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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2559
ณ บำงนำ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรบำงนำ ทำวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 6.5
ตำบลบำงแก้ว อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540
_____________________________________________________________________
กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม
1. นางกิ่งเทียน
บางอ้อ
2. นายประดิษฐ
ศวัสตนานนท์
3. นายวัฒนชัย
สุวคนธ์
4. นายอานาจ
กิตติกรัยฤทธิ์
5. นายชาญชัย
กฤษณีไพบูลย์
6. นายสมชัย
วสุพงศ์โสธร

จำนวน 6 คน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ-สายปฏิบัติการ
กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ-สายการเงินและการลงทุน
และเลขานุการบริษัท

กรรมกำรที่ลำประชุม
1. นายประยุทธ
2. นางสุวิมล
3. นายเฉลิมชัย
4. นางสาวอุษณา

จำนวน 4 คน
ประธานกรรมการและผู้อานวยการใหญ่
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มหากิจศิริ
มหากิจศิริ
มหากิจศิริ
มหากิจศิริ

ผู้สอบบัญชีที่เข้ำร่วมประชุม
1. นายจิโรจ
ศิริโรโรจน์

จำนวน 1 คน
ผู้สอบบัญชีจากบริษทั กรินทร์ ออดิท จากัด

ผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม
1. นายอานาจ
2. นายชาญชัย
3. นายสมชัย
4. นายชัยยศ
5. นางสาวอัจฉรา

จำนวน 5 คน
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ-สายปฏิบัตกิ าร
รองกรรมการผู้จัดการ-สายการเงินและการลงทุน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารกลางและสิทธิประโยชน์
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

กิตติกรัยฤทธิ์
กฤษณีไพบูลย์
วสุพงศ์โสธร
เขมัษเฐียร
ชุณหเอื้อเฟื้อ

ก่อนเข้าวาระการประชุม นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเฟื้อ ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้
/ในการออกเสียงลงคะแนน....
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ออกเสียงลงคะแนนดังนี้/....

ในการออกเสียงลงคะแนน จะกระทาโดยเปิดเผย และเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามเอกสารที่
ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ในการนับคะแนนจะนับ
บัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จานวนเท่าไร นาไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนน
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น เมื่อได้จานวนเท่าไร จะถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ในวาระนั้น พร้อมกันนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น
ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงด้วย
เริ่มกำรประชุม เมื่อเวลา 10.00 น.
นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 และกล่าวแนะนากรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วม
ประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือคุณ
กฤษฎา ลีเลียง เข้าร่วมประชุมด้วย ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
จานวน 23 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจานวน 13 ราย รวมเป็น 36 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,148 ราย นับเป็นจานวนหุ้นได้
ทั้งหมด 1,849,518,542 หุ้น จากจานวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.33 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ
ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 36 ซึ่งกาหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”
เนื่องจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการติดภาระกิจสาคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น จึงได้เลือกนางกิ่งเทียน บางอ้อ ผู้รับมอบอานาจจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ)
ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กาหนดใน
หนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้
วำระที่ 1: เรื่องที่ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ประธานฯ ขอให้คุณอานาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์
คุณอานาจ กิตติกรัยฤทธิ์ ในนามกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ ให้การ
ส่งเสริมสนับสนุน และให้กาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารมาโดยตลอด
ที่ผ่านมาสถานการณ์อุตสาหกรรมฟิล์มของโลกอยู่ในภาวะตกต่ามาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน โดยล่าสุดได้ไปดูงาน
China Plas เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติคที่ประเทศจีน และได้เข้าร่วมประชุมกับทาง Supplier ได้เจอกับเจ้าของเทคโนโลยี การผลิต
ได้ข้อสรุปว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมฟิล์มน่าจะใกล้ถึงจุดต่าสุดแล้ว ต่อจากนี้ไปสถานการณ์น่าจะดีขึ้น ประเทศจีนมี Supply ล้นตลาด
เกินความต้องการใช้ภายในของประเทศจีน จึงกลายเป็นผู้ที่ส่งออกไปทั่วโลก ดังนั้นจากภาวะตกต่าที่ผ่านมาทาให้ ทางจีนลดกาลัง
การผลิตลง เป็นผลเกิดการปรับสมดุลกับ Demand แต่ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งคาดว่า 2-3 ปี ความสมดุลจะเริ่มเกิดขึ้นอย่า งมี
เสถียรภาพ และก็จะเริ่มการเติบโตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง นี่คือวัฎจักรที่เป็นปกติของสภาวะอุตสาหกรรม
/สาหรับไทยฟิล์มฯ ถือเป็นหนึง่ ในผู้ผลิตฟิลม์ BOPP...
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นี่คือวัฎจักรทีเ่ ป็นปกติของสภาวะอุตสาหกรรม/....

