัมูลค่ำโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย 
เม่ือพนกังำนท ำงำนให้ 

หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระส ำหรับกำรจ่ำยโบนสัเป็นเงินสดระยะส้ัน หำกบริษทัมีภำระผูกพนัตำม
กฎหมำยหรือภำระผูกพนัโดยอนุมำนท่ีจะตอ้งจ่ำยอนัเป็นผลมำจำกกำรท่ีพนักงำนไดท้ ำงำนให้ในอดีตและภำระ 
ผูกพันน้ีสำมำรถประมำณได้อย่ำงสมเหตุสมผลบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุน 
ประกนัสังคมและกองทุนส ำรองเล้ียงชีพเป็นค่ำใชจ้่ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
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3.13 กำรรับรู้รำยไดแ้ละตน้ทุนขำย 
กำรรับรู้รำยได ้
รำยไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเม่ืออ ำนำจควบคุมของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ท่ีมีนยัส ำคญั
ไดถู้กโอนไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่มีกำรรับรู้รำยไดห้ำกมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีนยัส ำคญัในกำรไดรั้บประโยชน์
จำกรำยกำรบญัชีนั้นไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือหรือมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้ หรือฝ่ำยบริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแลว้นั้น 

รำยไดอ้ื่นและค่ำใชจ้่ำยอื่นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง  

3.14 กำรบญัชีเก่ียวกบัภำษีเงินได ้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  ภำษีเงินไดปั้จจุบนั
และภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งในกำรรวมธุรกิจ
หรือ รำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภำษท่ีีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีท่ีตอ้ง
เสียภำษี โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษี  
ท่ีเก่ียวกบัรำยกำรในปีก่อนๆ 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ ำนวนท่ีใช้เพ่ือควำมมุ่งหมำยทำงภำษี  ภำษีเงินไดร้อกำรตัดบญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจำกผล
แตกต่ำงชัว่ครำวต่อไปน้ีกำรรับรู้ค่ำควำมนิยมในคร้ังแรก  กำรรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรำยกำร 
ท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจและรำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนทำงบัญชีหรือทำงภำษี และผลแตกต่ำงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหำกเป็นไปไดว่้ำจะไม่มีกำรกลบัรำยกำรในอนำคตอนัใกล้ 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลคำ่โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดย
ใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน 
ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ปัจจุบนัและภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชี  บริษทัต้องค ำนึงถึงผลกระทบของ
สถำนกำรณ์ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระ บริษทัเช่ือ
ว่ำไดต้ั้งภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำก
หลำยปัจจัย รวมถึงกำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีตกำรประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐำน          
กำรประมำณกำรและ ขอ้สมมติฐำน และอำจจะเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ขอ้มูลใหม่ๆ
อำจจะท ำให้ บริษทัเปล่ียนกำรตดัสินใจโดยขึ้นอยูก่บัควำมเพียงพอของภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู ่
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3.13 กำรรับรู้รำยไดแ้ละตน้ทุนขำย 
กำรรับรู้รำยได ้
รำยไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเม่ืออ ำนำจควบคุมของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ท่ีมีนยัส ำคญั
ไดถู้กโอนไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่มีกำรรับรู้รำยไดห้ำกมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีนยัส ำคญัในกำรไดรั้บประโยชน์
จำกรำยกำรบญัชีนั้นไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือหรือมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้ หรือฝ่ำยบริหำรยงัมีกำรควบคุมหรือบริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแลว้นั้น 

รำยไดอ้ื่นและค่ำใชจ้่ำยอื่นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง  

3.14 กำรบญัชีเก่ียวกบัภำษีเงินได ้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  ภำษีเงินไดปั้จจุบนั
และภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งในกำรรวมธุรกิจ
หรือ รำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภำษีท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีท่ีตอ้ง
เสียภำษี โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษี  
ท่ีเก่ียวกบัรำยกำรในปีก่อนๆ 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ ำนวนท่ีใช้เพ่ือควำมมุ่งหมำยทำงภำษี  ภำษีเงินไดร้อกำรตัดบญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจำกผล
แตกต่ำงชัว่ครำวต่อไปน้ีกำรรับรู้ค่ำควำมนิยมในคร้ังแรก  กำรรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรำยกำร 
ท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจและรำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนทำงบัญชีหรือทำงภำษี และผลแตกต่ำงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหำกเป็นไปไดว่้ำจะไม่มีกำรกลบัรำยกำรในอนำคตอนัใกล้ 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลคำ่โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดย
ใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน 
ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ปัจจุบนัและภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชี  บริษทัต้องค ำนึงถึงผลกระทบของ
สถำนกำรณ์ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำให้จ ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระ บริษทัเช่ือ
ว่ำไดต้ั้งภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำก
หลำยปัจจัย รวมถึงกำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีตกำรประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐำน          
กำรประมำณกำรและ ขอ้สมมติฐำน และอำจจะเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ขอ้มูลใหม่ๆ
อำจจะท ำให้ บริษทัเปล่ียนกำรตดัสินใจโดยขึ้นอยูก่บัควำมเพียงพอของภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู ่
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กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเ งินได้ค้ำงจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยภำษีเ งินได้ในงวดท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลง  
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหกักลบไดเ้ม่ือกิจกำรมีสิทธิตำม
กฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับ
หน่วยภำษีต่ำงกนันั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำก ำไรเพื่อเสียภำษี  
ในอนำคตจะมีจ ำนวนเพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวดังกล่ำว  สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอ 
กำรตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 

3.15 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน  
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร(ขำดทุน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมัญ 
ท่ีออกจ ำหน่ำยแก่บุคคลภำยนอกในระหว่ำงปี 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยก ำไร(ขำดทุน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกและ
เรียกช ำระแลว้ โดยปรับปรุงดว้ยผลกระทบจำกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุ้น 

3.16 เงินตรำต่ำงประเทศ 
รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลืออยู่ ณ วนัท่ีในรำยงำนไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนกำรบญัชี
เก่ียวกบัภำษีเงินได ้

3.17 กำรประมำณกำรและกำรใชวิ้จำรณญำณ 
กำรประมำณกำรในกำรจัดท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้  
ดุลยพินิจกำรประมำณกำรและตั้งขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกับ รำยได ้
ค่ำใชจ้่ำย สินทรัพย ์หน้ีสิน และกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจ
แตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณไว ้
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4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัไดมี้กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ส ำหรับ
รำยกำรอำคำรและเคร่ืองจกัรจำกรำคำทุนเป็นวิธีกำรตีรำคำใหม่ เน่ืองจำกผูบ้ริหำรของบริษทัเห็นว่ำนโยบำยกำรบญัชี
ดงักล่ำวเหมำะสม กบัสถำนกำรณ์และกำรด ำเนินงำนในปัจจุบนัของบริษทั รวมทั้งยงัให้มูลค่ำท่ีเป็นปัจจุบนั บริษทัได้
ใชน้โยบำยดงักล่ำวโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป เน่ืองจำกบริษทัไม่สำมำรถประมำณผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลง
นโยบำยดังกล่ำว เพ่ือใช้ปรับปรุงยอ้นหลัง หรือเปล่ียนทันทีก่อนหน้ำน้ี ดังนั้นกำรใช้นโยบำยกำรบัญชีน้ีจึงไม่มี
ผลกระทบกบังบกำรเงินปีก่อน   

ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำวต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท)  
สินทรัพย ์  

อาคาร และเคร่ืองจกัร   
ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพยเ์พ่ิมขึ้น 1,208 
ค่าเส่ือมราคาสะสมผลต่างจากการตีราคาเพ่ิมขึ้น (12) 

หน้ีสิน  
หน้ีสินภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้น  239 

  
ส่วนของผูถื้อหุน้   

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเ์พ่ิมขึ้น – สุทธิ  957 
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4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัไดมี้กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ส ำหรับ
รำยกำรอำคำรและเคร่ืองจกัรจำกรำคำทุนเป็นวิธีกำรตีรำคำใหม่ เน่ืองจำกผูบ้ริหำรของบริษทัเห็นว่ำนโยบำยกำรบญัชี
ดงักล่ำวเหมำะสม กบัสถำนกำรณ์และกำรด ำเนินงำนในปัจจุบนัของบริษทั รวมทั้งยงัให้มูลค่ำท่ีเป็นปัจจุบนั บริษทัได้
ใชน้โยบำยดงักล่ำวโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป เน่ืองจำกบริษทัไม่สำมำรถประมำณผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลง
นโยบำยดังกล่ำว เพ่ือใช้ปรับปรุงยอ้นหลัง หรือเปล่ียนทันทีก่อนหน้ำน้ี ดังนั้นกำรใช้นโยบำยกำรบัญชีน้ีจึงไม่มี
ผลกระทบกบังบกำรเงินปีก่อน   

ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำวต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท)  
สินทรัพย ์  

อาคาร และเคร่ืองจกัร   
ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพยเ์พ่ิมขึ้น 1,208 
ค่าเส่ือมราคาสะสมผลต่างจากการตีราคาเพ่ิมขึ้น (12) 

หน้ีสิน  
หน้ีสินภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้น  239 

  
ส่วนของผูถื้อหุน้   

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเ์พ่ิมขึ้น – สุทธิ  957 
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5. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัหรือมีกรรมกำรร่วมกนั 
ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีส ำคญัระหว่ำงบริษทักบักิจกำรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั ไทยฟิลม์บงัคลำเทศ จ ำกดั บริษทัเป็นผูถื้อหุ้น 
บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั กรรมกำรและผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

5.1 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหว่ำงกนั มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ณ วนัท่ี 31ธนัวำคม 2563 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั   
บริษทั ไทยฟิลม์บงัคลำเทศ จ ำกดั 37,965 37,965 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (37,965) (37,965) 
สุทธิ - - 
   
เงินกู้ยืมระยะส้ัน - บริษัท พเีอ็ม กรุ๊ป จ ากัด    
ยอดยกมา  - 30,000 
     กูเ้พ่ิมในระหว่ำงปี - 60,758 
     จ่ำยช ำระในระหว่ำงปี - (90,758) 
ยอดคงเหลือ - - 

5.2 รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยระหว่ำงกนั มีดงัน้ี 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 

 (หน่วย : พนับำท) 
 2564 2563 
   

ดอกเบีย้จ่าย   
บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จ ำกดั - 2,498 

   
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ   
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 18,174 10,233 
ผลประโยชน์ระยะยำว 713 - 
รวม 18,887 10,233 
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ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แยกแสดงดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 2564 2563 
แสดงอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร 18,887 10,233 

6. สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 
   (หน่วย:บำท) 
 งบการเงิน 
 
 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

มูลค่า
ยุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน  

มูลค่า
ยุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน  
ราคาทุนตัด
จ าหน่าย  รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  200,364,118  200,364,118 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น -  -  120,917,954  120,917,954 
        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  245,795,526  245,795,526 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น -  -  1,754,903  1,754,903 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัไม่ไดก้ ำหนดให้หน้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไร
หรือขำดทุน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยมีมูลค่ำใกลเ้คียงมูลค่ำยติุธรรม 
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ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แยกแสดงดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 2564 2563 
แสดงอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร 18,887 10,233 

6. สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 
   (หน่วย:บำท) 
 งบการเงิน 
 
 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

มูลค่า
ยุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน  

มูลค่า
ยุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน  
ราคาทุนตัด
จ าหน่าย  รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  200,364,118  200,364,118 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น -  -  120,917,954  120,917,954 
        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  -  245,795,526  245,795,526 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น -  -  1,754,903  1,754,903 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัไม่ไดก้ ำหนดให้หน้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไร
หรือขำดทุน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยมีมูลค่ำใกลเ้คียงมูลค่ำยติุธรรม 
  

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 
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7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 
ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 
 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   
- ลูกหน้ีกำรคำ้  81,092,354 - 
- ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  39,825,600 1,754,903 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 120,917,954 1,754,903 

บริษทัมีลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีแยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ   
ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีอยูใ่นก ำหนดช ำระ 44,277,153 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระดงัน้ี   

ไม่เกิน 3 เดือน 25,574,473 - 
รวม 69,851,626 - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศ   
ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีอยูใ่นก ำหนดช ำระ 6,009,725 - 
ตัว๋เงินรับ 5,231,003 - 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 81,092,354 - 
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 (หน่วย : บำท) 
 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน   
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 15,741,829 146,020 
ลูกหน้ีกรมศุลกำกร 1,866,507 - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้  3,210,414 1,100,099 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำวตัถุดิบ 18,445,764 - 
รำยไดค้ำ้งรับ 502,825 381,447 
อื่นๆ  58,261 127,337 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 39,825,600 1,754,903 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน – สุทธิ  120,917,954 1,754,903 

8. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บำท) 

 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 79,855,277 134,360 
งำนระหว่ำงท ำ 8,055,241 -  
วตัถุดิบ 89,605,609 79,598 
บรรจุภณัฑ ์ 12,651,682 741,976 
วตัถุดิบระหว่ำงทำง 27,429,449 - 
      รวม 217,597,258 955,934 
หกั ส ำรองค่ำเผื่อสินคำ้ลำ้สมยั/เสียหำย (293,305) (66,250) 
สุทธิ 217,303,953 889,684 

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลำ้สมยั/เสียหำยมีกำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงปี ดงัน้ี  
 (หน่วย : บำท) 

 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 
ยอดยกมำตน้ปี 66,250 1,249,828 
เพ่ิมขึ้น 227,055 - 
ลดลง - (1,183,578) 
ยอดคงเหลือส้ินปี 293,305 66,250 
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9. เงินทดรองจ่ายเพ่ือการลงทุน - สุทธ ิ
ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บำท) 
 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 
เงินทดรองจ่ำยเพื่อกำรลงทุน 45,593,886 45,593,886 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (45,593,886) (45,593,886) 
สุทธิ - - 

เกิดจำกควำมตอ้งกำรท่ีจะขยำยฐำนกำรผลิตไปต่ำงประเทศ จึงไดร่้วมลงทุนกบันกัลงทุนทอ้งถ่ิน โดยเบ้ืองตน้ไดท้ดรอง
จ่ำยซ้ือท่ีดินเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งส ำหรับก่อสร้ำงโรงงำน แต่ยงัไม่ทนัท่ีจะก่อสร้ำงโรงงำนไดเ้กิดขอ้พิพำท จึงไดมี้กำรเจรจำ
และฟ้องร้องขอเงินคืนอนัเน่ืองจำกกำรผิดสัญญำลงทุน บริษทัจึงไดบ้นัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนเต็มจ ำนวนเงินทดรองจ่ำยน้ี
แลว้ 

ต่อมำบริษทั ไดมี้กำรว่ำจำ้งส ำนักกฎหมำยใหม่ท่ีอยู่ในทอ้งถ่ินนั้น แทนส ำนักกฎหมำยเดิม เพ่ือติดตำมควำมคืบหน้ำ 
จึงไดท้รำบขอ้เทจ็จริงเพ่ิมเติมว่ำกำรร่วมลงทุนขำ้งตน้ไดมี้กำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแลว้ และเงินทดรองจ่ำยดงักล่ำว
ได้นับเป็นกำรช ำระค่ำหุ้นแล้วน ำไปซ้ือท่ีดินในนำมนิติบุคคลท่ีร่วมลงทุนน้ี แต่ปัจจุบันนิติบุคคลร่วมลงทุนน้ี 
ศำลทอ้งถ่ินก็ไดต้ดัสินให้เป็นบริษทัลม้ละลำยไปแลว้ ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนกำรช ำระบญัชี 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถูกพทัิกษ์ทรัพย์เด็ดขาด – สุทธ ิ
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

   (ลำ้นบำท) (ร้อยละ) (ลำ้นบำท) 
   ทุนช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทนุ วิธีรำคำทุน 

ช่ือบริษทั 
ประเทศ
ท่ีตั้ง 

ประเภท
ธุรกิจ 

31 
ธนัวำคม 

2564 

31 
ธนัวำคม 

2563 

31 
ธนัวำคม 

2564 

31 
ธนัวำคม 

2563 

31  
ธนัวำคม 

2564 

31  
ธนัวำคม 

2563 
บริษทั ไทยคอปเปอร์  ไทย ผลิต 8,010 8,010 18.96 18.96 1,518.98 1,518.98 
อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน)  ทองแดง       
  บริสุทธ์ิ       
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทนุ      (1,518.98) (1,518.98) 

สุทธิ       - - 
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 (หน่วย : บำท) 
 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 

ลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืน   
ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 15,741,829 146,020 
ลูกหน้ีกรมศุลกำกร 1,866,507 - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้  3,210,414 1,100,099 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำวตัถุดิบ 18,445,764 - 
รำยไดค้ำ้งรับ 502,825 381,447 
อื่นๆ  58,261 127,337 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 39,825,600 1,754,903 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน – สุทธิ  120,917,954 1,754,903 

8. สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ
ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บำท) 

 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 79,855,277 134,360 
งำนระหว่ำงท ำ 8,055,241 -  
วตัถุดิบ 89,605,609 79,598 
บรรจุภณัฑ ์ 12,651,682 741,976 
วตัถุดิบระหว่ำงทำง 27,429,449 - 
      รวม 217,597,258 955,934 
หกั ส ำรองค่ำเผื่อสินคำ้ลำ้สมยั/เสียหำย (293,305) (66,250) 
สุทธิ 217,303,953 889,684 

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลำ้สมยั/เสียหำยมีกำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงปี ดงัน้ี  
 (หน่วย : บำท) 

 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 
ยอดยกมำตน้ปี 66,250 1,249,828 
เพ่ิมขึ้น 227,055 - 
ลดลง - (1,183,578) 
ยอดคงเหลือส้ินปี 293,305 66,250 

 
  

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 
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9. เงินทดรองจ่ายเพ่ือการลงทุน - สุทธิ 
ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : บำท) 
 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 
เงินทดรองจ่ำยเพื่อกำรลงทุน 45,593,886 45,593,886 
หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (45,593,886) (45,593,886) 
สุทธิ - - 

เกิดจำกควำมตอ้งกำรท่ีจะขยำยฐำนกำรผลิตไปต่ำงประเทศ จึงไดร่้วมลงทุนกบันกัลงทุนทอ้งถ่ิน โดยเบ้ืองตน้ไดท้ดรอง
จ่ำยซ้ือท่ีดินเพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งส ำหรับก่อสร้ำงโรงงำน แต่ยงัไม่ทนัท่ีจะก่อสร้ำงโรงงำนไดเ้กิดขอ้พิพำท จึงไดมี้กำรเจรจำ
และฟ้องร้องขอเงินคืนอนัเน่ืองจำกกำรผิดสัญญำลงทุน บริษทัจึงไดบ้นัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนเต็มจ ำนวนเงินทดรองจ่ำยน้ี
แลว้ 

ต่อมำบริษทั ไดมี้กำรว่ำจำ้งส ำนักกฎหมำยใหม่ท่ีอยู่ในทอ้งถ่ินนั้น แทนส ำนักกฎหมำยเดิม เพ่ือติดตำมควำมคืบหน้ำ 
จึงไดท้รำบขอ้เทจ็จริงเพ่ิมเติมว่ำกำรร่วมลงทุนขำ้งตน้ไดมี้กำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแลว้ และเงินทดรองจ่ำยดงักล่ำว
ได้นับเป็นกำรช ำระค่ำหุ้นแล้วน ำไปซ้ือท่ีดินในนำมนิติบุคคลท่ีร่วมลงทุนน้ี แต่ปัจจุบันนิติบุคคลร่วมลงทุนน้ี 
ศำลทอ้งถ่ินก็ไดต้ดัสินให้เป็นบริษทัลม้ละลำยไปแลว้ ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนกำรช ำระบญัชี 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีถูกพทัิกษ์ทรัพย์เด็ดขาด – สุทธิ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

   (ลำ้นบำท) (ร้อยละ) (ลำ้นบำท) 
   ทุนช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทนุ วิธีรำคำทุน 

ช่ือบริษทั 
ประเทศ
ท่ีตั้ง 

ประเภท
ธุรกิจ 

31 
ธนัวำคม 

2564 

31 
ธนัวำคม 

2563 

31 
ธนัวำคม 

2564 

31 
ธนัวำคม 

2563 

31  
ธนัวำคม 

2564 

31  
ธนัวำคม 

2563 
บริษทั ไทยคอปเปอร์  ไทย ผลิต 8,010 8,010 18.96 18.96 1,518.98 1,518.98 
อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน)  ทองแดง       
  บริสุทธ์ิ       
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทนุ      (1,518.98) (1,518.98) 

สุทธิ       - - 
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บริษทั ไทยคอปเปอร์ อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) –TCI 
บริษทัหยุดกำรค ำนวณส่วนได้เสียในขำดทุนของบริษทั ไทยคอปเปอร์ อินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) - TCI เน่ืองจำก 
บริษทัร่วมดังกล่ำวมีปัญหำดำ้นเงินทุนหมุนเวียนส่งผลให้ TCI ต้องหยุดผลิตและให้พนักงำนออกเป็นจ ำนวนมำก 
บริษทัจึงรับรู้ส่วนได้เสียเพียงเท่ำท่ีลงทุน (ศูนย)์ และในวิธีรำคำทุน บริษทัได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 
ดงักล่ำวเตม็จ ำนวน (1,519 ลำ้นบำท) 
เม่ือวันท่ี 22 มีนำคม 2559 ศำลล้มละลำยกลำงมีค ำส่ังให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด และเม่ือวันท่ี 18 มกรำคม 2560 
ศำลลม้ละลำยกลำงพิพำกษำให้บริษทัร่วมดงักล่ำวลม้ละลำย 
ขอ้มูลทำงกำรเงินของ TCI ท่ีจดัท ำล่ำสุดท่ีส ำคญัท่ีส่งกระทรวงพำณิชย ์มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2550 
“ตรวจสอบแลว้” 

สินทรัพยร์วม* 23,937 
หน้ีสินรวม 20,684 
ส่วนของเจำ้ของ* 3,253 

*หำกมีกำรปรับปรุงมูลค่ำประเมินทรัพยสิ์นใหม่ ตำมรำยงำนของผูป้ระเมินอิสระฉบับลงวนัท่ี 28 กันยำยน 2550 
สินทรัพยร์วมและส่วนของเจำ้ของจะลดลงประมำณ 12,530 ลำ้นบำท 
จนถึงปัจจุบนั TCI ยงัไม่ไดมี้กำรด ำเนินพำณิชยกิจคร้ังใหม่ และบริษทัดงักล่ำวยงัมิไดมี้กำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
และงบกำรเงินตั้งแต่ปี 2552 และยงัไม่ไดรั้บงบกำรเงินท่ีตรวจสอบแลว้ของปี 2551 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมตำมวิธีส่วนไดเ้สียมียอดคงเหลือในบญัชีสุทธิเท่ำกบัศูนย ์และงบกำรเงินท่ีแสดงตำมวิธีส่วน 
ไดเ้สียส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีรำยกำรและจ ำนวนเงินเช่นเดียวกบังบกำรเงินในงวดบญัชี
เดียวกนั 

  

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 
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11. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธ ิ
ประกอบดว้ย 

    สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

มูลค่ำเงินลงทุน  
(หน่วย : พนับำท) 

บริษทั 
ประเทศ
ท่ีตั้ง 

ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนช ำระ
แลว้ 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 

2564 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 

2563 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 

2564 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 

2563 
บริษทั ไทยฟิลม์บงัคลำเทศ จ ำกดั      
(ประเทศบงัคลำเทศเงินสกุล TAKA) 

 
บงัคลำเทศ 

ผลิตฟิลม์
บรรจุภณัฑ ์

112 ลำ้น 
TAKA 

 
53.57 

 
53.57 

 
37,487 

 
37,487 

หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต 
ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 

   
  

 
(37,487) 

 
(37,487) 

สุทธิ      - - 

12. ทีด่ินที่ใช้ในการด าเนินงาน-ในราคาประเมิน 

 (หน่วย: บำท) 
ราคาทุน :  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 237,587,153 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 237,587,153 
  
ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิม่ :  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 552,962,347 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 552,962,347 
  
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 790,549,500 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 790,549,500 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ท่ีดินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนไดมี้กำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำนของผูป้ระเมิน
รำคำอิสระ (บริษทั ไทยประเมินรำคำ ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ำกดั) เพื่อทรำบมูลค่ำตลำด (Market Approach) ตำมรำยงำนฉบบั
ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2563 โดยประเมินวนัท่ี 6,13  และ 16 พฤศจิกำยน 2563  
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บริษทั ไทยคอปเปอร์ อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) –TCI 
บริษทัหยุดกำรค ำนวณส่วนได้เสียในขำดทุนของบริษทั ไทยคอปเปอร์ อินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) - TCI เน่ืองจำก 
บริษทัร่วมดังกล่ำวมีปัญหำดำ้นเงินทุนหมุนเวียนส่งผลให้ TCI ต้องหยุดผลิตและให้พนักงำนออกเป็นจ ำนวนมำก 
บริษทัจึงรับรู้ส่วนได้เสียเพียงเท่ำท่ีลงทุน (ศูนย)์ และในวิธีรำคำทุน บริษทัได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 
ดงักล่ำวเตม็จ ำนวน (1,519 ลำ้นบำท) 
เม่ือวันท่ี 22 มีนำคม 2559 ศำลล้มละลำยกลำงมีค ำส่ังให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด และเม่ือวันท่ี 18 มกรำคม 2560 
ศำลลม้ละลำยกลำงพิพำกษำให้บริษทัร่วมดงักล่ำวลม้ละลำย 
ขอ้มูลทำงกำรเงินของ TCI ท่ีจดัท ำล่ำสุดท่ีส ำคญัท่ีส่งกระทรวงพำณิชย ์มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2550 
“ตรวจสอบแลว้” 

สินทรัพยร์วม* 23,937 
หน้ีสินรวม 20,684 
ส่วนของเจำ้ของ* 3,253 

*หำกมีกำรปรับปรุงมูลค่ำประเมินทรัพยสิ์นใหม่ ตำมรำยงำนของผูป้ระเมินอิสระฉบับลงวนัท่ี 28 กันยำยน 2550 
สินทรัพยร์วมและส่วนของเจำ้ของจะลดลงประมำณ 12,530 ลำ้นบำท 
จนถึงปัจจุบนั TCI ยงัไม่ไดมี้กำรด ำเนินพำณิชยกิจคร้ังใหม่ และบริษทัดงักล่ำวยงัมิไดมี้กำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
และงบกำรเงินตั้งแต่ปี 2552 และยงัไม่ไดรั้บงบกำรเงินท่ีตรวจสอบแลว้ของปี 2551 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมตำมวิธีส่วนไดเ้สียมียอดคงเหลือในบญัชีสุทธิเท่ำกบัศูนย ์และงบกำรเงินท่ีแสดงตำมวิธีส่วน 
ไดเ้สียส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีรำยกำรและจ ำนวนเงินเช่นเดียวกบังบกำรเงินในงวดบญัชี
เดียวกนั 

  

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 
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11. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ 
ประกอบดว้ย 

    สัดส่วนเงินลงทุน 
(ร้อยละ) 

มูลค่ำเงินลงทุน  
(หน่วย : พนับำท) 

บริษทั 
ประเทศ
ท่ีตั้ง 

ประเภท
ธุรกิจ 

ทุนช ำระ
แลว้ 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 

2564 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 

2563 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 

2564 

ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 

2563 
บริษทั ไทยฟิลม์บงัคลำเทศ จ ำกดั      
(ประเทศบงัคลำเทศเงินสกุล TAKA) 

 
บงัคลำเทศ 

ผลิตฟิลม์
บรรจุภณัฑ ์

112 ลำ้น 
TAKA 

 
53.57 

 
53.57 

 
37,487 

 
37,487 

หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต 
ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 

   
  

 
(37,487) 

 
(37,487) 

สุทธิ      - - 

12. ทีด่ินที่ใช้ในการด าเนินงาน-ในราคาประเมิน 

 (หน่วย: บำท) 
ราคาทุน :  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 237,587,153 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 237,587,153 
  
ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิม่ :  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 552,962,347 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 552,962,347 
  
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 790,549,500 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 790,549,500 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ท่ีดินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนไดมี้กำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำนของผูป้ระเมิน
รำคำอิสระ (บริษทั ไทยประเมินรำคำ ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ำกดั) เพื่อทรำบมูลค่ำตลำด (Market Approach) ตำมรำยงำนฉบบั
ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2563 โดยประเมินวนัท่ี 6,13  และ 16 พฤศจิกำยน 2563  
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บริ
ษัท

 ไท
ยฟิ

ล์ม
อิน

ดัส
ตรี่

 จ ำ
กัด

 (ม
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ชน

) 
หม

ำยเ
หต

ุปร
ะก
อบ

งบ
กำร

เงิน
 

ส ำห
รับ

ปีสิ้
นสุ

ดว
นัท

ี่ 31
 ธนั

วำค
ม 2

564
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13.
 อา

คาร
แล
ะอ
ุปก

รณ์
ที่ใช้

ในก
ารด

 าเน
ินง

าน
-สุท

ธิ 
ปร

ะก
อบ

ดว้
ย 

 
 

 
 

 
 

 
 

(ห
น่ว

ย: 
บำ
ท) 

 

อำค
ำร 

แล
ะ 

ส่ว
นป

รับ
ปรุ

ง 
เครื่

อง
จกั

ร 
อุป

กร
ณ์ 
แล

ะ
เครื่

อง
มือ

 

เครื่
อง
ตก

แต
่ง

ติด
ตั ้ง
แล

ะ
เครื่

อง
ใช
้

ส ำ
นกั

งำน
 

ยำน
พำ

หน
ะ 

อะ
ไห

ล่แ
ละ

อุป
กร
ณ์ 

เครื่
อง
จกั

ร 
แล

ะอ
ุปก

รณ์
ระ
หว่

ำงติ
ดต

ั ้ง 
รว
ม 

ราค
าทุ
น :

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค
ม 2

563
 

453
,19

9,9
13 

2,6
89,

901
,37

7 
99,

059
,90

4 
28,

289
,17

0 
526

,53
8 

104
,77

4,1
70 

74,
999

 
3,3

75,
826

,07
1 

ซื้อ
เพิ่ม

 
480

,00
0 

1,6
10,

280
 

420
,85

1 
2,2

46,
007

 
- 

25,
533

,02
1 

-   
 

30,
290

,15
9 

จ ำห
น่ำ

ย 
- 

- 
- 

(11
5,4

25)
 

(35
,51

4) 
-   

 
-   

 
(15

0,9
39)

 
ตดั

จ ำห
น่ำ

ย 
- 

- 
(45

,07
3,6

86)
 

(2,
674

,45
8) 

-   
 

(4,
589

,63
3) 

-   
 

(52
,33

7,7
77)

 
ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค
ม 2

564
 

453
,67

9,9
13 

2,6
91,

511
,65

7 
54,

407
,06

9 
27,

745
,29

4 
491

,02
4 

125
,71

7,5
58 

74,
999

 
3,3

53,
627

,51
4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ค่าเ

สื่อ
มร

าคา
สะ

สม
-รา

คาทุ
น :

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค
ม 2

563
 

(37
2,3

58,
621

) 
(2,

353
,93

7,0
60)

 
(95

,53
8,7

38)
 

(27
,65

1,3
11)

 
(52

6,5
36)

 
(5,

724
,37

0) 
-   

 (
2,8

55,
736

,63
6) 

ค่ำ
เสื่อ

มร
ำค
ำส
 ำห

รับ
ปี 

(3,
701

,39
1) 

(10
,18

9,6
99)

 
(1,

844
,02

0) 
(39

6,5
29)

 
-   

 
(7,

246
,73

2) 
-   

 
(23

,37
8,3

71)
 

จ ำห
น่ำ

ย 
- 

- 
- 

115
,42

2 
35,

513
 

-   
 

-   
 

150
,93

5 
ตดั

จ ำห
น่ำ

ย 
-   

 
-   

 
45,

068
,77

3 
2,6

73,
389

 
-   

 
4,5

88,
219

 
-   

 
52,

330
,38

1 
ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค
ม 2

564
 

(37
6,0

60,
012

) 
(2,

364
,12

6,7
59)

 
(52

,31
3,9

85)
 

(25
,25

9,0
29)

 
(49

1,0
23)

 
(8,

382
,88

3) 
-   

 (
2,8

26,
633

,69
1) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ผล

ต่าง
จาก

การ
ตีร

าคา
สิน

ทรั
พย์

เพิม่
 : 

 
 

 
 

 
 

 
 

ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค
ม 2

563
 

471
,79

9,6
65 

736
,65

6,6
56 

-   
 

-   
 

-   
 

-   
 

-   
 

1,2
08,

456
,32

1 
ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค
ม 2

564
 

471
,79

9,6
65 

736
,65

6,6
56 

- 
- 

- 
- 

- 
1,2

08,
456

,32
1 
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บริ
ษัท

 ไท
ยฟิ

ล์ม
อิน

ดัส
ตรี่

 จ ำ
กัด

 (ม
หำ
ชน
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หม
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หต
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ม 2
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(ห
น่ว

ย: 
บำ
ท) 

 

อำค
ำร 

แล
ะ 

ส่ว
นป

รับ
ปรุ

ง 
เครื่

อง
จกั

ร 
อุป

กร
ณ์ 
แล

ะ
เครื่

อง
มือ

 

เครื่
อง
ตก

แต
่ง

ติด
ตั ้ง
แล

ะ
เครื่

อง
ใช
้

ส ำ
นกั

งำน
 

ยำน
พำ

หน
ะ 

อะ
ไห

ล่แ
ละ

อุป
กร
ณ์ 

เครื่
อง
จกั

ร 
แล

ะอ
ุปก

รณ์
ระ
หว่

ำงติ
ดต

ั ้ง 
รว
ม 

ค่าเ
สื่อ

มร
าคา

สะ
สม

 – ผ
ลต่

างจ
ากก

าร 
     

 
ตีร

าคา
สิน

ทรั
พย์

เพิม่
 : 

 
 

 
 

 
 

 
 

ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค
ม 2

563
 

(1,
874

,17
9) 

(9,
994

,77
7) 

-   
 

-   
 

-   
 

-   
 

-   
 

(11
,86

8,9
56)

 
ค่ำ
เสื่อ

มร
ำค
ำส
 ำห

รับ
ปี  

(22
,06

6,9
50)

 
(11

7,6
80,

441
) 

- 
- 

- 
- 

- 
(13

9,7
47,

391
) 

ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค
ม 2

564
 

(23
,94

1,1
29)

 
(12

7,6
75,

218
) 

- 
- 

- 
- 

- 
(15

1,6
16,

347
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ค่าเ

ผื่อ
การ

ด้อ
ยค่

า : 
 

 
 

 
 

 
 

 
ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค
ม 2

563
 

-   
 

-   
 

-   
 

-   
 

-   
 

(4,
942

,76
0) 

-   
 

(4,
942

,76
0) 

ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค
ม 2

564
 

- 
- 

- 
- 

- 
(4,

942
,76

0) 
- 

(4,
942

,76
0) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ม ูล

ค่าสุ
ทธ

ิตาม
บญั

ชี :
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค
ม 2

563
 

550
,76

6,7
78 

1,0
62,

626
,19

6 
3,5

21,
166

 
637

,85
9 

2 
94,

107
,04

0 
74,

999
 

1,7
11,

734
,04

0 
ณ 
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค
ม 2

564
 

525
,47

8,4
37 

936
,36

6,3
36 

2,0
93,

084
 

2,4
86,

265
 

1 
112

,39
1,9

15 
74,

999
 

1,5
78,

891
,03

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
ค่าเ

สื่อ
มร

าคา
ที่อ

ยู่ใน
งบ

ก าไ
รข

าดทุ
นเบ

็ดเส
ร็จ

 
 

 
 

 
 

 
 

ส ำ
หรั

บปี
สิ้น

สุด
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค
ม 2

563
 

9,5
58,

423
 

31,
406

,00
7 

2,5
31,

468
 

496
,56

1 
27,

423
 

5,0
70,

169
 

-   
 

49,
090

,05
1 

ส ำ
หรั

บปี
สิ้น

สุด
วนั

ที่ 3
1 ธ

นัว
ำค
ม 2

564
 

25,
768

,34
1 

127
,87

0,1
40 

1,8
44,

020
 

396
,52

9 
-   

 
7,2

46,
732

 
-   

 
163

,12
5,7

62 
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ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 แสดงรวมเป็นต้นทุนขำย 31.46 ล้ำนบำท และ แสดงรวมเป็น
ค่ำใชจ้่ำยขำยและบริหำรจ ำนวน 131.67 ลำ้นบำท และค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 แสดงรวมเป็น
ค่ำใชจ้่ำยขำยและบริหำรจ ำนวน 49.09 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีอำคำร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำครบมูลค่ำแลว้แต่ใชง้ำนอยู่
โดยมีมูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 148.33 ลำ้นบำท และ 148.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 อำคำรและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนไดมี้กำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำน
ของผูป้ระเมินรำคำอิสระ (บริษทั ไทยประเมินรำคำ ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ำกดั) ดว้ยวิธีตน้ทุน (Cost Approach) ตำมรำยงำน
ฉบบัลงวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2563 โดยประเมินวนัท่ี 6,13 พฤศจิกำยน 2563 (ส ำหรับอำคำร) และ วนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 
2563 (ส ำหรับเคร่ืองจกัร) 

  

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 
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14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน-สุทธิ 
ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 
 ท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอื่นๆ รวม 

ราคาทุน :-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 74,005,000 671,547,222 745,552,222 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 74,005,000 671,547,222 745,552,222 

    

ค่าเส่ือมราคาสะสม :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - (478,574,163) (478,574,163) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (10,814,811) (10,814,811) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - (489,388,974) (489,388,974) 

    

ค่าเผ่ือการด้อยค่า :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - (34,870,422) (34,870,422) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 -    (34,870,422) (34,870,422) 
    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 74,005,000 158,102,637 232,107,637 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 74,005,000 147,287,826 221,292,826 
    

ค่าเส่ือมราคาท่ีอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :    
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 26,067,547 26,067,547 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - 10,814,811 10,814,811 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ท่ีดิน และเคร่ืองจกัรท่ีไม่ไดใ้ช้ในกำรด ำเนินงำนรำคำทุน 74.01 ลำ้นบำท และ 
671.55 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดมี้กำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำนของผูป้ระเมินอิสระ (บริษทั ไทยประเมินรำคำ ลินน์ 
ฟิลลิปส์ จ ำกดั) ตำมรำยงำนลงวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2563โดยประเมินวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2563 (ส ำหรับที่ดิน) และวนัท่ี 
9 พฤศจิกำยน2563 (ส ำหรับเคร่ืองจักร) ตำมวิธี เปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) และวิธีต้นทุน (Cost 
Approach) ตำมล ำดบั และมีค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองจกัร จ ำนวน 34.87 ลำ้นบำท 
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ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 แสดงรวมเป็นต้นทุนขำย 31.46 ล้ำนบำท และ แสดงรวมเป็น
ค่ำใชจ้่ำยขำยและบริหำรจ ำนวน 131.67 ลำ้นบำท และค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 แสดงรวมเป็น
ค่ำใชจ้่ำยขำยและบริหำรจ ำนวน 49.09 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีอำคำร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำครบมูลค่ำแลว้แต่ใชง้ำนอยู่
โดยมีมูลค่ำตำมบญัชีจ ำนวน 148.33 ลำ้นบำท และ 148.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 อำคำรและเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนไดมี้กำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำน
ของผูป้ระเมินรำคำอิสระ (บริษทั ไทยประเมินรำคำ ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ำกดั) ดว้ยวิธีตน้ทุน (Cost Approach) ตำมรำยงำน
ฉบบัลงวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2563 โดยประเมินวนัท่ี 6,13 พฤศจิกำยน 2563 (ส ำหรับอำคำร) และ วนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 
2563 (ส ำหรับเคร่ืองจกัร) 
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14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน-สุทธิ 
ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บำท) 
 ท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอื่นๆ รวม 

ราคาทุน :-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 74,005,000 671,547,222 745,552,222 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 74,005,000 671,547,222 745,552,222 

    

ค่าเส่ือมราคาสะสม :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - (478,574,163) (478,574,163) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - (10,814,811) (10,814,811) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - (489,388,974) (489,388,974) 

    

ค่าเผ่ือการด้อยค่า :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - (34,870,422) (34,870,422) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 -    (34,870,422) (34,870,422) 
    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 74,005,000 158,102,637 232,107,637 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 74,005,000 147,287,826 221,292,826 
    

ค่าเส่ือมราคาท่ีอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :    
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 26,067,547 26,067,547 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - 10,814,811 10,814,811 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ท่ีดิน และเคร่ืองจกัรท่ีไม่ไดใ้ช้ในกำรด ำเนินงำนรำคำทุน 74.01 ลำ้นบำท และ 
671.55 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดมี้กำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำนของผูป้ระเมินอิสระ (บริษทั ไทยประเมินรำคำ ลินน์ 
ฟิลลิปส์ จ ำกดั) ตำมรำยงำนลงวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2563โดยประเมินวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2563 (ส ำหรับที่ดิน) และวนัท่ี 
9 พฤศจิกำยน2563 (ส ำหรับเคร่ืองจักร) ตำมวิธี เปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) และวิธีต้นทุน (Cost 
Approach) ตำมล ำดบั และมีค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองจกัร จ ำนวน 34.87 ลำ้นบำท 
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15. สินทรัพย์สิทธิการใช้ – สุทธิ และหนีสิ้นตามสัญญาเช่า – สุทธิ 
 

 
 (หน่วย: บำท) 

 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
สินทรัพย์สิทธิการใช้    

ยำนพำหนะ 4,164,129  2,392,994 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ  477,453  - 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 555,833  - 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ 5,197,415  2,392,994 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า    

ส่วนท่ีหมุนเวียน 1,584,239  448,533 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 3,706,712  2,001,481 
รวมหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 5,290,951  2,450,014 

รำยกำรเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ 

 (หน่วย: บำท) 
  งบกำรเงิน 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  2,392,994 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- เพ่ิมขึ้น  6,476,540 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- ลดลง (ยกเลิกสัญญำเช่ำ)  (2,269,218) 
หกั : ค่ำเส่ือมรำคำ  (1,402,901) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  5,197,415 
  

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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33 

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บำท) 
  31 ธนัวำคม 2563 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร  25,524,874 
หน้ีสินจำกกำรท ำทรัสตรี์ซีท  190,297,905 
หน้ีสินจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้  1,019,487 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน  59,329,243 

   276,171,509 
หกั ปรับโครงสร้ำงหน้ี   (276,171,509) 

รวม  - 

* เมื่อวนัที่ 16 ธันวำคม 2563 บริษทัไดด้ ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีและจ่ำยช ำระหน้ีกบัธนำคำรแลว้เสร็จใน
วนัท่ี 28 ธันวำคม 2563 จ ำนวนหน้ีจ่ำยสุทธิ 860 ลำ้นบำท (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 17) 

17. หนีสิ้นภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี ้
ยอดคงเหลือของเจำ้หน้ีตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: บำท) 
 31 ธนัวำคม 2563 

เงินกูยื้มตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี - 

รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินภำยใตสั้ญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี  
 (หน่วย : บำท)  
เงินกูยื้มตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี  660,225,388 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 16) 276,171,509 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยตน้ปี 61,358,899 
ดอกเบ้ียจ่ำยระหว่ำงปี 118,562,799 
เจำ้หน้ีตำมสัญญำ 1,750,440 
รวมหน้ีสินตำมบญัชี ณ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2563 1,118,069,035 
หกั จ่ำยช ำระตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี * (860,000,000) 
ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี 258,069,035 
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15. สินทรัพย์สิทธิการใช้ – สุทธิ และหนีสิ้นตามสัญญาเช่า – สุทธ ิ
 

 
 (หน่วย: บำท) 

 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
สินทรัพย์สิทธิการใช้    

ยำนพำหนะ 4,164,129  2,392,994 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ  477,453  - 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 555,833  - 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ 5,197,415  2,392,994 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า    

ส่วนท่ีหมุนเวียน 1,584,239  448,533 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 3,706,712  2,001,481 
รวมหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 5,290,951  2,450,014 

รำยกำรเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ 

 (หน่วย: บำท) 
  งบกำรเงิน 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  2,392,994 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- เพ่ิมขึ้น  6,476,540 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- ลดลง (ยกเลิกสัญญำเช่ำ)  (2,269,218) 
หกั : ค่ำเส่ือมรำคำ  (1,402,901) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  5,197,415 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : บำท) 
  31 ธนัวำคม 2563 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร  25,524,874 
หน้ีสินจำกกำรท ำทรัสตรี์ซีท  190,297,905 
หน้ีสินจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้  1,019,487 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน  59,329,243 

   276,171,509 
หกั ปรับโครงสร้ำงหน้ี   (276,171,509) 

รวม  - 

* เมื่อวนัที่ 16 ธันวำคม 2563 บริษทัไดด้ ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีและจ่ำยช ำระหน้ีกบัธนำคำรแลว้เสร็จใน
วนัท่ี 28 ธันวำคม 2563 จ ำนวนหน้ีจ่ำยสุทธิ 860 ลำ้นบำท (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 17) 

17. หนีสิ้นภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี ้
ยอดคงเหลือของเจำ้หน้ีตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: บำท) 
 31 ธนัวำคม 2563 

เงินกูยื้มตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี - 

รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินภำยใตสั้ญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี  
 (หน่วย : บำท)  
เงินกูยื้มตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี  660,225,388 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 16) 276,171,509 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยตน้ปี 61,358,899 
ดอกเบ้ียจ่ำยระหว่ำงปี 118,562,799 
เจำ้หน้ีตำมสัญญำ 1,750,440 
รวมหน้ีสินตำมบญัชี ณ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2563 1,118,069,035 
หกั จ่ำยช ำระตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี * (860,000,000) 
ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี 258,069,035 
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* ณ วนัท่ี 16 ธันวำคม 2563 ธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงไดพิ้จำรณำอนุมติัเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและขอ้ตกลงเพ่ิมเติมแนบ
ทำ้ยสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี ฉบบัวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2560 ดงัน้ี  

1. ให้ลูกหน้ีช ำระหน้ีจ ำนวนรวม 860 ลำ้นบำท ภำยในเดือนธนัวำคม 2563  

2. เม่ือด ำเนินกำรช ำระหน้ีตำมขอ้ 1 เรียบร้อยแลว้ ให้ไถ่ถอนหลกัทรัพยป์ระกนัทั้งหมดท่ีจ ำนองเป็นประกนัไวก้บั
ธนำคำร และลำ้งรำยกำรดอกเบ้ียพกัแขวนและเบ้ียปรับส่วนผิดนดัส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  

บริษทัไดด้ ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีและจ่ำยช ำระหน้ีกบัธนำคำรแลว้เสร็จในวนัที่ 28 ธันวำคม 2563 จ ำนวน
หน้ีจ่ำยสุทธิ 860 ลำ้นบำท  
กำรค ้ำประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ท่ีดินและเคร่ืองจักรท่ีใช้ค  ้ ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่ำวรวมทั้งวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำร 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 16 และ 17 บริษทัไถ่ถอนหลกัประกนัจ ำนองทั้งหมดแลว้ 

18. หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ส่วนประกอบของหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 

ค่ำใชจ้่ำยรอตดัจ่ำย 1,097,677 97,732 
อำคำรและอุปกรณ์ 88,723,026 89,332,884 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 321,960,464 349,909,942 
รวม 411,781,167 439,340,558 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรวมท่ีเกิดขึ้นใน 
ระหว่ำงปีมีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
  บนัทึกเป็นรำยจ่ำย / (รำยได)้ใน  
 
 

ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2564 

(ก ำไร) หรือ
ขำดทนุ 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่ำใชจ้่ำยรอตดัจ่ำย 98 1,000 - 1,098 
อำคำรและอุปกรณ์ 89,333 (610) - 88,723 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 349,910 (27,949) - 321,961 
รวม 439,341 (27,559) - 411,782 
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* ณ วนัท่ี 16 ธันวำคม 2563 ธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงไดพิ้จำรณำอนุมติัเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและขอ้ตกลงเพ่ิมเติมแนบ
ทำ้ยสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี ฉบบัวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2560 ดงัน้ี  

1. ให้ลูกหน้ีช ำระหน้ีจ ำนวนรวม 860 ลำ้นบำท ภำยในเดือนธนัวำคม 2563  

2. เม่ือด ำเนินกำรช ำระหน้ีตำมขอ้ 1 เรียบร้อยแลว้ ให้ไถ่ถอนหลกัทรัพยป์ระกนัทั้งหมดท่ีจ ำนองเป็นประกนัไวก้บั
ธนำคำร และลำ้งรำยกำรดอกเบ้ียพกัแขวนและเบ้ียปรับส่วนผิดนดัส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  

บริษทัไดด้ ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีและจ่ำยช ำระหน้ีกบัธนำคำรแลว้เสร็จในวนัที่ 28 ธันวำคม 2563 จ ำนวน
หน้ีจ่ำยสุทธิ 860 ลำ้นบำท  
กำรค ้ำประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ท่ีดินและเคร่ืองจักรท่ีใช้ค  ้ ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่ำวรวมทั้งวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำร 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 16 และ 17 บริษทัไถ่ถอนหลกัประกนัจ ำนองทั้งหมดแลว้ 

18. หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ส่วนประกอบของหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 

ค่ำใชจ้่ำยรอตดัจ่ำย 1,097,677 97,732 
อำคำรและอุปกรณ์ 88,723,026 89,332,884 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 321,960,464 349,909,942 
รวม 411,781,167 439,340,558 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชี และหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรวมท่ีเกิดขึ้นใน 
ระหว่ำงปีมีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
  บนัทึกเป็นรำยจ่ำย / (รำยได)้ใน  
 
 

ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2564 

(ก ำไร) หรือ
ขำดทนุ 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่ำใชจ้่ำยรอตดัจ่ำย 98 1,000 - 1,098 
อำคำรและอุปกรณ์ 89,333 (610) - 88,723 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 349,910 (27,949) - 321,961 
รวม 439,341 (27,559) - 411,782 
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 (หน่วย : พนับำท) 
  บนัทึกเป็นรำยจ่ำย / (รำยได)้ใน  
 
 

ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 

(ก ำไร) หรือ
ขำดทนุ 

ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่ำใชจ้่ำยรอตดัจ่ำย 527 (429) - 98 
อำคำรและอุปกรณ์ 99,145 (9,812) - 89,333 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 47,458 - 302,452 349,910 
รวม 147,130 (10,241) 302,452 439,341 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับรำยกำรผลแตกต่ำง
ชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี และขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ ำนวน 508.20 ล้ำนบำท และ 482.20 ล้ำนบำทตำมล ำดับ  
โดยบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตัดบญัชีก็ต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษี 
มำกเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีมำหกัได ้รำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 

ส ำรองกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน 328,405,463 328,405,463 
ส ำรองกำรดอ้ยค่ำสินทรัพยถ์ำวร 7,962,636 7,962,636 
ส ำรองหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 2,703,158 2,418,175 
ส ำรองกำรดอ้ยค่ำสินทรัพยอ์ื่นๆ 492,666 447,540 
ยอดขำดทุนยกไป     168,632,498 142,967,172 
รวม 508,196,421 482,200,986 

ขำดทุนทำงภำษีจะส้ินอำยุในปี 2564 - 2569 ผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีท่ียงัไม่ส้ินอำยุตำมกฎหมำยเก่ียวกับ 
ภำษีเงินได้ ปัจจุบนั บริษทัยงัมิไดรั้บรู้รำยกำรดงักล่ำวเป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เน่ืองจำกมีผลขำดทุน
สะสมยกมำ 
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19. ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
ผู ้เ ช่ียวชำญอิสระรำยหน่ึงได้ท ำกำรประเมินภำระหน้ีสินท่ีต้องจ่ำยส ำหรับผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน และ
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น ของพนักงำนโดยใช้วิธีกำร Projected unit credit ซ่ึงบริษทัได้ตั้งหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือ     
ออกจำกงำน และผลประโยชน์ระยะยำวอื่น ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย  

 (หน่วย : บำท )  
 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 

ผลประโยชน์พนกังำนเม่ือออกจำกงำน 12,484,210 12,090,874 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น -  เงินรำงวลั 1,031,579 - 

รวม  13,515,789 12,090,874 
หกั ประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (255,000) - 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 13,260,789 12,090,874 
 

ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนแสดงไดด้งัน้ี  

 (หน่วย : บำท ) 
 2564 2563 
 ผลประโยชน์

เม่ือออก            
จำกงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น รวม 

ผลประโยชน์
เม่ือออก            
จำกงำน 

ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น รวม 

ผลประโยชน์พนกังำน ณ 1 มกรำคม 12,090,874 -    12,090,874 28,051,534 - 28,051,534 
รับรู้ในก าไรขาดทุน       
ตน้ทุนในอดีต และผล(ก ำไร)หรือขำดทุน

ท่ีเกิดขึ้นจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน ์ 157,659 1,028,821 
 

1,186,480 18,638,467 - 
 

18,638,467 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 2,342,262 218,518 2,560,780 1,464,992 - 1,464,992 
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 186,176 19,240 205,416 255,100 - 255,100 
 2,686,097 1,266,579 3,952,676 20,358,559 - 20,358,559 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       
ผล (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร

ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (1,755,001) -    
 

(1,755,001) - - 
 

- 
อ่ืน ๆ       
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหว่ำงปี (537,760) (235,000) (772,760) (36,319,219) - (36,319,219) 
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์

พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  12,484,210 1,031,579 13,515,789 12,090,874 - 12,090,874 
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ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น ณ  
วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน เกิดขึ้นจำก 

 (หน่วย : บำท ) 
 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 

ขอ้สมมติดา้นการเงิน 835,237 - 
ขอ้สมมติดา้นประชากร 251,083 - 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (2,841,321) - 

รวม (1,755,001) - 

สมมติฐำนตำมเกณฑค์ณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial basis) 
 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 

อตัรำคิดลด (ร้อยละต่อปี) 1.87 1.59 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (ร้อยละต่อปี) 3 2 
อำยคุรบเกษียณ (ปี) 60 60 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีผลกระทบเพ่ิมขึ้น(ลดลง)
ต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน

เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
 เพ่ิมขึ้น ลดลง 
 ผลประโยชน์

เม่ือออก       
จำกงำน 

 
ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น 

ผลประโยชน์
เม่ือออก       
จำกงำน 

 
ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น 

อตัรำคิดลด (+/- ร้อยละ 1 ) (1,074,441) (49,928) 1,210,941 54,774 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (+/- ร้อยละ 1) 1,246,975 -    (1,125,005) -    
อำยคุรบเกษียณ (+/- 1 ปี) 74,624 2,329 (74,150) (2,301) 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้อำจไม่ไดแ้สดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในภำระผูกพนัผลประโยชน์ 
พนักงำน เนื่องจำกเป็นกำรยำกที่กำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐำนต่ำงๆที่เกิดขึ้นแยกต่ำงหำกจำกขอ้สมมติฐำนอื่น 
ซ่ึงอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั 
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ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น ณ  
วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน เกิดขึ้นจำก 

 (หน่วย : บำท ) 
 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 

ขอ้สมมติดา้นการเงิน 835,237 - 
ขอ้สมมติดา้นประชากร 251,083 - 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (2,841,321) - 

รวม (1,755,001) - 

สมมติฐำนตำมเกณฑค์ณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial basis) 
 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 

อตัรำคิดลด (ร้อยละต่อปี) 1.87 1.59 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (ร้อยละต่อปี) 3 2 
อำยคุรบเกษียณ (ปี) 60 60 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีผลกระทบเพ่ิมขึ้น(ลดลง)
ต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน

เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
 เพ่ิมขึ้น ลดลง 
 ผลประโยชน์

เม่ือออก       
จำกงำน 

 
ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น 

ผลประโยชน์
เม่ือออก       
จำกงำน 

 
ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น 

อตัรำคิดลด (+/- ร้อยละ 1 ) (1,074,441) (49,928) 1,210,941 54,774 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต (+/- ร้อยละ 1) 1,246,975 -    (1,125,005) -    
อำยคุรบเกษียณ (+/- 1 ปี) 74,624 2,329 (74,150) (2,301) 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้อำจไม่ไดแ้สดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในภำระผูกพนัผลประโยชน์ 
พนักงำน เนื่องจำกเป็นกำรยำกที่กำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติฐำนต่ำงๆที่เกิดขึ้นแยกต่ำงหำกจำกขอ้สมมติฐำนอื่น 
ซ่ึงอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั 
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กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินผลประโยชน์ท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตก่อนคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 ผลประโยชน์      

เม่ือออกจำกงำน 
ผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น 

 
รวม 

ภำยใน 1 ปี -    255,000 255,000 
มำกกว่ำ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 2,514,303 1,530,000 4,044,303 
เกินกว่ำ 5 ปี 111,509,000 11,640,000 123,149,000 

20. ทุนเรือนหุ้น 
 (หน่วย : บำท) 
 จ ำนวนเงิน 
ทุนจดทะเบียน  
ทุนเรือนหุน้ ณ 31 ธนัวำคม 2563 20,475,000,000 
ทุนเรือนหุน้ ณ 31 ธนัวำคม 2564 20,475,000,000 
  
ทุนท่ีออกและเรียกรับช าระแล้ว  
ทุนเรือนหุน้ ณ 31 ธนัวำคม 2563 14,332,500,000 
เพ่ิมทุนเรือนหุน้ 2,493,723,539 
ทุนเรือนหุน้ ณ 31 ธนัวำคม 2564 16,826,223,539 
  
ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (11,145,250,000) 
เพ่ิมทุนหุ้นสำมญัระหว่ำงปี (2,119,665,008) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (13,264,915,008) 
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ตำมรำยงำนกำรประชุมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2563 มีสำระส ำคญัดงัน้ี 
- มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ ำนวน 614,250,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 2,661,750,000 บำท เป็น

จ ำนวน 2,047,500,000 บำท ซ่ึงบริษทัจดทะเบียนกำรลดทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 
- มีมติอนุมัติกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ ำนวน 18,427,500,000 บำท จำกเดิมทุนจดทะเบียนจ ำนวน 

2,047,500,000 บำท รวมเป็นจ ำนวน 20,475,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นส ำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 18,427,500,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพ่ือ (1) เสนอขำยให้แก่ ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) 
พร้อมกบั (2) รองรับกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั (TFI-W1) ให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ท่ีจองซ้ือและช ำระค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น(Rights Offering) ซ่ึงบริษทัจด
ทะเบียนกำรเพ่ิมทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2563 

- มีมติอนุมติัจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ ำนวนไม่เกิน 18,427,500,000 บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพื่อ
เสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right offering) และรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
(TFI-W1) โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
• จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนอีกจ ำนวนไม่เกิน 12,285,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพื่อเสนอขำย

ให้แก่ ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตำมสัดส่วนจ ำนวนหุ้นท่ีแต่ละรำยถืออยู่  (Right Offering) ในอัตรำส่วน 
กำรจดัสรรหุ้น 1 หุ้นสำมญัเดิม ต่อ 6 หุ้นสำมญัเพ่ิมทุน โดยมีรำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.10 บำท โดยเศษของหุ้นให้
ปัดทิ้ง 

• จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จ ำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรใช้
สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษทั (TFI-W1) ท่ีเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั (Right Offering ) ท่ี
ไดรั้บกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน ท่ีไดจ้องซ้ือและช ำระค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัตำมสัดส่วนกำร
ถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่ำกำรเสนอขำย (รำคำเสนอขำยต่อหน่วยเท่ำกบั 0 บำท ) ในอตัรำ 2 หุ้นสำมญัเพ่ิมทุน ต่อ 1 
หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง รำคำกำรใชสิ้ทธิเท่ำกบั 0.15 บำท ต่อหุ้น 

- มีมติอนุมติักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั(TFI-W1) จ ำนวนไม่เกิน 
6,142,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำกำรเสนอขำย (รำคำเสนอขำยต่อหน่วยเท่ำกบั 0 บำท) ซ่ึงคิดเป็นหุ้นสำมญัท่ี
จดัสรรไวเ้พื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิจ ำนวนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น ในอตัรำ 2 หุ้นสำมญัเพ่ิมทุน ท่ีไดจ้องซ้ือและช ำระ
ค่ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีบริษทัออก และเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นท่ี ผูถื้อหุ้นแต่ละรำยถืออยู่
(Right Offering) ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ(TFI-W1) และหำกมีเศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิ (TFI-W1) เกิดขึ้น
จำกกำรค ำนวณให้ปัดเศษดงักล่ำวทิ้ง และอตัรำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (TFI-W1) 1 หน่วยใบส ำคญั
แสดงสิทธิ (TFI-W1) ต่อ 1 หุ้นสำมญั โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ (TFI-W1) จะมีอำย ุ5 ปี นบัแต่วนัท่ีออก และมีรำคำใช้
สิทธิเท่ำกบั 0.15 บำท ต่อหุ้น 

โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้เปล่ียนแปลงจำกทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้เดิม
จ ำนวน 2,047,500,000 บำท เป็นจ ำนวน 14,332,500,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 14,332,500,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำ
ไวหุ้้นละ 1 บำท โดยบริษทัมีทุนจดทะเบียนเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 20,475,000,000 บำท 
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21. ใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 

21.1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั คร้ังท่ี 1 (TFI-W1) ของบริษทัไดรั้บอนุญำตให้เร่ิมซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์     
แห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 3 กุมภำพนัธ์ 2564 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ประเภทของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั    
(มหำชน) คร้ังท่ี 1 (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หรือ “TFI-W1”) 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขำย : 6,142,499,996 หน่วย  
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย  : 0.00 บำท (ศูนยบ์ำท)  
รำคำกำรใชสิ้ทธิ : 0.15 บำทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีกำรปรับรำคำใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับ

สิทธิ 
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
วิธีกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ : จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) ของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือ

หุ้น (Right Issue) และจองเกินจำกสิทธิ (Excess Rights) ในอตัรำส่วน 2 หุ้น
สำมญัท่ีไดรั้บจดัสรรต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ (2:1) โดยไม่คิดมูลค่ำ 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ1 หุ้นสำมญัใหม่ และรำคำ
กำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิเท่ำกบั 0.15 บำทต่อหุ้น รวมจ ำนวนไม่
เกิน 6,142,499,996 หน่วย กรณีมีเศษจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำส่วนของกำร
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวให้ปัดเศษทิ้งทั้งจ ำนวน และในกรณีท่ีมี
ใบส ำคญัแสดงสิทธิคงเหลือภำยหลงักำรจดัสรรบริษทัจะด ำเนินกำรยกเลิก
ใบส ำคญัแสดงสิทธิในส่วนท่ีเหลือดงักล่ำวต่อไป 

21.2 ยอดคงเหลือ 
 (หน่วย: ลา้นหน่วย) 
 31 ธนัวาคม 2564 

จ ำนวนให้สิทธิกำรซ้ือหุ้นท้ังหมด 6,142 
จ านวนการใชสิ้ทธิสะสมตน้ปี - 
หกั จ านวนท่ีใชสิ้ทธิระหว่างปี (2,494) 
จ านวนการใชสิ้ทธิสะสมปลายปี (2,494) 

จ ำนวนให้สิทธิกำรซ้ือหุ้นคงเหลือ 3,648 
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22. รายได้อ่ืน 
รำยไดอ้ืน่ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ขำ้งตน้มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

   (หน่วย : บำท) 
 2564 2563 
โอนกลบัดอ้ยค่ำสินทรัพยท่ี์ไม่ใชด้ ำเนินงำน - 37,697,852 
ก ำไรจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีคดีควำม - 16,417,088 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 615,207 2,831 
ดอกเบ้ียรับ 114,749 16,069 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น  9,496 - 
รำยไดอ้ื่น 8,310,003 6,132,781 
รวม 9,049,455 60,266,621 

23. ภาษีเงินได้ 
(ค่ำใชจ้่ำย)รำยไดภ้ำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 2564 2563 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
(ค่ำใชจ้่ำย)รำยไดภ้ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง

ชัว่ครำว 27,559,391 10,241,724 
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 27,559,391 10,241,724 

กำรลดอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล 
พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร  ฉบับท่ี  42 พ.ศ.2559 ลงวันท่ี  3 มีนำคม พ.ศ.2559 ให้ลดอัตรำ 
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นอตัรำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีเร่ิมหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 
เป็นตน้ไป 

  



แบบ 56-1  One Report 2021
บริิษััท ไทยฟิิล์์มอิินดััสตริ่� จำำ�กััดั (มห�ชน) 137

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 

41 

22. รายได้อ่ืน 
รำยไดอ้ืน่ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ขำ้งตน้มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

   (หน่วย : บำท) 
 2564 2563 
โอนกลบัดอ้ยค่ำสินทรัพยท่ี์ไม่ใชด้ ำเนินงำน - 37,697,852 
ก ำไรจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีคดีควำม - 16,417,088 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 615,207 2,831 
ดอกเบ้ียรับ 114,749 16,069 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น  9,496 - 
รำยไดอ้ื่น 8,310,003 6,132,781 
รวม 9,049,455 60,266,621 

23. ภาษีเงินได้ 
(ค่ำใชจ้่ำย)รำยไดภ้ำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 2564 2563 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
(ค่ำใชจ้่ำย)รำยไดภ้ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง

ชัว่ครำว 27,559,391 10,241,724 
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 27,559,391 10,241,724 

กำรลดอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล 
พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร  ฉบับท่ี  42 พ.ศ.2559 ลงวันท่ี  3 มีนำคม พ.ศ.2559 ให้ลดอัตรำ 
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นอตัรำร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีเร่ิมหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 
เป็นตน้ไป 
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24. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ค ำนวณจำกก ำไร (ขำดทุน) 
ส ำหรับปีหำรดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 2564 2563 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม (242) 26 

จ ำนวนหุน้สำมญัตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ขั้นพ้ืนฐำน)  
 (หน่วย : ลำ้นหุ้น) 

 2564 2563 
จ ำนวนหุน้สำมญัคงเหลือ ณ 1 มกรำคม 14,333 2,048 
ผลกระทบจำกหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยระหว่ำงปี 1,326 134 
จ านวนหุ้นสามัญท่ีมอียู่ในระหว่างปีตามวิธ ี
     ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก(ขั้นพื้นฐาน) 15,659 2,182 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท/หุ้น) (0.015) 0.012 

25. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นปรับลดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ค ำนวณจำกก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีหำรด้วย 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่ำงงวดและปรับปรุงดว้ยผลกระทบจำกสิทธิท่ีจะเลือกซ้ือหุ้น 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2564 
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม (242) 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีใชค้  ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด 

 (หน่วย: ลา้นหุ้น) 
 31 ธนัวาคม 2564 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 15,659 
บวก กำรปรับปรุงใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั 1,982 

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีใชค้  ำนวณ 17,641 

  

ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (บาท/หุ้น) (0.014) 
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26. การเสนอข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน  
ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทท่ีผู ้มีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำน 
กำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

บริษัทด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ บริษัทผลิตและ จ ำหน่ำยฟิล์ม 
แต่ด ำเนินธุรกิจในหลำยเขตภูมิศำสตร์ คือ ประเทศไทย ทวีปเอเซีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกำ และอื่นๆ ยอดขำยฟิล์ม 
แยกตำมภูมิศำสตร์ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ขำ้งตน้มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 2564 2563 

รำยไดจ้ำกกำรขำย  - ในประเทศ 226 - 
รำยไดจ้ำกกำรขำย  - ต่ำงประเทศ   
 ทวีปเอเชีย 60 - 
 ทวีปอเมริกำ 4 - 
 อื่น ๆ 12 - 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 302 - 
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26. การเสนอข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน  
ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทท่ีผู ้มีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำน 
กำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

บริษัทด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ บริษัทผลิตและ จ ำหน่ำยฟิล์ม 
แต่ด ำเนินธุรกิจในหลำยเขตภูมิศำสตร์ คือ ประเทศไทย ทวีปเอเซีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกำ และอื่นๆ ยอดขำยฟิล์ม 
แยกตำมภูมิศำสตร์ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ขำ้งตน้มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 2564 2563 

รำยไดจ้ำกกำรขำย  - ในประเทศ 226 - 
รำยไดจ้ำกกำรขำย  - ต่ำงประเทศ   
 ทวีปเอเชีย 60 - 
 ทวีปอเมริกำ 4 - 
 อื่น ๆ 12 - 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 302 - 
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27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
รำยกำรค่ำใชจ้่ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 

 2564 2563 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังำน 71,146,672 60,637,854 
ค่ำเส่ือมรำคำ 175,343,474 75,240,115 
รำยจ่ำยตดับญัชี 4,850,124 2,145,157 
ค่ำใชจ้่ำยโรงงำนหยดุกำรผลิต 155,267,116 92,089,630 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 295,335,524 1,035 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำ (87,549,103) 53,284 
ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นและวสัดุส้ินเปลือง 7,396 8,678 
(ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น (9,496) 17,779,952 
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำอะไหล่ วสัดุและวตัถุดิบ 227,055 1,719,340 
ขำดทนุจำกภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำยไม่ขอคืน 191,016 167,667 

28. เคร่ืองมือทางการเงิน 
นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
บริษัทมีควำมเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกับกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบ้ียและอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ  
ในตลำดและจำกกำรท่ีคู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ ซ่ึงบริษัทจะพิจำรณำใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม 
เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำมบริษทัไม่มีนโยบำยท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเพื่อกำรเก็งก ำไร  
หรือเพื่อกำรคำ้ 
 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในทอ้งตลำดซ่ึงจะมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) ทั้งในปัจจุบันและอนำคต บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) 
มีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ีย อย่ำงไร      
ก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด ซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัรำตลำดในปัจจุบนั ผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียมีน้อย ดงันั้นบริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกดั 
(มหำชน) จึงไม่ไดท้  ำสัญญำเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนของบริษทัส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบักำรขำยสินคำ้ กำรน ำเขำ้วตัถุดิบ เน่ืองจำกรำยกำรทำง
ธุรกิจเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศท่ีมีสำระส ำคญั ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนั) 
 สกุลเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
สินทรัพย ์ เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 43 - 
หน้ีสิน เงินดอลลำร์สหรัฐฯ 236 - 
 เงินยโูร 1 - 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
บริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่สำมำรถหรือไม่ประสงคจ์ะปฏิบติัตำมขอ้ตกลงท่ี
ให้ไวก้ับบริษทัอย่ำงไรก็ตำมเน่ืองจำกบริษทั มีนโยบำยกำรให้สินเช่ือท่ีระมัดระวงั นอกจำกน้ีลูกหน้ีของบริษัท
ประกอบดว้ยลูกหน้ีหลำยรำย ดงันั้นบริษทั จึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยอยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเก็บหน้ี 
 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะส้ันหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำ
ดอกเบ้ียในตลำด บริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงใน       
งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
ก) สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัส้ัน ได้แก่ เงินสดและรำยกำร

เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน แสดงมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณตำม
มูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณ
ตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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29. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงมูลค่ำ
ตำมรำคำทุนและมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์รวมถึงล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 มูลค่าราคาทุน

(สุทธิ) 
มูลค่ายติุธรรม (สุทธิ) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่า 
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม      

ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 238 - 791 - 791 
อาคาร และเคร่ืองจกัรท่ีใช ้

ในการด าเนินงาน 405 - - 1,462 1,462 
รวม 643 - 791 1,462 2,253 

 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 มูลค่าราคาทุน 

(สุทธิ) 
มูลค่ายติุธรรม (สุทธิ) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพยท่ี์วดัมูลค่า 
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม      

ท่ีดินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 238 - 791 - 791 
อาคาร และเคร่ืองจกัรท่ีใช ้

ในการด าเนินงาน 417 - - 1,613 1,613 
รวม 655 - 791 1,613 2,404 

 
บริษทัไม่มีรายการโอนระหว่างระดบั 1 ระดบั 2 และระดบั 3 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหว่างปี 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์(ขอ้มูลระดบั 2 และ ระดบั 3) ไดมี้กำรประมำณขึ้นโดยใชวิ้ธีกำรและขอ้สมมติดงัต่อไปน้ี 

ประเภท เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
ท่ีดินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน (ระดบั 2)  วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) 
อำคำร และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน (ระดบั 3) วิธีตน้ทุน (Cost Approach) 
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ในการด าเนินงาน 417 - - 1,613 1,613 
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บริษทัไม่มีรายการโอนระหว่างระดบั 1 ระดบั 2 และระดบั 3 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหว่างปี 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์(ขอ้มูลระดบั 2 และ ระดบั 3) ไดมี้กำรประมำณขึ้นโดยใชวิ้ธีกำรและขอ้สมมติดงัต่อไปน้ี 

ประเภท เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
ท่ีดินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน (ระดบั 2)  วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) 
อำคำร และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน (ระดบั 3) วิธีตน้ทุน (Cost Approach) 
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ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม บริษทัจะตอ้งพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ำยติุธรรม ก ำหนดล ำดบั
ชั้นของมูลค่ำยติุธรรมออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ขอ้มูลระดบั 1ไดแ้ก่ รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่ำงเดียวกนั
และบริษทัสำมำรถเขำ้ถึง ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

ขอ้มูลระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดย
ออ้มส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดซ่ึ้งน ำมำใชก้บัสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

30. การอนุมัติงบการเงิน 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) แลว้เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ ์2565 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 

To the Shareholders of Thai Film Industries Public Company Limited. 

Opinion 

I have audited the financial statements of Thai Film Industries Public Company Limited, which comprise the statement of 
financial position and as at December 31, 2021, 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 December 31, 2021, 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 Auditor’s 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. 
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แบบ 56-1  One Report 2564
บริิษััท ไทยฟิิล์์มอิินดััสตริ่� จำำ�กััดั (มห�ชน)146

 

-2- 

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. I have determined the 
matters described below to be the key audit matters to be communicated in my report. 

Revenue recognition 
The revenue from sales is the significant amount in the statement of comprehensive income and is also the key indicator of 
business performance on which the users of financial statements focus. In addition, The Company has a large volume of 
customer which concern to the risk of accuracy on revenue recognition. 
I focused our audit on the following area of revenue recognition related to  

• Assessing and testing the Company’s IT system and its internal controls with respect to the revenue cycle by 
making enquiry of responsible executives, gaining an understanding of the controls and selecting representative 
samples to test the operation of the designed controls. 

• Performed audit on the accuracy of customer bill generation on a sample basis and testing of a sample of the credit 
and discount applied to customer invoice. 

• On a sampling basis, examining supporting documents for actual sales transactions occurring during the year and 
near the end of the accounting period.  

• Audit of accuracy by sample of credit notes that the Company issued after the period-end.  
• Audit of accuracy of TFRS 15 “Revenue from contracts with customers”  

According policies for revenue recognition were disclosed in note 3.13 to the financial statement. 

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 auditor’s 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 Company, 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. 

*****/3 
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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. 

Auditor’s 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 auditor’s 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. 
 
 
 
 

*****/4 
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• Conclude on the appropriateness of management’s 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 auditor’s 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 auditor’s 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. 

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 auditor’s 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 auditor’s report is Mrs. Sumana Senivongse.  
 

 

Mrs.Sumana Senivongse  
Certified Public Accountant (Thailand) No. 5897 
 
Karin Audit Company Limited 
Bangkok 
February 23, 2022 
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• Conclude on the appropriateness of management’s 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 auditor’s 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 auditor’s 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. 

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 auditor’s 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 auditor’s report is Mrs. Sumana Senivongse.  
 

 

Mrs.Sumana Senivongse  
Certified Public Accountant (Thailand) No. 5897 
 
Karin Audit Company Limited 
Bangkok 
February 23, 2022 
 
 

 

THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2021

(Unit : Baht)
Notes December 31, 2021 December 31, 2020

ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and cash equivalents 200,364,118               245,795,526               
Trade and other current receivables - net 7 120,917,954               1,754,903                   
Inventories - net 8 217,303,953               889,684                      
Spare parts and supplies - net 52,195,597                 53,065,843                 
Advance for Investment - net 9 -                                  -                                  
Other current assets 5,488,383                   488,659                      
TOTAL CURRENT ASSETS 596,270,005               301,994,615               
NON-CURRENT ASSETS
Investments in associated companies under absolute order control of property - net 10 -                                  -                                  
Other long-term investments related companies - net 11 -                                  -                                  
Land used in operation - at appraised value 12 790,549,500               790,549,500               
Plant and equipment used in operation - net 13 1,578,891,037            1,711,734,040            
Property, plant and equipment not used in operation - net 14 221,292,826               232,107,637               
Right-of-use assets - net 15 5,197,415                   2,392,994                   
Other non-current assets 579,934                      623,636                      
TOTAL NON-CURRENT ASSETS 2,596,510,712            2,737,407,807            
TOTAL ASSETS 3,192,780,717            3,039,402,422            

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 1
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THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2021

(Unit : Baht)
Notes December 31, 2021 December 31, 2020

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY  
CURRENT LIABILITIES
Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions 16 -                                  -                                  
Trade and other current payables 48,264,330                 5,089,277                   
Short-term borrowings -  Related companies 5.1 -                                  -                                  
Loans under debt restructuring agreement of default 17 -                                  -                                  
Current portion of lease liabilities 15 1,584,239                   448,533                      
Current provisions for employee benefits 19 255,000                      
Other current liabilities 781,776                      1,312,359                   
TOTAL CURRENT LIABILITIES 50,885,345                 6,850,169                   
NON-CURRENT LIABILITIES
Lease liabilities - net 15 3,706,712                   2,001,481                   
Deferred tax liabilities 18 411,781,167               439,340,558               
Non-current provisions for employee benefits 19 13,260,789                 12,090,874                 
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES 428,748,668               453,432,913               
TOTAL LIABILITIES 479,634,013               460,283,082               
SHAREHOLDERS' EQUITY
SHARE CAPITAL
Authorized share capital

 20,475,000,000  ordinary shares : Baht 1 per share 20 20,475,000,000          20,475,000,000          
Issued and paid-up share capital 

16,826,223,539 ordinary shares : Baht 1 per share 20 16,826,223,539          14,332,500,000          
(In 2020 : 14,332,500,000 ordinary shares : Baht 1 per share)

Discount on shares capital 20 (13,264,915,008)         (11,145,250,000)         
Retained earnings (Deficits) -Unappropriated (2,136,003,684)           (2,007,770,430)           
Other components of shareholders' equity 1,287,841,857            1,399,639,770            
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 2,713,146,704            2,579,119,340            
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 3,192,780,717            3,039,402,422            

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 2
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THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021

(Unit :  Baht)
Notes 2021 2020

Sales 26 301,784,596              75,538                       
Costs of sales (341,796,102)            (211,316)                   
Gross profit (loss) margin (40,011,506)              (135,778)                   
Other income 22 9,049,455                  60,266,621                
Gain from debt restructuring -                            258,069,035              
Distribution costs (11,268,350)              (2,047,121)                
Administrative expenses (226,562,185)            (157,796,306)            
Other expenses -                            (17,779,952)              
Finance costs (552,973)                   (124,425,730)            
Profit (loss) before income tax expense (269,345,559)              16,150,769                
Tax (expense) income 18 , 23 27,559,391                10,241,724                
Profit (loss)  for the year (241,786,168)              26,392,493                

Other comprehensive income (expense)
Components of other comprehensive incom that will not
         be reclassified to profit or loss 
 Gains (losses) from asset revaluation -                                1,512,259,865           
Gains (losses) on remeasurements of defined benefit plans 19 1,755,001                  -                                
Income tax of item that will not be reclassified subsequently to profit or loss 18 -                                (302,451,973)            
Other comprehensive income (expense) for the year 1,755,001                  1,209,807,892           

Total comprehensive income (expense) for the year (240,031,167)            1,236,200,385           

Basic earnings (loss) per share
Basic earnings (loss) per share from continuing operations (Baht per Share) 24 (0.015)                       0.012                         

Diluted earnings (loss) per share
Diluted earnings (loss) per share from continuing operations (Baht per Share) 25 (0.014)                       -                            

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 3
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THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021

2021 2020

Cash flows from operating activities
Profit (loss)  for the year (241,786,168)             26,392,493                 
Adjustments to reconcile profit (loss)  for the year to  to net cash 

Adjustment for Income tax expense (income) (27,559,391)               (10,241,724)                
Adjustment for Trade and other current receivables (Increase) Decrease (119,165,884)             4,136,915                   
Adjustment for Inventories (Increase) Decrease (216,641,324)             4,012,637                   
Adjustment for Spare parts and supplies (Increase) Decrease 871,671                     612,050                      
Adjustment for Other current assets (Increase) Decrease (9,849,848)                 -                                  
Adjustment for Other non-current assets (Increase) Decrease (147,314)                    (511,936)                     
Adjustment for Trade and other current payables Increase (Decrease) 44,894,378                (31,006,120)                
Adjustment for Provisions for employee benefits Increase (Decrease) (772,760)                    (36,319,219)                
Adjustment for Other current liabilities Increase (Decrease) (530,584)                    2,286,185                   
(Reversal of) allowance for obsoleted stock 227,055                     (1,508,307)                  
Depreciation 175,343,474              75,240,115                 
Amortization expenses 4,850,124                  2,145,157                   
Provision for employee benefits 3,952,676                  20,358,559                 
Unclaimed withholding tax 191,016                     167,667                      
Unrealized (gain) loss on exchange rate (41,340)                      -                                  
(Gain) loss on sale assets (9,496)                        17,779,952                 
Loss on written of assets and supplies 7,396                         8,678                          
(Reversal of) loss on impairment of assets (1,425)                        (37,697,852)                
Revenue from adjust non-movement (1,675,163)                 (342,184)                     
Gain from debt restructuring -                                 (258,069,035)              
Gain from litigation payment -                                 (16,417,088)                
Gain on canceled lease (23,855)                      -                                  
Total adjustments to reconcile profit (loss)  for the year (146,080,594)             (265,365,550)              

Net cash flows provided (used in) from operating activities (387,866,762)             (238,973,057)              
Interest expenses 285,809                     124,389,162               
Interest incomes (114,749)                    (16,069)                       

Net cash flows provided (used in) from operating activities (387,695,702)             (114,599,964)              

(Unit : Baht)

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 5



แบบ 56-1  One Report 2564
บริิษััท ไทยฟิิล์์มอิินดััสตริ่� จำำ�กััดั (มห�ชน)154

THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021

2021 2020
(Unit : Baht)

Cash flows from investing activities
Interest income received 114,760                     17,092                        
Cash received from sales assets - net 9,500                         7,718,338                   
Purchase of property, plant and equipment (30,290,159)               (6,900)                         

Net cash flows provided (used in) from investing activities (30,165,899)               7,728,530                   

Cash flows from financing activities
Increase (Decrease) current loans under debt restructuring agreements -                                 (860,000,000)              
Cash paid for short-term borrowings - related companies -                                 (90,758,000)                
Cash received for short-term borrowings - related companies -                                 60,758,000                 
Cash received from increase capital 374,058,531              1,228,500,000            
Cash paid for lease liabilities (1,628,338)                 (47,000)                       
Cash paid for interest expenses -                                 (5,804,861)                  

Net cash flows provided (used in) from financing activities 372,430,193              332,648,139               

CASH AND CASH EQUIVALENTS INCREASE (DECREASE) - NET (45,431,408)               225,776,705               
CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT THE BEGINNING OF YEAR 245,795,526              20,018,821                 
CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT THE END OF YEAR 200,364,118              245,795,526               

Non cash
 Increase in right-of-use asset under lease 6,476,540                  2,475,511                   

Cash and cash equivalents  
Consist of:

Cash on hand 81,018                       60,406                        
Cash at banks - current accounts 48,313,833 771,098                      
Cash at banks - savings accounts 148,251,173 244,952,831               
Cash at banks - fixed deposit account 11,223 11,191 
Note receivable 3,706,871  - 

200,364,118              245,795,526               

The accompanying notes are an integral part of these financial statements. 6
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THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021 
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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 
Due to the company having consecutive losses, However, the Company changed management strategy by 
turnaround business plans to upgrade machinery for production efficiency improvement and extend the flexible 
packaging products to be the fully integrated packaging manufacturer. The results of these plans will be realized 
in next 12 months from the end of accounting period December 31, 2021 investing to transform the business 
through incorporating technological improvements and providing solutions is critical in building key strengths to 
the company.  The Company able to fully utilized existing resource for supporting future business by less expense 
in achieving business goals. 

 

However, since quarter second in the year 2021, The Company started production line and sold product for 
commercial with an uptrend direction in operation tendency even if it is still unable to achieve the target which 
The Company had planned due to the outbreak of Corona Virus 2019 situation which is still wide spreading, 
causing recession in economic and affecting most businesses and industries.  

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. 
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2.2 Coronavirus disease 2019 Pandemic 

The Coronavirus disease 2019 pandemic is continuing to evolve, resulting in an economic slowdown and adversely 
impacting most businesses and industries. This situation may bring uncertainties and have an impact on  
the environment in which the group operates. The Company management has continuously monitored ongoing 
developments and assessed the financial impact in respect of the valuation of assets, provisions and contingent 
liabilities, and has used estimates and judgement in respect of various issues as the situation has evolved. 

2.3 New Financial reporting standard 

a) Financial reporting standards that become effective in the current year 
During the year, the Company has adopted a number of financial reporting standards and interpretations which 
are effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2021. 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. 

b) Financial reporting standards that became effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2022 

The Federation of Accounting Professions issued a number of revised financial reporting standards and 
interpretations, which are effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2022. 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 management of the Company is currently in process of evaluating the plan to be executed and considering 
the impact of these standards on the financial statements in the year when they are adopted. 

2.4 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, plant and machines is measured at appraisal value (Note no.12 and 13)  

2.5 Functional and presentation currency 

The financial statements are prepared and presented in Thai Baht, which is the Company’s 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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2.2 Coronavirus disease 2019 Pandemic 

The Coronavirus disease 2019 pandemic is continuing to evolve, resulting in an economic slowdown and adversely 
impacting most businesses and industries. This situation may bring uncertainties and have an impact on  
the environment in which the group operates. The Company management has continuously monitored ongoing 
developments and assessed the financial impact in respect of the valuation of assets, provisions and contingent 
liabilities, and has used estimates and judgement in respect of various issues as the situation has evolved. 

2.3 New Financial reporting standard 

a) Financial reporting standards that become effective in the current year 
During the year, the Company has adopted a number of financial reporting standards and interpretations which 
are effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2021. 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. 

b) Financial reporting standards that became effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2022 

The Federation of Accounting Professions issued a number of revised financial reporting standards and 
interpretations, which are effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2022. 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 management of the Company is currently in process of evaluating the plan to be executed and considering 
the impact of these standards on the financial statements in the year when they are adopted. 

2.4 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, plant and machines is measured at appraisal value (Note no.12 and 13)  

2.5 Functional and presentation currency 

The financial statements are prepared and presented in Thai Baht, which is the Company’s 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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2.6 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   19  Measurement of defined benefit obligations 
Note   23  Income Taxes and Deferred Income Tax  

2.7 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. 

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.  
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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 short-term 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 three-month period (fixed deposits). 

3.2 Trade account receivables 

Trade receivable are carried invoice amount less any allowance for expected credit losses. 

The Company applies the TFRS 9 simplified approach to measuring expected credit losses which uses a simplified 
approach, which requires expected lifetime losses to be recognised from initial recognition of the receivables.  
To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on the days past due. The expected 
loss rates are based on the payment profiles and the corresponding historical credit losses which are adjusted to reflect 
the current and forward-looking information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle 
the receivables. 

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 work-in-process - at standard cost which approximates to actual average cost 
Raw materials and factory supplies - at cost (first-in, first-out 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. 

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. 
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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 short-term 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 three-month period (fixed deposits). 

3.2 Trade account receivables 

Trade receivable are carried invoice amount less any allowance for expected credit losses. 

The Company applies the TFRS 9 simplified approach to measuring expected credit losses which uses a simplified 
approach, which requires expected lifetime losses to be recognised from initial recognition of the receivables.  
To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on the days past due. The expected 
loss rates are based on the payment profiles and the corresponding historical credit losses which are adjusted to reflect 
the current and forward-looking information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle 
the receivables. 

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 work-in-process - at standard cost which approximates to actual average cost 
Raw materials and factory supplies - at cost (first-in, first-out 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. 

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. 
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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 self-constructed 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, buildings and machines in appraised value (revaluation) which 
were appraised by independent appraiser. The revalued amount is the fair value determined on the basis of the 
property’s 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. 

Accounting method for land, buildings and machines in appraised 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 asset’s 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. 

Between the asset is used the surplus may be transferred to retained earnings. In such a case, the amount of the surplus 
transferred would be the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the asset and 
depreciation based on the asset’s original cost. Transfers from revaluation surplus to retained earnings are not made 
through profit or loss. 
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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 day-to-day 
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. 

The depreciation charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each component 
of an item of property, plant and equipment as follows: 

Buildings and improvements   30-50  years 
Machinery, equipment and tools   5-30 years 
Furniture, fixtures and office equipment   5-10 years 
Vehicle       5 years 
Other assets       5 years 

During the year in 2020, the Company has changed their accounting policy of property, plant and equipment for 
building and machine from cost method to revaluation method. 

3.6 Financial assets and financial liabilities 
Classification and measurement of financial assets 

The classification of financial assets depends on the entity’s business model for managing the financial assets and  
the contractual terms of the cash flows. 

The Company classifies its debt instruments in the following categories: 

• those to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income or through profit  
or loss); and 

• those to be measured at amortised cost. 

The Company reclassifies debt instruments when and only when its business model for managing those assets changes. 

The equity instruments held must be irrevocably classified to two measurement categories; i) at fair value through 
profit or loss (FVPL), or ii) at fair value through other comprehensive income (FVOCI) without recycling to profit or 
loss.  
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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 day-to-day 
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. 

The depreciation charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each component 
of an item of property, plant and equipment as follows: 

Buildings and improvements   30-50  years 
Machinery, equipment and tools   5-30 years 
Furniture, fixtures and office equipment   5-10 years 
Vehicle       5 years 
Other assets       5 years 

During the year in 2020, the Company has changed their accounting policy of property, plant and equipment for 
building and machine from cost method to revaluation method. 
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Classification and measurement of financial assets 

The classification of financial assets depends on the entity’s business model for managing the financial assets and  
the contractual terms of the cash flows. 
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• those to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income or through profit  
or loss); and 
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At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus or minus, in the case of a financial 
asset not at FVPL, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction 
costs of financial assets carried at FVPL are expensed in profit or loss. 

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows 
are solely payment of principal and interest. 

Subsequent measurement of debt instruments depends on the Company  business model for managing the asset and 
the cash flow characteristics of the financial assets. There are three measurement categories into which the Company 
classifies as follow: 

• Amortised cost: A financial asset will be measured at amortised cost when the financial asset is held within a 
business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows. 
In addition, the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely 
payments of principal and interest on the principal amount outstanding. Interest income from these financial assets 
is included in financial income using the effective interest rate method. Any gain or loss arising on derecognition 
is recognised directly in profit or loss and presented in other gains/(losses) together with foreign exchange gains 
and losses. Impairment losses are presented in profit or loss. 

• FVOCI: A financial assets will be measured at FVOCI when it is held within a business model whose objective is 
achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets. In addition, the contractual terms 
of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest 
on the principal amount outstanding. Movements in the carrying amount are taken through other comprehensive 
income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest income and related foreign exchange 
gains and losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative 
gain or loss previously recognised in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss and 
recognised on other gains/(losses). Interest income from these financial assets is included in finance income using 
the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other gains/(losses) and 
impairment expenses are presented as separate line item in the statement of comprehensive income. 

• FVPL: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at FVPL. A gain or loss on 
a debt investment that is subsequently measured at FVPL is recognised in profit or loss and presented net within 
other gains/(losses) in the period in which it arises. 

Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss when the Company right to receive 
payments is established. 

Changes in the fair value of financial assets at FVPL are recognised in other gains/(losses) in the statement of income 
as applicable. Impairment losses (and reversal of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are 
not reported separately from other changes in fair value. 
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Classification and measurement of financial liabilities and equity 

Financial instruments issued by the Company must be classified as financial liabilities or equity securities by 
considering contractual obligations. 

- Where the Company has an unconditional contractual obligation to deliver cash or another financial asset 
to another entity, it is considered a financial liability unless there is a predetermined or possible settlement 
for a fixed amount of cash in exchange of a fixed number of the Company own equity instruments. 

- Where the Company has no contractual obligation or has an unconditional right to avoid delivering cash 
or another financial asset in settlement of the obligation, it is considered an equity instrument. 

At initial recognition, the Company measures financial liabilities at fair value. The Company reclassifies all financial 
liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for derivatives.  

Recognition and derecognition 

The Company shall recognise a financial asset or a financial liability in its statement of financial position when, and 
only when, the Company becomes party to the contractual provisions of the instrument. Regular way purchases and 
sales of financial assets are recognised on trade-date, the date on which the Company commits to purchase or sell  
the asset. Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the financial assets have expired 
or have been transferred and the Company has transferred substantially all the risks and rewards of ownership of  
the financial assets. 

Impairment 

The Company assesses on a forward-looking basis the expected credit loss associated with its debt instruments carried 
at amortised cost and FVOCI. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant 
increase in credit risk. The Company applies general approach for credit-impaired consideration.  

3.7 Land, building and equitment not used in operations 

Land, building and equitment not used in operations are stated at cost net of accumulated depreciation and allowance 
for loss from impairment of asset.  
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3.8 Impairment of assets 

The carrying amounts of the Company’s 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 cash-
generating 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 non-financial asset is the greater of the asset’s 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 pre-tax 
discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. 
For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable 
amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs. 

Reversals of impairment 

Impairment losses recognised in prior periods in respect of other non-financial 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 asset’s 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. 

3.9 Leases 

Leases - where the Company is the lessee 

At inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or 
contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in 
exchange for consideration. 

The Company recognises a right-of-use (ROU) asset and a lease liability at the lease commencement date.  
The ROU asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for 
any lease payments made at or before the commencement date, initial direct costs and estimated costs to dismantle 
and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any incentive 
received. 
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The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at  
the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease, if the rate can be readily 
determined. If that rate cannot be readily determined, the Company uses the Company incremental borrowing rate. 

Lease payments included in the measurement of the lease liability are as follows: 

• fixed payments including in-substance fixed payments; 
• variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at 

the commencement date; 
• amounts expected to be payable under a residual value guarantee; 
• the exercise price, under a purchase option that the Company is reasonably certain to exercise, lease 

payments in an optional renewal period; and 
• payments of penalties for early termination of a lease if the Company is reasonably certain to terminate 

early. 

To apply a cost model, the Company measures the ROU asset at cost, less accumulated depreciation and 
accumulated impairment loss and adjusted for any remeasurement of the lease liability. The ROU asset is 
subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of 
the useful life of the ROU asset or the end of the lease term. However, if the lease transfers ownership of the 
underlying asset to the Company by the end of the lease term or if the cost of the ROU asset reflects that  
the Company will exercise a purchase option, the Company depreciates the ROU asset from the commencement 
date to the end of the useful life of the underlying asset. The useful life of the ROU asset is determined on the same 
basis as those of property, plant and equipment.  

The lease liability is re-measured when there is a change in future lease payments arising from the following items: 
• a change in an index or a rate used to determine those payments 
• a change in the Company estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee 
• the Company changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination 

option. 

When the lease liability is re-measured to reflect changes to the lease payments, the Company recognises  
the amount of the remeasurement of the lease liability as an adjustment to the ROU asset. However, if the carrying 
amount of the ROU asset is reduced to zero and there is a further reduction in the measurement of the lease liability, 
the Company recognises any remaining amount of the remeasurement in profit or loss. 

Short-term leases and leases of low-value assets 

The Company has elected not to recognise ROU assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease 
term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Company recognises the lease payments associated 
with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term. 
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basis as those of property, plant and equipment.  
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• a change in an index or a rate used to determine those payments 
• a change in the Company estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee 
• the Company changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination 

option. 

When the lease liability is re-measured to reflect changes to the lease payments, the Company recognises  
the amount of the remeasurement of the lease liability as an adjustment to the ROU asset. However, if the carrying 
amount of the ROU asset is reduced to zero and there is a further reduction in the measurement of the lease liability, 
the Company recognises any remaining amount of the remeasurement in profit or loss. 

Short-term leases and leases of low-value assets 

The Company has elected not to recognise ROU assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease 
term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Company recognises the lease payments associated 
with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term. 
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3.10 Trade and other current accounts payable 

Trade and other current accounts payable are stated at cost. 

3.11 Borrowings 

Borrowings is recognised initially at the fair value, net of attributable transaction costs incurred. Borrowings is 
subsequently stated at amortised cost. 

Borrowings is classified as current liabilities unless the Company has an unconditional right to defer settlement of 
the liability for at least 12 months after the reporting date. 

Borrowings is derecognised from the statement of financial position when the obligation specified in the contract 
is discharged, cancelled, or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has 
been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets 
transferred or liabilities assumed, is recognised in profit or loss as finance costs. 

3.12 Provision for employee benefits 

Provision for post benefits and long – term employees benefits 

The Company net obligation in respect of long-term 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. 

Short-term employee benefits 

Short-term 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 short-term 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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3.13 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 can’t 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. 

3.14 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 jointly-controlled 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. 

3.15 Earnings (Loss) per share 
Basic earnings (Loss) per share 

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

Diluted earnings (loss) per share 

Diluted earnings (loss) per share is calculated by dividing net income (loss) attributable to ordinary shares by 
weighted average number of ordinary shares issued and paid during the period, adjusted by the effect of the right to 
subscribe. 

3.16 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. 

3.17 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. CHANGE IN ACCOUNTING POLICY 

For the year ended December 31, 2020, the Company has changed their accounting policy of property, plant and equipment 
for building and machine from cost method to revaluation method. Management takes the view that this policy provides 
reliable and more relevant information because it deals more accurately with the components of property, plant and 
equipment and is based on up-to-date values. The policy has been applied prospectively because it was not practicable to 
estimate the effects of applying the policy either retrospectively, or prospectively from any earlier date. Accordingly,  
the adoption of the new policy has no effect on prior years. 

Effects of the change in such accounting policy to the statements of financial position as at December 31, 2020 as follows: 

   (Unit : Million Baht) 
Assets     

Building and machine     
Cost – differences on revaluation of assets    1,208 
Accumulated depreciation - differences on revaluation of assets  (12) 

Liabilities   
Deferred tax liabilities    239 

     
Shareholders’equity     

Surplus on revaluation of assets    957 
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5. TRANSACTIONS WITH PERSON AND RELATED PARTIES 

Related parties are those parties linked to 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. The company is a shareholder 
PM Group Co., Ltd. The same shareholders and directors 

  

5.1 Inter-assets and liabilities 
 (Unit : Thousand Baht) 

 December 31, 2021 December 31, 2020 
Loan to related companies   
Thai Film Bangladesh Co., Ltd. 37,965 37,965 
Less allowance for expected credit losses (37,965) (37,965) 
Total - - 
   
Short-term loan from related companies - PM Group Co., Ltd.   
Beginning  balance - 30,000 

Increase during in the period - 60,758 
Payment during in the period - (90,758) 

Ending balance - - 

5.2 Inter- revenue and expense 

For the year ended December 31, 2021 and 2020 as follow:  
 (Unit : Thousand Baht) 
 2021 2020 
   
Interest expense   
   PM Group Co., Ltd. - 2,498 
   
Key management personnel compensation   
   Short-term employee benefits 18,174 10,233 
   Long-term employee benefits 713 - 
   Total 18,887 10,233 
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Key management personnel compensation expenses for the years ended December 31, 2021 and 2020 consist of:- 

 (Unit : Thousand Baht) 
 2021 2020 
Present in selling and administrative expenses 18,887 10,233 

6. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES 
   (Unit :  Baht) 
 Financial statements 

 
Financial Assets 

FVPL  FVOCI  
Amortized 

cost  Total 
As at December 31, 2021        
Cash and cash equivalents -  -  200,364,118  200,364,118 
Trade and Other current receivables -  -  120,917,954  120,917,954 
        
As at December 31, 2020        
Cash and cash equivalents -  -  245,795,526  245,795,526 
Other current receivables -  -  1,754,903  1,754,903 

On December 31, 2021 and 2020, the Company has does not classification financial liabilities for measurement at fair 
value through profit or loss (FVPL). 

Financial assets and liabilities measured at amortized cost approximate fair value. 
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7. TRADE AND OTHER CURRENT RECEIVABLES - Net 

Consist of :-  
 (Unit : Baht) 
 December 31, 2021 December 31, 2020 
Trade and other current receivables   

- Trade accounts receivable 81,092,354 - 
- Other current receivable 39,825,600 1,754,903 

Total trade and other current receivables 120,917,954 1,754,903 

The Company has trade accounts receivable were classified by aging as follows: 
 (Unit : Baht) 
 December 31, 2021 December 31, 2020 

Domestic trade accounts receivable   
Trade accounts receivable within credit term 44,277,153 - 
Aging of trade accounts receivable :-   

 Less than 3 months 25,574,473 - 
  Total 69,851,626 - 

Foreign trade accounts receivable   
Trade accounts receivable within credit term 6,009,725 - 
Notes receivable 5,231,003  
Less allowance for expected credit losses - - 

  Net 81,092,354 - 
   
Other current receivables   
Revenue department receivable 15,741,829 146,020 
Thai customs receivable  1,866,507 - 
Advance 3,210,414 1,100,099 
Advance payment for raw materials 18,445,764 - 
Accrued income 502,825 381,447 
Other 58,261 127,337 
Total other current receivables 39,825,600 1,754,903 
Total trade and other current receivables 120,917,954 1,754,903 
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Cash and cash equivalents -  -  200,364,118  200,364,118 
Trade and Other current receivables -  -  120,917,954  120,917,954 
        
As at December 31, 2020        
Cash and cash equivalents -  -  245,795,526  245,795,526 
Other current receivables -  -  1,754,903  1,754,903 

On December 31, 2021 and 2020, the Company has does not classification financial liabilities for measurement at fair 
value through profit or loss (FVPL). 

Financial assets and liabilities measured at amortized cost approximate fair value. 
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7. TRADE AND OTHER CURRENT RECEIVABLES - Net 

Consist of :-  
 (Unit : Baht) 
 December 31, 2021 December 31, 2020 
Trade and other current receivables   

- Trade accounts receivable 81,092,354 - 
- Other current receivable 39,825,600 1,754,903 

Total trade and other current receivables 120,917,954 1,754,903 

The Company has trade accounts receivable were classified by aging as follows: 
 (Unit : Baht) 
 December 31, 2021 December 31, 2020 

Domestic trade accounts receivable   
Trade accounts receivable within credit term 44,277,153 - 
Aging of trade accounts receivable :-   

 Less than 3 months 25,574,473 - 
  Total 69,851,626 - 

Foreign trade accounts receivable   
Trade accounts receivable within credit term 6,009,725 - 
Notes receivable 5,231,003  
Less allowance for expected credit losses - - 

  Net 81,092,354 - 
   
Other current receivables   
Revenue department receivable 15,741,829 146,020 
Thai customs receivable  1,866,507 - 
Advance 3,210,414 1,100,099 
Advance payment for raw materials 18,445,764 - 
Accrued income 502,825 381,447 
Other 58,261 127,337 
Total other current receivables 39,825,600 1,754,903 
Total trade and other current receivables 120,917,954 1,754,903 
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8. INVENTORIES - Net 

Consist of :- 
 (Unit : Baht) 
 December 31, 2021 December 31, 2020 

Finished goods 79,855,277 134,360 
Work in process 8,055,241 - 
Raw materials 89,605,609 79,598 
Packaging 12,651,682 741,976 
Raw materials in transit 27,429,449 - 
Total 217,597,258 955,934 
Less Allowance for obsolete/damage inventories (293,305) (66,250) 
Net 217,303,953 889,684 

Allowance for obsolate/damage is changed during the years as follows :- 
 (Unit : Baht) 
 December 31, 2021 December 31, 2020 
Beginning balance 66,250 1,249,828 
Increase 227,055 - 
Decrease - (1,183,578) 
Ending balance 293,305 66,250 

9. ADVANCE FOR INVESTMENT – Net 
Consist of :- 

 (Unit : Baht) 
 December 31, 2021 December 31, 2020 

Advance for investment 45,593,886 45,593,886 
Less Allowance for expected credit losses (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 allowance for expected credit losses of 
the cash advance. 
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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. 

10. INVESTMENTS IN ASSOCIATED COMPANIES UNDER ABSOLUTE ORDER CONTROL OF PROPERTY – NET 

 Investments in associated companies in the financial statements as at December 31, 2021 and 2020, 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, 2021 

December 
31, 2020 

December 
 31, 2021 

December 
31, 2020 

December 
 31, 2021 

December 
31, 2020 

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 lay-off its employees. The Company’s 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. 
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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. 

10. INVESTMENTS IN ASSOCIATED COMPANIES UNDER ABSOLUTE ORDER CONTROL OF PROPERTY – NET 

 Investments in associated companies in the financial statements as at December 31, 2021 and 2020, 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, 2021 

December 
31, 2020 

December 
 31, 2021 

December 
31, 2020 

December 
 31, 2021 

December 
31, 2020 

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 lay-off its employees. The Company’s 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. 
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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, 2021 and 2020, present the same amount and presentation as 
the financial statements for the same period. 

11. OTHER LONG-TERM INVESTIMENTS-RELATED COMPANIES – NET 

Consist of :- 
    Percentage of 

investments 
Value of investment   

(Unit: Thousand Baht) 

Company 
Country of 
business 

Type of 
business Paid-up capital 

December  
31, 2021 

December 
31, 2020 

December 
  31, 2021 

December 
 31, 2020 

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 expected credit losses    (37,487) (37,487) 
  Net   - - 

12. LAND USED IN OPERATION – AT APPRAISED VALUE 

 (Unit : Baht) 
Cost:  
As at December 31, 2020 237,587,153 
As at December 31, 2021 237,587,153 
  
Differences on revaluation of assets  
As at December 31, 2020 552,962,347 
As at December 31, 2021 552,962,347 
  
Net book value  
As at December 31, 2020 790,549,500 
As at December 31, 2021 790,549,500 

As at December 31, 2021 and 2020, the Company has land used in operation was re-appraised according to the report of 
independent appraiser (Thai Property Appraisal Lynn Phillips Co., Ltd.) at market approach value date November 24, 
2020, which appraisal date was November 6, 13 and 16, 2020. 
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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, 2021 and 2020, present the same amount and presentation as 
the financial statements for the same period. 

11. OTHER LONG-TERM INVESTIMENTS-RELATED COMPANIES – NET 

Consist of :- 
    Percentage of 

investments 
Value of investment   

(Unit: Thousand Baht) 

Company 
Country of 
business 

Type of 
business Paid-up capital 

December  
31, 2021 

December 
31, 2020 

December 
  31, 2021 

December 
 31, 2020 

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 expected credit losses    (37,487) (37,487) 
  Net   - - 

12. LAND USED IN OPERATION – AT APPRAISED VALUE 

 (Unit : Baht) 
Cost:  
As at December 31, 2020 237,587,153 
As at December 31, 2021 237,587,153 
  
Differences on revaluation of assets  
As at December 31, 2020 552,962,347 
As at December 31, 2021 552,962,347 
  
Net book value  
As at December 31, 2020 790,549,500 
As at December 31, 2021 790,549,500 

As at December 31, 2021 and 2020, the Company has land used in operation was re-appraised according to the report of 
independent appraiser (Thai Property Appraisal Lynn Phillips Co., Ltd.) at market approach value date November 24, 
2020, which appraisal date was November 6, 13 and 16, 2020. 
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14. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT NOT USED IN OPERATION - NET 

consisted of : 
 (Unit : Baht) 
  

Land 
Machineries  
and others 

 
Total 

Cost :    
As at December 31, 2020 74,005,000 671,547,222 745,552,222 
As at December 31, 2021 74,005,000 671,547,222 745,552,222 
    

Accumulated Depreciation:    
As at December 31, 2020 - (478,574,163) (478,574,163) 
Depreciation for the year - (10,814,811) (10,814,811) 
As at December 31, 2021 - (489,388,974) (489,388,974) 
    

Allowance for impairment:    
As at December 31, 2020 - (34,870,422) (34,870,422) 
As at December 31, 2021 -    (34,870,422) (34,870,422) 
    

Net book value:    
As at December 31, 2020 74,005,000 158,102,637 232,107,637 
As at December 31, 2021 74,005,000 147,287,826 221,292,826 
    

Depreciation in the statement of comprehensive 
income:    
December 31, 2020 - 26,067,547 26,067,547 
December 31, 2021 - 10,814,811 10,814,811 

As at December 31, 2021 and 2020 the lands and machineries not used in operation, which cost of Baht 74.01 million and 
Baht 671.55 million, respectively, were re-appraised according to reports of independent appraiser (Thai Property 
Appriasal Lynn Phillips Co., Ltd.) date November 24, 2020, which appraisal date was November 6, 2020 (for land), and 
November 9, 2020 (for machineries). That using market approach and cost approach , respectively. And allowance for 
impairment of such lands and machineries were amount of Baht 34.87 million.  
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15. RIGHT OF USE ASSET - NET AND LEASE LIABILITY - NET 
 (Unit : Baht) 
 December 31, 2021 December 31, 2020 
Right-of-use assets   
Vehicles 4,164,129 2,392,994 
Equipment and tools 477,453 - 
Office equipments 555,833 - 
Total Right-of-use assets, net 5,197,415 2,392,994 
Lease liabilities   
Current 1,584,239 448,533 
Non-current 3,706,712 2,001,481 
Total lease liabilities- net  5,290,951 2,450,014 

Movements in total right-of-use assets - net during the year were as follows: 
 (Unit : Baht) 
  Financial statements 
Net book value on December 31, 2020  2,392,994 
Right-of-use assets - Increase  6,476,540 
Right-of-use assets – Decrease (Canceled lease)  (2,269,218) 
Less : Depreciation  (1,402,901) 
Net book value on December 31, 2021  5,197,415 
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15. RIGHT OF USE ASSET - NET AND LEASE LIABILITY - NET 
 (Unit : Baht) 
 December 31, 2021 December 31, 2020 
Right-of-use assets   
Vehicles 4,164,129 2,392,994 
Equipment and tools 477,453 - 
Office equipments 555,833 - 
Total Right-of-use assets, net 5,197,415 2,392,994 
Lease liabilities   
Current 1,584,239 448,533 
Non-current 3,706,712 2,001,481 
Total lease liabilities- net  5,290,951 2,450,014 

Movements in total right-of-use assets - net during the year were as follows: 
 (Unit : Baht) 
  Financial statements 
Net book value on December 31, 2020  2,392,994 
Right-of-use assets - Increase  6,476,540 
Right-of-use assets – Decrease (Canceled lease)  (2,269,218) 
Less : Depreciation  (1,402,901) 
Net book value on December 31, 2021  5,197,415 
  



แบบ 56-1  One Report 2564
บริิษััท ไทยฟิิล์์มอิินดััสตริ่� จำำ�กััดั (มห�ชน)180

THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021 
 

32 
 

16. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM LOANS FROM TO FINANCIAL INSTITUTIONS 

Consist of :- 
  (Unit : Baht) 
  December 31, 2020 

Bank overdrafts  25,524,874 
Liabilities under trust receipts  190,297,905 
Forward Contract  1,019,487 
Promissory notes  59,329,243 

  276,171,509 
Less: debt restructuring agreements  (276,171,509) 

Total  - 

On December 16, 2020, the Company had proceeded with debt restructuring and paid to the bank on December 28, 2020, net 
amounted to Baht 860 million (Note no.17). 

17. LOANS UNDER DEBT RESTRUTURING AGREEMENT 
Loans under debt restructuring agreements as at December 31, 2020, consisted of : 

  (Unit :  Baht) 
  December 31, 2020 

Loans under debt restructuring agreements  - 

Movements of loans under debt restructuring agreements as follows: 
 ( Unit : Baht) 

Loans under debt restructuring agreements 660,225,388 
Bank overdrafts and short term loans from to financial institutions (Note no. 16) 276,171,509 
Accrued interest expenses beginning balance 61,358,899 
Interest expenses during the year  118,562,799 
Contract creditor 1,750,440 
Total liabilities as at December 28, 2020 1,118,069,035 
Less : Paid according to the restructuring agreements*  (860,000,000) 
Gain from debt restructuring 258,069,035 
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* On December 16, 2020, a commercial bank had considered change in condition of the agreements and additional 
agreement attached to the debt restructuring agreement dated December 28, 2017 as following; 
1. Let the debtor pay the debts totaling bath 860 million within December 2020. 
2. After completing the payment according to item 1, let the debtor redeem all collateral pledged with the bank and 

clear all remaining interest items, suspensions, and defaults. 
The Company had proceeded with debt restructuring and paid to the bank on December 28, 2020, net amounted to Baht 
860 million. 
Pledging 

As at December 31, 2020, the pledged land and machines and credit facilities from bank as described in Notes 16 and 
17, the Company had redeemed all of the collaterals. 

18. DEFERRED TAX LIABILITIES 
As at December 31, 2021 and 2020, the components of deferred tax liabilities are as follows: 

 (Unit : Baht) 
 December 31, 2021 December 31, 2020 

Amortization Expenses 1,097,677 97,732 
Plant and equipment 88,723,026 89,332,884 
Capital surplus from assets revaluation 321,960,464 349,909,942 
Total 411,781,167 439,340,558 

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

January 1,  
2021 (Profit) or loss 

Other 
comprehensive 

income 
December 31,  

2021 
Deferred tax liabilities      

Amortization Expenses 98 1,000 - 1,098 
Plant and equipment 89,333 (610) - 88,723 
Capital surplus from assets revaluation 349,910 (27,949) - 321,961 
Total 439,341 (27,559) - 411,782 
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* On December 16, 2020, a commercial bank had considered change in condition of the agreements and additional 
agreement attached to the debt restructuring agreement dated December 28, 2017 as following; 
1. Let the debtor pay the debts totaling bath 860 million within December 2020. 
2. After completing the payment according to item 1, let the debtor redeem all collateral pledged with the bank and 

clear all remaining interest items, suspensions, and defaults. 
The Company had proceeded with debt restructuring and paid to the bank on December 28, 2020, net amounted to Baht 
860 million. 
Pledging 

As at December 31, 2020, the pledged land and machines and credit facilities from bank as described in Notes 16 and 
17, the Company had redeemed all of the collaterals. 

18. DEFERRED TAX LIABILITIES 
As at December 31, 2021 and 2020, the components of deferred tax liabilities are as follows: 

 (Unit : Baht) 
 December 31, 2021 December 31, 2020 

Amortization Expenses 1,097,677 97,732 
Plant and equipment 88,723,026 89,332,884 
Capital surplus from assets revaluation 321,960,464 349,909,942 
Total 411,781,167 439,340,558 

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

January 1,  
2021 (Profit) or loss 

Other 
comprehensive 

income 
December 31,  

2021 
Deferred tax liabilities      

Amortization Expenses 98 1,000 - 1,098 
Plant and equipment 89,333 (610) - 88,723 
Capital surplus from assets revaluation 349,910 (27,949) - 321,961 
Total 439,341 (27,559) - 411,782 
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 (Unit : Thousand Baht) 
  Charged / (credited) to:  
 

January 1,  
2020 (Profit) or loss 

Other 
comprehensive 

income 
December 31,  

2020 
Deferred tax liabilities      

Amortization Expenses 527 (429) - 98 
Plant and equipment 99,145 (9,812) - 89,333 
Capital surplus from assets revaluation 47,458 - 302,452 349,910 
Total 147,130 (10,241) 302,452 439,341 

As at December 31, 2021 and 2020, the Company did not recognise deferred tax assets on some deductible temporary 
differences and unused tax losses totaling Baht 508.20 million and Baht 482.20 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, 2021 December 31, 2020 

Provision for impairment of investment 328,405,463 328,405,463 
Provision for impairment of fixed asset 7,962,636 7,962,636 
Provision for employees benefits 2,703,158 2,418,175 
Provision for impairment of other asset 492,666 447,540 
Loss carry forward 168,632,498 142,967,172 
Total 508,196,421 482,200,986 

The tax losses will be expired in 2021 - 2026.  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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19. PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS 
An independent actuary carried out an evaluation of the Company’s obligations for post-employment benefit and other long term 
employee benefit using the projected unit credit method. The Company has provided the provision for post-employment benefit 
and other long term employee benefit as at December 31, as consist : 

 (Unit : Baht) 
 December 31, 2021 December 31, 2020 
Post-employment benefit 12,484,210 12,090,874 
Other long term employee benefit - Long Service Year Gifts 1,031,579 - 
Total  13,515,789 12,090,874 
Less Current provisions for employee benefits (255,000) - 
Provision for employee benefits - ending 13,260,789 12,090,874 

Provisions for employee benefits as follows : 
 (Unit : Baht) 
 2021 2020 
  

 
Post-

employment 
benefit 

 
Other long 

term 
employee 

benefit 

 
 

 
 

Total 

 
 

Post-
employment 

benefit 

 
Other long 

term 
employee 

benefit 

 
 
 
 

Total 
Provision for employee benefits -  

beginning 
 

12,090,874 
 

-    
 

12,090,874 
 

28,051,534 
 

- 
 

28,051,534 
Recognized in profit or loss:       
Past service cost and (Gain) Loss from  

payment employee benefits 
 

157,659 
 

1,028,821 
 

1,186,480 
 

18,638,467 
 

- 
 

18,638,467 
Current service cost 2,342,262 218,518 2,560,780 1,464,992 - 1,464,992 
Interest cost 186,176 19,240 205,416 255,100 - 255,100 
 2,686,097 1,266,579 3,952,676 20,358,559 - 20,358,559 
Recognized in other comprehensive  

income: 
      

Actuarial (gain) loss in other 
comprehensive income 

 
(1,755,001) -    

 
(1,755,001) - - 

 
- 

Other       
Benefits paid during the year (537,760) (235,000) (772,760) (36,319,219) - (36,319,219) 
Provision for employee benefits  

ending 
 

12,484,210 1,031,579 13,515,789 12,090,874 - 12,090,874 
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19. PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS 
An independent actuary carried out an evaluation of the Company’s obligations for post-employment benefit and other long term 
employee benefit using the projected unit credit method. The Company has provided the provision for post-employment benefit 
and other long term employee benefit as at December 31, as consist : 

 (Unit : Baht) 
 December 31, 2021 December 31, 2020 
Post-employment benefit 12,484,210 12,090,874 
Other long term employee benefit - Long Service Year Gifts 1,031,579 - 
Total  13,515,789 12,090,874 
Less Current provisions for employee benefits (255,000) - 
Provision for employee benefits - ending 13,260,789 12,090,874 

Provisions for employee benefits as follows : 
 (Unit : Baht) 
 2021 2020 
  

 
Post-

employment 
benefit 

 
Other long 

term 
employee 

benefit 

 
 

 
 

Total 

 
 

Post-
employment 

benefit 

 
Other long 

term 
employee 

benefit 

 
 
 
 

Total 
Provision for employee benefits -  

beginning 
 

12,090,874 
 

-    
 

12,090,874 
 

28,051,534 
 

- 
 

28,051,534 
Recognized in profit or loss:       
Past service cost and (Gain) Loss from  

payment employee benefits 
 

157,659 
 

1,028,821 
 

1,186,480 
 

18,638,467 
 

- 
 

18,638,467 
Current service cost 2,342,262 218,518 2,560,780 1,464,992 - 1,464,992 
Interest cost 186,176 19,240 205,416 255,100 - 255,100 
 2,686,097 1,266,579 3,952,676 20,358,559 - 20,358,559 
Recognized in other comprehensive  

income: 
      

Actuarial (gain) loss in other 
comprehensive income 

 
(1,755,001) -    

 
(1,755,001) - - 

 
- 

Other       
Benefits paid during the year (537,760) (235,000) (772,760) (36,319,219) - (36,319,219) 
Provision for employee benefits  

ending 
 

12,484,210 1,031,579 13,515,789 12,090,874 - 12,090,874 
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Actuarial gains (losses) recognized in the other comprehensive income at the reporting date arising from: 
 (Unit : Baht) 
 December 31, 2021 December 31, 2020 

Financial assumptions changes 835,237 - 
Demographic assumptions changes 251,083 - 
Experience adjustments (2,841,321) - 

Total (1,755,001) - 

Principal actuarial assumptions (Actuarial basis) 

  
As at December  

31, 2021 
As at December  

31, 2020 
Discount rate (%)  1.87 1.59 
Future salary increases (%)  3 2 
Retirement age (year old)  60 60 

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long- term employee 
benefit obligations as at December 31, 2021 are summarized below: 

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

 increase (decrease) 
 Increase Decrease 
 Post-

employment 
benefit 

Other long term 
employee 

benefit 

Post-
employment 

benefit 

Other long term 
employee 

benefit 
Discount rate (+/- 1%) (1,074,441) (49,928) 1,210,941 54,774 
Salary increase rate (+/- 1%) 1,246,975 -    (1,125,005) -    
Turnover rate (+/- 1 year) 74,624 2,329 (74,150) (2,301) 

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. 
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As at December 31, 2021, the maturity analyses of undiscounted cash flows of benefit payments are as follows: 
 (Unit : Baht) 

 
Post-employment 

benefit 
Other long term 
employee benefit 

 
Total 

Within 1 year - 255,000 255,000 
Over 1 and up to 5 years 2,514,303 1,530,000 4,044,303 
Over 5 years 111,509,000 11,640,000 123,149,000 

20. SHARE CAPITAL 
  (Unit : Baht) 
Registered share capital   
As at December 31, 2020, ordinary share  20,475,000,000 
As at December 31, 2021, ordinary share  20,475,000,000 
Issued and paid-up share capital   
As at December 31, 2020, ordinary share  14,332,500,000 
Increase ordinary shares  2,493,723,539 
As at December 31, 2021, ordinary share  16,826,223,539 
   
Discount on shares capital   
As at December 31, 2020  (11,145,250,000) 
Increase ordinary shares  (2,119,665,008) 
As at December 31, 2021  (13,264,915,008) 
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As at December 31, 2021, the maturity analyses of undiscounted cash flows of benefit payments are as follows: 
 (Unit : Baht) 

 
Post-employment 

benefit 
Other long term 
employee benefit 

 
Total 

Within 1 year - 255,000 255,000 
Over 1 and up to 5 years 2,514,303 1,530,000 4,044,303 
Over 5 years 111,509,000 11,640,000 123,149,000 

20. SHARE CAPITAL 
  (Unit : Baht) 
Registered share capital   
As at December 31, 2020, ordinary share  20,475,000,000 
As at December 31, 2021, ordinary share  20,475,000,000 
Issued and paid-up share capital   
As at December 31, 2020, ordinary share  14,332,500,000 
Increase ordinary shares  2,493,723,539 
As at December 31, 2021, ordinary share  16,826,223,539 
   
Discount on shares capital   
As at December 31, 2020  (11,145,250,000) 
Increase ordinary shares  (2,119,665,008) 
As at December 31, 2021  (13,264,915,008) 
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According the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on November 25, 2020, the following significant resolution. 

- Approve the decrease of the registered capital of the Company which have not been sold by Baht 614,250,000 from the existing 
registered capital of Baht 2,661,750,000 to Baht 2,047,500,000, the company registered the capital reduction with the Ministry 
of Commerce on November 30, 2020. 

- Approve the increase in the registered capital of the Company from the existing registered capital of Baht 2,047,500,000 to 
Baht 20,475,000,000 , by issuing 18,427,500,000 newly-issued ordinary shares at the par value of Baht 1.00 per share, in order 
to (1) accommodate the allocation of the newly-issued ordinary shares to the existing shareholders proportionate to their 
respective shareholdings (Rights Offering), together with (2) Reserve for exercise rights in accordance to warrant to purchase 
ordinary shares of company (TFI-W1) to the existing shareholders of the Company who subscribe and paid up newly-issued 
ordinary shares as proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering), the company registered the capital 
reduction with the Ministry of Commerce on December 9, 2020. 

- Approve the allocation of not exceeding 18,427,500,000 newly-issued ordinary shares at the par value of Baht 1.00 per share, 
in order to accommodate the allocation of the newly-issued ordinary shares to the existing shareholders proportionate to their 
respective shareholdings (Rights Offering), and reserve for exercise rights in accordance to warrant to purchase ordinary shares 
of company (TFI-W1). The detail are as following: 
• Approve the allocation of not exceeding 12,285,000,000 newly-issued ordinary shares at the par value of Baht 1.00 per 

share in order to offer for sale to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering), 
in the ratio of 1 existing ordinary share to 6 newly-issued ordinary shares, at the offering price of Baht 0.10 per share. Any 
fraction of shares will be discarded. 

• Approve the allocation of not exceeding 6,142,500,000 newly-issued ordinary shares at the par value of Baht 1.00 per 
share for reserve right to exercise warrant to purchase ordinary shares of the Company (TFI-W1) for existing shareholders 
of the Company (Right Offering) allocate for newly issued ordinary shares who subscribe and paid up for increase ordinary 
shares for existing shareholders without charge (offering price of Baht 0 per unit) at ratio of 2 Newly Issued Ordinary 
Shares who subscribe and paid up for increase ordinary shares for existing shareholder (Right Offering) for 1 units of 
warrant (TFI-W1) (Fraction will be rounded off) and are exercisable at the exercise price of Baht 0.15 per share. 

- Approve the issuance and offering for sale of no more than 6,142,500,000 units without consideration resulting in no more than 
6,142,500,000 ordinary shares in proportion shareholdings at ratio of 2 newly issued ordinary share who subscribe and paid up 
for increase ordinary shares for existing shareholder (Right Offering) for 1 units of warrant (TFI-W1) (Fraction will be rounded 
off) without charge. The exercise ratio of warrants is 1 unit of TFI-W1 warrant to one ordinary share. The TFI-W1 warrants 
have a term of 5 years from the issue date and are exercisable at the exercise price of Baht 0.15 per share. 

As at December 31, 2020, the Company has issued and paid-up share capital change from the existing issued and paid capital of 
Baht 2,047,500,000 to Baht 14,332,500,000, by issuing ,14,332,500,000 ordinary shares at the par value of Baht 1.00 per share, the 
company has total registered capital of Baht 20,475,000,000. 
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21. WARRANT 

21.1 Warrant 

The Stock Exchange of Thailand has granted a listing of certificates representing the rights to purchase shares (warrants) 
(TFI-W1) of the Company from February 3, 2021, (Trade date) with the following details: 

Type of Warrant : Warrant to buy common share of Thai Film Industries Public Company 
Limited No.1 (Warrant) or (TFI-W1) 

Amount of right warrant proposed 
to sell 

: 6,142,499,996 Units 

Proposing price per unit : Baht 0.00 per unit (Zero baht). 
Exercise Price : Baht 0.15 per unit, except for cases where the exercise price is adjusted in 

accordance with the conditions of the right adjustment. 
Term of warrant : 5 years from the date of issuance 
Allocation method of warrant : Allocated to the existing shareholders (Right Offering) of the company in 

proportion to their shareholding (Right Issue). And overbooking from rights 
(Excess Rights) in the ratio of 2 ordinary shares allocated per 1 unit of warrant 
(2:1) without charge. Exercise ratio: 1 unit of warrant per 1 new ordinary share. 
And the exercise price of the warrants is 0.15 baht per share, totaling not more 
than 6,142,499,996 units, in the event that there is a fraction from the 
calculation according to the ratio of the said warrants allocation, the whole 
amount shall be rounded off. And in the event that there are remaining warrants 
after the allocation, the company will proceed to cancel the remaining warrants. 

  
21.2 Balance 
 (Unit : Million Unit) 
 December 31, 2021 
  

The total number of rights to purchase shares 6,142 
The number of accumulated rights at the beginning of year - 
Less number of exercise during the year (2,494) 
The number of accumulated rights at the end of year (2,494) 

Balance total number of rights to purchase shares 3,648 
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22. OTHER INCOME 
For the year ended December 31, 2021 and 2020 are as follows: 

 (Unit : Baht) 
 2021 2020 
Reversal of impairment of assets not used in operation - 37,697,852 
Gain from litigation payment - 16,417,088 
Gain on exchange rate 615,207 2,831 
Interest income 114,749 16,069 
Gain on sale assets 9,496 - 
Other income 8,310,003 6,132,781 
Total 9,049,455 60,266,621 

23. INCOME TAX 

Income tax (expenses) revenue for the year ended December 31, 2021 and 2020 are made up as follows: 

 (Unit :  Baht) 
 2021 2020 

Current Income tax:   
Income tax - - 
Deferred tax:   
Relating to origination and reversal of temporary differences   27,559,391 10,241,724 
Income tax (expense) revenue reported in the statements of 

comprehensive income 27,559,391 10,241,724 

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.  

 



แบบ 56-1  One Report 2021
บริิษััท ไทยฟิิล์์มอิินดััสตริ่� จำำ�กััดั (มห�ชน) 189

THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021 
 

40 
 

22. OTHER INCOME 
For the year ended December 31, 2021 and 2020 are as follows: 

 (Unit : Baht) 
 2021 2020 
Reversal of impairment of assets not used in operation - 37,697,852 
Gain from litigation payment - 16,417,088 
Gain on exchange rate 615,207 2,831 
Interest income 114,749 16,069 
Gain on sale assets 9,496 - 
Other income 8,310,003 6,132,781 
Total 9,049,455 60,266,621 

23. INCOME TAX 

Income tax (expenses) revenue for the year ended December 31, 2021 and 2020 are made up as follows: 

 (Unit :  Baht) 
 2021 2020 

Current Income tax:   
Income tax - - 
Deferred tax:   
Relating to origination and reversal of temporary differences   27,559,391 10,241,724 
Income tax (expense) revenue reported in the statements of 

comprehensive income 27,559,391 10,241,724 

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.  

 

THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021 
 

41 
 

24. BASIC EARNINGS (LOSS) PER SHARE 
Basic earnings (loss) per share for the for the years ended December 31, 2021 and 2020 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, 2021 and 2020. 

 (Unit : Million Baht) 
 2021 2020 

Net Profit (loss) for the years ended December 31, (242) 26 

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

 2021 2020 
Number of ordinary shares outstanding at the  
    beginning of the years 14,333 2,048 
Effect of shares issued during the year 1,326 134 

Weighted average number of ordinary shares outstanding 
    during the years (Basic) 15,659 2,182 
Basic earnings (loss) per share from continuing operations  
     (Baht per share) (0.015) 0.012 

25. DILUTED EARNINGS PER SHARE 
Diluted earnings (loss) per share is calculated by dividing net income (loss) attributable to ordinary shares by weighted average 
number of ordinary shares issued and paid during the period, adjusted by the effect of the right to subscribe. 

 (Unit : Million Baht) 
 2021 

Net Profit (loss) for the year ended December 31, 2021 (242) 

The weighted average number of ordinary shares used to calculate diluted earnings (loss) per share  

 (Unit : Million Share) 
 December 31, 2021 

The weighted average number of ordinary shares 15,659 
Add Adjustment of the warrants to purchase ordinary shares 1,982 
The weighted average number of ordinary shares used to calculate 17,641 
  
Diluted earnings (loss) per share from continuing operations (Baht per Share) (0.014) 
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26. DISCLOSURE OF BUSINESS OPERATING SEGMENT  

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, 2021 and 2020  
 (Unit : Million Baht) 
 2021 2020 
Revenue from sales - Domestic 226 - 
Revenue from sales - Foreign   
 Asia 60 - 
 American 4 - 
 Others 12 - 
Total revenue from sales 302 - 
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27. EXPENSES BY NATURE 
For the years ended December 31, 2021 and 2020 details of significant expenses by nature are as follows :- 
 (Unit : Baht) 

 2021 2020 
Salary and wages and other employee benefits 71,146,672 60,637,854 
Depreciation 175,343,474 75,240,115 
Amortization expenses 4,850,124 2,145,157 
Shut down expenses 155,267,116 92,089,630 
Raw materials and consumables used 295,335,524 1,035 
Changes in inventories of finished goods and  

work in process (87,549,103) 53,284 
Loss on written-off assets and supplies 7,396 8,678 
(Gain) Loss on sale assets (9,496) 17,779,952 
Loss on impairment of spare parts supplies and raw materials 227,055 1,719,340 
Unclaimed withholding tax 191,016 167,667 

28. FINANCIAL INSTRUMENTS 

Policy to manage financial risk 
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 
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 short-term loans from financial 
institutions, short-term borrowings-Related 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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Exchange Rate Risk 
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, 2021 and 2020, the Company possessed material assets and liabilities in foreign 
currencies as follows :- 

(Unit : Thousand) 
  Currency  December 31, 2021  December 31, 2020 
Liabilities  US Dollar  43  - 
  YEN  236  - 
  EURO  1  - 

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. 

Carrying amount and fair value 
Since the majority of the Company financial instruments are short - term in nature or carrying interest at rates close to the 
market interest rates, the company their fair value is not expected to be materially different from the amounts presented 
in the statement of financial position. 

a) For financial assets and liabilities which have short-term maturity, including cash and cash equivalents, other current 
receivables and trade and other current payables, their carrying amounts in the statement of financial position 
approximate their fair value. 

b) For lease liability with carrying interest approximate to the market rate, their carrying amounts in the statement of 
financial position approximates their fair value. 
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29. FAIR VALUE HIERARCHY  
As at December 31, 2021, and 2020, the Company has assets measured at fair value. As shown the cost amount and fair 
value of assets, including their levels in the fair value hierarchy, are as follows: 

 (Unit : Million Baht) 
 Financial Statement 
 As at December 31, 2021 
 Cost 

Amount - Net 
Fair Value - Net 

 Level 1 Level 2 Level 3 Total 
Assets measured at fair value      
Land used in operations  238 - 791 - 791 
Building and machineries used 
in operations 405 - - 1,462 1,462 

Total 643 - 791 1,462 2,253 
      

 (Unit : Million Baht) 
 Financial Statement 
 As at December 31, 2020 
 Cost 

Amount - Net 
Fair Value - Net 

 Level 1 Level 2 Level 3 Total 
Assets measured at fair value      
Land used in operations 238 - 791 - 791 
Building and machineries used 
in operations 417 - - 1,613 1,613 

Total 655 - 791 1,613 2,404 

The company have no transaction transfer between Level 1, Level 2, and Level 3 of the fair value hierarchy during the 
year. 

The following methods and assumptions are used in estimating fair values of financial instruments (Level 2, Level 3) 
as disclosed 

Type Valuation technique 
Land used in operations (Level 2) Market Approach 
Building and machineries used in operations (Level 3) Cost Approach 
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Fair Value Hierarchy  

In applying the above-mentioned valuation techniques, the Company endeavors to use relevant observable inputs as much 
as possible. TFRS 13 Fair Value Measurement establishes a fair value hierarchy categorizing such inputs into three levels 
as follows:- 
Level 1 - inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access 
at the measurement date. 
Level 2 - inputs are inputs, other than quoted prices included within Level 1, which are observable for the asset or liability, 
either directly or indirectly. 
Level 3 - inputs are unobservable inputs for the asset or liability. 

30. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 
Board of directors of Thai Film Industries Public Company Limited has approved these interim financial statements  
on February 23, 2022. 
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ช่ือ – สกลุ นางก่ิงเทียน  บางออ้ 

ต าแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 77 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี: บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 -ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของคู่สมรสและบุตรท่ีไม่
บรรลุนิติภาวะ 

หุ้นสามญัจ านวน 320,800 หุ้น 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร   ไม่มี 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2543 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียน 

ก.ค. 2564 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

ธ.ค. 2563 - ก.ค. 2564 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

ส.ค. 2560 - ธ.ค. 2563 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

เม.ย.2548 - ส.ค.2560 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

2543 -  เม.ย. 2548 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี  

2547 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม  บมจ. เซลลูลาร์วิชัน่ (ไทยแลนด)์ 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. สหกล อิควิปเมนท ์

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม  บจก. อะเมซ่ิง คอฟฟ่ี 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม  บจก.ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม  บจก. พิญาณี 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม  บจก.ไอ ทาวเวอร์ 
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เอกสารแนบั 1
รายละเอย่ดูเก่�ยวกบักรรมูการ ผูู้้บริหาร ผูู้้มูอ่ำานัาจควบคุมู ผูู้้ไดู้รับมูอบหมูายให้รับผู้ดิูชุอบสูงสุดูในัสายงานับัญชุ่และการเงนิั 

ผูู้้ไดู้รับมูอบหมูายให้รับผู้ดิูชุอบโดูยตรงในัการควบคุมูดููแลการทำำาบัญชุ่ เลข้านุัการบริษัทัำ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดใน

สายงานบัญชีและการเงิน ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี เลขานุการบริษัท 

ช่ือ – สกลุ นางก่ิงเทียน  บางออ้ 

ต าแหน่งปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 77 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี: บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 -ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของคู่สมรสและบุตรท่ีไม่
บรรลุนิติภาวะ 

หุ้นสามญัจ านวน 320,800 หุ้น 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร   ไม่มี 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ พ.ศ. 2543 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียน 

ก.ค. 2564 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

ธ.ค. 2563 - ก.ค. 2564 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

ส.ค. 2560 - ธ.ค. 2563 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

เม.ย.2548 - ส.ค.2560 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

2543 -  เม.ย. 2548 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี  

2547 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม  บมจ. เซลลูลาร์วิชัน่ (ไทยแลนด)์ 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. สหกล อิควิปเมนท ์

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม  บจก. อะเมซ่ิง คอฟฟ่ี 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม  บจก.ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม  บจก. พิญาณี 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม  บจก.ไอ ทาวเวอร์ 
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ช่ือ – สกลุ นางสาวอุษณีย ์มหากิจศิริ 

ต าแหน่งปัจจุบนั รองประธานกรรมการและกรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 

อายุ 48 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา -Doctor of  Business Administration – University of South Australia, (Adelaide, Australia) 
-Master of Science in Administration Boston College, MBA (Entrepreneurship) (MA, USA) 
-Master of Science in Administration Boston University, MAS (MA, USA)  
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต – มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) /2004 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 

ปิดสมุด ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2565  :   หุน้สามญัจ านวน  303,697,894 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.8 
(กลุ่มมหากิจศิริ จ านวน 14,805,012,702 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.99) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของคู่สมรสและบุตรท่ีไม่
บรรลุนิติภาวะ                        

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร   บุตรสาวประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 25 พฤศจิกายน 2563 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
หรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียน 

2563 – ก.ค. 2564 
ก.ค. 2564 – ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการ  บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 
รองประธานกรรมการ  บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
หรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 
 
 

2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บจก. คิงออฟจูซ 

2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บจก. คิงออฟแพนเคก้ 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บจก. คิงออฟพฟั 

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บจก. คิงออฟบูลโกกิ 

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บจก. คิงออนชินนามอน 

2552 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บจก. เคดีเอน็ 
 

ช่ือ – สกลุ นายชาญ วงศล์ือเกียรต์ิ 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อาย ุ 38 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา Business Management with high honors - Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), Atlanta,USA 
 

การผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 53/2548 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของคู่สมรสและบุตรท่ีไม่
บรรลุนิติภาวะ 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร   ไม่มี 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 3 ธนัวาคม 2563 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียน 

ธ.ค.2563 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

2558 – ปัจจุบนั 
2554 - 2555 

Brand Director บจก. จีซีที มีเดีย 
South East Asia Sales Manager – LoudMouth 
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ช่ือ – สกลุ นายวฒันชยั   สุวคนธ์ 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ 79 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรีพาณิชยศ์าสตร์บณัฑิต คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี ม.ธรรมศาสตร์ 
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร วปอ. รุ่นท่ี 38 

การผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 79/ 2006 
- หลกัสูตร Audit Committee Program- ACP สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD ) 16/2007 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของคู่สมรสและบุตรท่ีไม่
บรรลุนิติภาวะ 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร ไม่มี 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 18 เม.ย. 2549 

ประสบการณ์ท างาน  2544 - 2545 รักษาการผูว่้าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

2536 -2544 รองผูว่้าการฝ่ายกฎหมาย , รองผูว่้าการฝ่ายปฏิบติัการ ,รองผูว่้าการฝ่ายบริหาร      
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทั  
จดทะเบียน 

ก.ค. 2564 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน  บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

2552 – ก.ค. 2564 
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน  บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

2549 - 2552 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน ไม่มี 
 
 

ช่ือ – สกลุ นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี  

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 

อายุ 44 ปี 

คณุวุฒิการศึกษา - วิทยาศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญาโททางสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา 

การผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Certification Program ((DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 2009 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของคู่สมรสและบุตรท่ีไม่
บรรลุนิติภาวะ 

ปิดสมุด ณ วนัท่ี  23 กุมภาพนัธ์ 2564     หุ้นสามญัจ านวน 5,333,603,322 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.21 
ปิดสมุด ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2565             หุ้นสามญัจ านวน 7,498,802,361 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.57 
(กลุ่มมหากิจศิริ จ านวน 14,805,012,702 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.99) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร   บุตรเขยประธานกิตติมศกัด์ิ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 3 ธนัวาคม 2563 / 7 กรกฎาคม 2564 
ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียน 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ  บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 
ธ.ค.63 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 
7 ก.ค. 2564 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  บจก. เฮาส์ ออฟ ทรัฟเฟิล  
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจก. พีเอม็ กรุ๊ป 
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจก. มูเกนได 
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ช่ือ – สกลุ นายเฉลิมชยั   มหากิจศิริ  
ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ และกรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
อายุ 43 ปี 
คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัซฟัฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 53/2548 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่นท่ี 30/2547 

การผา่นการอบรมหลกัสูตรอ่ืน - หลกัสูตร Digital Edge Fusion (DEF) มหาวิทยาลยัศรีปทุม รุ่นท่ี 1 ปี 2560 
- หลกัสูตร Ultra Wealth - Invest Like A Master รุ่นท่ี 2 ปี 2559 
- หลกัสูตร Academy of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลยัศรีปทุม รุ่นท่ี 4 ปี 2559 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 17 ปี 2556 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 

ปิดสมุด ณ วนัท่ี  23 กุมภาพนัธ์ 2564  :    หุ้นสามญัจ านวน 6,634,320,313 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.29 
ปิดสมุด ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2565           :    หุ้นสามญัจ านวน 6,634,320,313 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 39.43 
(กลุ่มมหากิจศิริ จ านวน 14,805,012,702 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.99) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของคู่สมรส และ
บุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร   นอ้งชายของนางสาวอุษณีย ์มหากิจศิริ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 22 เม.ย. 2554 
ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียน 

2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บมจ.ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ  บมจ. เซเว่น ยทิูลิต้ีส์ แอนด ์พาวเวอร์ 
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ.พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์  
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร   บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 
2555 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ  บมจ.ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โพสโค-ไทยน๊อคซ์ 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่   บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจก. ซีเอม็ คอร์ปอเรท 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจก. พีเอม็ที พร็อพเพอร์ต้ี 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจก.พีเอม็ 80 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจก.พี เอม็ ควอลิต้ีฟูด แอนด ์เบฟเวอเรจ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจก.โฟร วนั วนั ฟัน 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจก.คอฟฟ่ี แกลลอร่ี 
2554 -ปัจจุบนั กรรมการ  บจก. เอม็ ครีก แลนด ์
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจก. เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์
2554 - ปัจจุบนั   กรรมการ  บจก. พหลโยธิน การ์เดน้ท ์
2553 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร  บจก. ศกัด์ิไชยสิทธ์ิ 
2551 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  บจก.โฟร วนั วนั เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจก. พี.เอม็.คอร์ป 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจก. พีเอม็ กรุ๊ป 
2545 - ปัจจุบนั        กรรมการ  บจก. ครัวเลควูด 
2545 - ปัจจุบนั        กรรมการ  บจก. แอค็มี่ แคม็พ 
2541 - ปัจจุบนั            กรรมการ  บจก. เลควูดคนัทร่ี คลบั 
2541 - ปัจจุบนั        กรรมการ  บจก. เลควูด  แลนด ์
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ช่ือ – สกลุ นายธีระชยั พรสินศิริรักษ ์

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 

อายุ 51 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี ฟิสิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัรบริหารวิศวกรรมและธุรกิจส าหรับผูบ้ริหาร สถาบนัเทคโนโลยแีห่งแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 

การผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตรDirector Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 2015 
- IOD’s Seminar 2564  
The Art of “Unlearn & Relearn” 
GRC Through the Perfect Strom 
Empowering A Sustainable Curve Generator 
Charing a Virtual Board Meeting  

การผา่นการอบรมหลกัสูตรอ่ืน 2562    หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 29 
             หลกัสูตร Blue Ocean Shift Beyond Competing Masterclass, FDB 
2560     หลกัสูตร Advanced Strategic Management, Corporate Strategy & Learning Institute 
             หลกัสูตร The Art of Public Speaking, PTT Leadership & Learning Institute 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของคู่สมรสและบุตรท่ี
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร ไม่มี 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 ส.ค. 2564 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียน 

16 ส.ค. 2564 - ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ไทยฟิลม์อิสดสัตร่ี 

  

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 
หรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

2561- 2563 Chief Strategy Officer บริษทั บี กริม จ ากดั 
2554 - 2561 Vice President, PTT Public Company Limited 

2547- 2553 Deputy Executive Director ศูนยน์าโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
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ช่ือ – สกลุ นางปราณี วิทยาภาษิต  

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ  

อายุ 61 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา - ปวช โรงเรียนกิตติพาณิชย ์
 

การผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตรDirector Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 2021 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของคู่สมรสและบุตรท่ีไม่
บรรลุนิติภาวะ 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร ไม่มี 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร 1 ม.ค. 2564 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียน 

1 ม.ค. - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

2558 -ปัจจุบนั Executive Assistant / Consultant บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซ่ี์ส์  

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

-ไม่มี-  

  
 

ช่ือ – สกลุ  นางสาววราภรณ์ กุลทรงคุณากร  

ต าแหน่งปัจจุบนั   กรรมการ / CFO / กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม  

อายุ 54 ปี 

คณุวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

การผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 2009  
 

การผา่นการอบรมหลกัสูตรอ่ืน พฤษภาคม  2564  หลกัสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs 
สิงหาคม 2564       หลกัสูตร CFO 2021 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของคู่สมรสและบุตรท่ีไม่
บรรลุนิติภาวะ  

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร   ไม่มี 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 7 กรกฎาคม 2564 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียน 

7 ก.ค. 2564 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

  

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

ธ.ค. 2552 - 2564 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เอ ดบัเบิ้ลพลสั เซอร์วิส 
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ช่ือ – สกลุ นายชาคริต หมวดมณี  

ต าแหน่งปัจจุบนั   ผูอ้  านวยการโรงงาน  

อายุ 54 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ หลกัสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลยับูรพา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยั เทคโนโลย ีมหานคร 
 

การผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

-  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของคู่สมรสและบุตรท่ีไม่
บรรลุนิติภาวะ 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร ไม่มี 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร ต.ค. 2551 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียน 

ต.ค. 2551 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการโรงงาน บมจ. ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

  

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

ไม่มี  

  

  
 

ช่ือ – สกลุ  นายเผด็จเกียรติ อ่ิมเดชา 

ต าแหน่งปัจจุบนั รักษาการ Strategy & Commercial Director  

อายุ 71 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สหรัฐอเมริกา 
- NAVAL AVIATION TECHNICAL SCHOOL 
-  ROYAL THAI NAVY ACADEMY โรงเรียนนายเรือทหารรุ่น 67 
- ARMED FORCED ACADEMY PREPARATORY (เตรียมทหารรุ่น 10) 

การผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของคู่สมรสและบุตรท่ีไม่
บรรลุนิติภาวะ 

ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร   ไม่มี 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร 28 ก.ย. 2564 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียน 

28 ก.ย. 2564 - ปัจจุบนั Strategy & Commercial Director (Acting) บมจ. ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

2536-2548 บมจ. ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

ท่ีปรึกษาอาวุโส Loghealth คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา  
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ช่ือ – สกลุ นางสาวทิพรัตน์ พงษน์เรศ 

ต าแหน่งปัจจุบนั   เลขานุการบริษทั 

อายุ 52 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตรีบญัชี สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

การผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- ไม่มี- 

การผา่นการอบรมหลกัสูตรอ่ืน หลกัสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 29) 

 หลกัสูตร เตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนเพ่ือความยัง่ยืนกบั One Report 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของคู่สมรสและบุตรท่ีไม่
บรรลุนิติภาวะ 

-ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร   -ไม่มี- 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษทั 29 กรกฎาคม 2564 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียน 

2564 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

2557 -2564 ผูช่้วยเลขานุการบริษทั บมจ. ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

-ไม่มี-  

  
 

ช่ือ – สกลุ                                                  นางสาวพนิตตา น ้าดอกไม ้

ต าแหน่งปัจจุบนั   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี / ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี 

อาย ุ                                                                   49 ปี 

คณุวุฒิการศึกษา                                             ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตรีบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 

การผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- ไม่มี- 

การผา่นการอบรมหลกัสูตรอ่ืน  - การเก็บชัว่โมง CPD (การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองส าหรับผูป้ระกอบการวิชาชีพบญัชี 
 - สรุปสาระส าคญั ประเด็นท่ีควรทราบของ TFRS for PAEs ท่ีตอ้งใช ้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564 
โครงการทุนอบรมพฒันาบุคลากรบรัทจดทะเบียนปี 2564 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 - แนวโนม้ ทิศทางการท า M&A ประเด็นส าคญัท่ีตอ้งพิจารณา และกลยทุธก์ารท า M&A ศูนยส่์งเสริมการ
พฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั  -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของคู่สมรสและบุตรท่ีไม่
บรรลุนิติภาวะ 

-ไม่มี- 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร   -ไม่มี 

วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี 14 พฤษภาคม 2563 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียน 

พ.ค.2563 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี / ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

2549 – พ.ค. 2563 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บมจ. ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

-ไม่มี-  

  

81 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทร่วม  
 

รายช่ือกรรมการ บริษัท ไทยคอปเปอร์ อนิดัสตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
นางปราณี วิทยาภาษิต กรรมการ 
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81 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทร่วม  
 

รายช่ือกรรมการ บริษัท ไทยคอปเปอร์ อนิดัสตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
นางปราณี วิทยาภาษิต กรรมการ 

 

81 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทร่วม  
 

รายช่ือกรรมการ บริษัท ไทยคอปเปอร์ อนิดัสตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
นางปราณี วิทยาภาษิต กรรมการ 

 

เอกสารแนบั 2
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เอกสารแนบ 3  รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ช่ือ นางสาวดุจฤดี หนูเสน 

ต าแหน่ง ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน 

การศึกษา 
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

ประสบการณ์การท างาน 
 2549 - 2554 Costing Account Officer, Thai Film Industries Public Co., Ltd. 
 2554 – 2560 Costing Account Section Manager, Thai Film Industries Public Co., Ltd. 
 2560 - ปัจจุบนั Internal Audit Section Manager, Thai Film Industries Public Co., Ltd. 

การอบรม 
• Internal Auditing Certificate Program (IACP), Federation of Accounting Professions (FAP) 

• สรุปสาระส าคญั ประเด็นท่ีควรทราบของ TFRS for PAEs ท่ีตอ้งใช ้และการเปล่ียนแปลงในปี 2564 (อบรมผ่าน
ระบบออนไลน์) โครงการทุนอบรมพฒันาบุคลากรบริษทัจดทะเบียนปี 2564 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• แนวโน้ม ทิศทางการท า M&A ประเด็นส าคัญท่ีต้องพิจารณา และกลยุทธ์การท า M&A (อบรมผ่านระบบ
ออนไลน์) ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• ธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชนและแนวทางการกรอกขอ้มูลดา้นสิทธิมนุษยชนในแบบ 56-1 One Report ภายใตโ้ครงการ
ธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน ส าหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ร่วมกบั คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

84 

 

เอกสารแนบ 3  รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ช่ือ นางสาวดุจฤดี หนูเสน 

ต าแหน่ง ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน 
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• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

ประสบการณ์การท างาน 
 2549 - 2554 Costing Account Officer, Thai Film Industries Public Co., Ltd. 
 2554 – 2560 Costing Account Section Manager, Thai Film Industries Public Co., Ltd. 
 2560 - ปัจจุบนั Internal Audit Section Manager, Thai Film Industries Public Co., Ltd. 

การอบรม 
• Internal Auditing Certificate Program (IACP), Federation of Accounting Professions (FAP) 

• สรุปสาระส าคญั ประเด็นท่ีควรทราบของ TFRS for PAEs ท่ีตอ้งใช ้และการเปล่ียนแปลงในปี 2564 (อบรมผ่าน
ระบบออนไลน์) โครงการทุนอบรมพฒันาบุคลากรบริษทัจดทะเบียนปี 2564 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• แนวโน้ม ทิศทางการท า M&A ประเด็นส าคัญท่ีต้องพิจารณา และกลยุทธ์การท า M&A (อบรมผ่านระบบ
ออนไลน์) ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• ธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชนและแนวทางการกรอกขอ้มูลดา้นสิทธิมนุษยชนในแบบ 56-1 One Report ภายใตโ้ครงการ
ธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน ส าหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ร่วมกบั คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

เอกสารแนบั 3
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ระบบออนไลน์) โครงการทุนอบรมพฒันาบุคลากรบริษทัจดทะเบียนปี 2564 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• แนวโน้ม ทิศทางการท า M&A ประเด็นส าคัญท่ีต้องพิจารณา และกลยุทธ์การท า M&A (อบรมผ่านระบบ
ออนไลน์) ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ร่วมกบั คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกบัทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  บริษทัฯ เป็นเจา้ของทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจทั้งส้ิน เช่น ท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัร และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภททรัพย์สิน 
มูลค่าสุทธติาม
บัญชี(พนับาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

ทรัพย์สินที่ใช้ด าเนินงาน    
ท่ีดิน 790,550 เจา้ของ 
อาคารและส่วนปรับปรุง 525,479 เจา้ของ 
เคร่ืองจกัร 936,366 เจา้ของ 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 2,093 เจา้ของ 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 2,486 เจา้ของ 
อะไหล่และอปุกรณ์ 112,392 เจา้ของ 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ระหว่างติดตั้ง 75 เจา้ของ 

รวมทรัพย์สินที่ใช้ด าเนินงาน 2,369,411   
ทรัพย์สินที่ไม่ใช้ด าเนินงาน    
ท่ีดิน 74,005 เจา้ของ 
เคร่ืองจกัร 147,288 เจา้ของ 

รวมทรัพย์สินที่ไม่ใช้ด าเนินงาน 221,293   
   

หมายเหตุ :    

• ปี 2564 บริษทัฯ ไม่มีภาระหน้ีใดๆ กบัสถาบนัการเงิน เน่ืองจากในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการปรับ
โครงสร้างหน้ีและจ่ายช าระหน้ีกบัสถาบนัการเงินแลว้เสร็จ และไดด้ าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

• ปี 2564 ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัร ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน แสดงในราคาประเมิน  วิธีตีราคาใหม่  

 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในปี 2564 บริษทัฯ ไม่มีการลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกบัทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  บริษทัฯ เป็นเจา้ของทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจทั้งส้ิน เช่น ท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัร และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภททรัพย์สิน 
มูลค่าสุทธติาม
บัญชี(พนับาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

ทรัพย์สินที่ใช้ด าเนินงาน    
ท่ีดิน 790,550 เจา้ของ 
อาคารและส่วนปรับปรุง 525,479 เจา้ของ 
เคร่ืองจกัร 936,366 เจา้ของ 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 2,093 เจา้ของ 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 2,486 เจา้ของ 
อะไหล่และอปุกรณ์ 112,392 เจา้ของ 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ระหว่างติดตั้ง 75 เจา้ของ 

รวมทรัพย์สินที่ใช้ด าเนินงาน 2,369,411   
ทรัพย์สินที่ไม่ใช้ด าเนินงาน    
ท่ีดิน 74,005 เจา้ของ 
เคร่ืองจกัร 147,288 เจา้ของ 

รวมทรัพย์สินที่ไม่ใช้ด าเนินงาน 221,293   
   

หมายเหตุ :    

• ปี 2564 บริษทัฯ ไม่มีภาระหน้ีใดๆ กบัสถาบนัการเงิน เน่ืองจากในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการปรับ
โครงสร้างหน้ีและจ่ายช าระหน้ีกบัสถาบนัการเงินแลว้เสร็จ และไดด้ าเนินการไถ่ถอนหลกัประกนัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

• ปี 2564 ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัร ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน แสดงในราคาประเมิน  วิธีตีราคาใหม่  

 การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ในปี 2564 บริษทัฯ ไม่มีการลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

เอกสารแนบั 4
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากบัดูแลกจิการ และจรรยาบรรณทางธุรกจิ ฉบับเต็ม 

บริษทัฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้บริษทัฯ มีประสิทธิภาพทั้งในการดาํเนินธุรกิจ มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหาร

จดัการท่ีเป็นเลิศ และ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยมุ่งมัน่สร้าง

ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น และคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนร่วมกนั

ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของบริษทัฯ ฉบบัเตม็ไดท่ี้เวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ  www.thaifilmind.com ภายใตห้วัขอ้สาํหรับนกัลงทุน 

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากบัดูแลกจิการ และจรรยาบรรณทางธุรกจิ ฉบับเต็ม 

บริษทัฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้บริษทัฯ มีประสิทธิภาพทั้งในการดาํเนินธุรกิจ มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหาร

จดัการท่ีเป็นเลิศ และ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยมุ่งมัน่สร้าง

ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น และคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนร่วมกนั

ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของบริษทัฯ ฉบบัเตม็ไดท่ี้เวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ  www.thaifilmind.com ภายใตห้วัขอ้สาํหรับนกัลงทุน 

เอกสารแนบั 5
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากบัดูแลกจิการ และจรรยาบรรณทางธุรกจิ ฉบับเต็ม 

บริษทัฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้บริษทัฯ มีประสิทธิภาพทั้งในการดาํเนินธุรกิจ มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหาร

จดัการท่ีเป็นเลิศ และ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยมุ่งมัน่สร้าง

ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น และคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนร่วมกนั

ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ของบริษทัฯ ฉบบัเตม็ไดท่ี้เวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ  www.thaifilmind.com ภายใตห้วัขอ้สาํหรับนกัลงทุน 

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไทยฟิลมอ์ินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงมี
ประสบการณ์ในดา้นการบริหารจดัการบญัชีการเงิน การก ากบัดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียงไดแ้ก่ นางก่ิงเทียน บางออ้
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวฒันชัย สุวคนธ์ และนายชาญ วงศลื์อเกียรต์ิ เป็นกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติ
หนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระโดยไดป้ระชุมร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผูต้รวจสอบบญัชี และผูต้รวจสอบภายในตามวาระท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การเขา้ร่วมประชุมในปี 2564 ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานงบการเงิน ของบริษทัฯ ประจ าไตรมาส และงบการเงิน
ประจ าปีร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั นอกจากน้ียงัไดจ้ดัประชุม
เป็นการเฉพาะกับผูส้อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมดว้ย ส าหรับรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษทัฯไดจ้ดัท า
ขึ้นอย่างถูกตอ้งเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทั้งดา้นการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบและนโยบาย รวมถึงให้ค  าแนะน าต่อฝ่ายจดัการในการบริหารความเส่ียง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ    
ในการด าเนินกิจการ และส่งเสริมให้การปฎิบติังานบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด ซ่ึงจากผลการประเมินการ
ควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการควบคุม
ภายในของบริษทัฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลทางธุรกิจ  

3. การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าการอนุมติัรายการ และการเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามขอ้ก าหนด หรือประกาศ
ของตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงจากสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการท ารายการระหว่างกนัของ
บริษทัฯ เป็นไปตามปกติทางการค้า รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างเพียงพอ และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ ดว้ยเง่ือนไขและราคาท่ีสมเหตุสมผลดงัเช่นท่ีท ากบับุคคลภายนอกทัว่ไป 

4. ความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสั้งเกตการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีจากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั ซ่ึง
ไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี
ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู ้สอบบัญ ชีมีความเป็นอิสระเช่ียวชาญในวิชาชีพ                      
มีประสบการณ์ ปฏิบติังานไดผ้ลเป็นอย่างดี และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไทยฟิลมอ์ินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมอิสระ 3 ท่าน ซ่ึงมี
ประสบการณ์ในดา้นการบริหารจดัการบญัชีการเงิน การก ากบัดูแลกิจการและการบริหารความเส่ียงไดแ้ก่ นางก่ิงเทียน บางออ้
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวฒันชัย สุวคนธ์ และนายชาญ วงศลื์อเกียรต์ิ เป็นกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติ
หนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระโดยไดป้ระชุมร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผูต้รวจสอบบญัชี และผูต้รวจสอบภายในตามวาระท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การเขา้ร่วมประชุมในปี 2564 ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานงบการเงิน ของบริษทัฯ ประจ าไตรมาส และงบการเงิน
ประจ าปีร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั นอกจากน้ียงัไดจ้ดัประชุม
เป็นการเฉพาะกับผูส้อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมดว้ย ส าหรับรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษทัฯไดจ้ดัท า
ขึ้นอย่างถูกตอ้งเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทั้งดา้นการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบและนโยบาย รวมถึงให้ค  าแนะน าต่อฝ่ายจดัการในการบริหารความเส่ียง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ    
ในการด าเนินกิจการ และส่งเสริมให้การปฎิบติังานบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด ซ่ึงจากผลการประเมินการ
ควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการควบคุม
ภายในของบริษทัฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลทางธุรกิจ  

3. การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าการอนุมติัรายการ และการเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามขอ้ก าหนด หรือประกาศ
ของตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงจากสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการท ารายการระหว่างกนัของ
บริษทัฯ เป็นไปตามปกติทางการค้า รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างเพียงพอ และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ ดว้ยเง่ือนไขและราคาท่ีสมเหตุสมผลดงัเช่นท่ีท ากบับุคคลภายนอกทัว่ไป 

4. ความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสั้งเกตการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีจากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั ซ่ึง
ไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี
ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู ้สอบบัญ ชีมีความเป็นอิสระเช่ียวชาญในวิชาชีพ                      
มีประสบการณ์ ปฏิบติังานไดผ้ลเป็นอย่างดี และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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5. การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของส านกังาน กลต. ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะการการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์หรือข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงจากการสอบทาน   
คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัในเร่ืองการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ  

โดยสรุปในภาพรวมแลว้ บริษทัฯ ได้ด าเนินงานภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเป็นไปตามข้อก าหนดและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

 

 

 
 
 

นางก่ิงเทียน  บางออ้ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
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