สาหรับไทยฟิล์มฯ ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตฟิล์ม BOPP มีส่วนแบ่งตลาดที่สาคัญคือแถบ South East Asia บริษัทฯ จะ
บริหารจัดการ เพื่อประคับประคองธุรกิจให้ผ่านพ้น 2 ปีข้างหน้า ต่อจากนั้นจะเป็นโอกาสที่จะเติบโตได้ตามสภาวะของอุตสาหกรรม
ผู้ ผ ลิ ต จากประเทศจี น มี ก ารปิ ด ตั วลงไปจ านวนหนึ่ ง แต่ ก็ยั ง คงเหลื อ ผู้ ผ ลิ ต ที่ เ ป็ น มื อ อาชี พ ซึ่ ง ก็ถื อ เป็ น คู่ แ ข่ ง ส าคั ญ เพราะมี
ความสามารถส่งออก แต่กเ็ ชื่อว่าบริษัทฯ ยังมีโอกาสในการแข่งขันได้ พร้อมกับก้าวต่อไปข้างหน้า ซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์ของ
อุตสาหกรรมนี้ต่อไป
สรุปได้ว่าบริษัทฯ สามารถผ่านพ้นในช่วงยากลาบากของอุตสาหกรรมฟิล์มมาแล้ว เพราะด้วยความอดทนและเข้มแข็ง
ของทีมงาน และขอเรียนย้าอีกครั้งหนึ่งว่า ไทยฟิล์มฯ ยังคงยึดมั่นต่อคาว่า TFI ในการทางาน คือ
T

=

TEAM คือ การทางานเป็นทีม

F

=

FOCUS คือ เราต้องมุ่งมั่นใส่ใจธุรกิจ สินค้าและบริการที่ดีต่อลูกค้า

I

=

INITIATIVE เพราะในช่วงเวลานี้ต้องมุ่งเน้นไปที่ความคิดริเริ่มและนามาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ

จากที่ ก ล่ าวมาข้ า งต้ น จึ ง เชื่ อ มั่ น ว่ า ธุ ร กิ จ จะสามารถประสบผลส าเร็ จ ได้ อ ย่ า งเช่ น ปี ที่ ผ่ า นมา ในขณะที่ ผู้ ผ ลิ ต ใน
อุตสาหกรรมฟิล์มส่วนใหญ่ขาดทุน ในการประชุมครั้งนี้หากท่านผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ฝ่ายบริหารยินดีรับไป
ดาเนินการ
คุณสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วย
คะแนนร้อยละ 97.25 และรายงานความคืบหน้าในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นว่า ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน
ระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 จากสถาบันไทยพัฒน์ จากทั้งหมด 5 ระดับ
บริษัทฯ อยู่ในระดับ 3 คือ มีความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption progress indicator)
และคาดหมายให้ผ่านการรับรองจาก Collective Action Coalition = CAC ภายในปี 2559
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน
ข้างต้น
มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
วำระที่ 2: รับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558
ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน
2558โดยบริษัทฯ ได้จัดส่ง สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมาย
กาหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
/ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ สอบถาม....
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุม รับทราบรายงาน
การประชุมข้างต้น
มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
วำระที่ 3: รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ประจำปี 2558
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ-สายการเงินและการลงทุน รายงานผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2558 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้
1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 2,868 ล้านบาท ลดลง 806 ล้านบาท หรือเท่ากับลดลงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี 2557
สาเหตุจากการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจของยุโรปและการปรับราคาขายสินค้า
ลดลงตามราคาน้ามัน
2. กาไรขั้นต้น 269 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 218 ล้านบาท หรือเท่ากับเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 422 เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน
3. รายได้อื่นในปี 2558 ลดลง 14 ล้านบาท จากการขายเศษวัสดุและ รายได้อื่นๆ ลดลง
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 มูลค่า 186 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.5 ของรายได้ ในขณะที่ปี 2557
มูลค่า 221 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้ เท่ากับลดลง 35 ล้านบาท จากค่าขนส่งสินค้า ค่าส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและอื่นๆ ลดลง
5. ในปี 2558 บริษัทฯ มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 2 ล้านบาท ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
การขายสินค้าส่งออกต่างประเทศและนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ แต่อย่างไรก็
ตามบริษัทฯ ได้บริหารป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทาสั ญญาซื้อและขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
6. ปี 2558 ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย และค่าธรรมเนียมธนาคารจานวน 80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2557 จานวน 2 ล้านบาท ผลจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
7. สาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในปี 2558 บริษัทฯ กาไรเบ็ดเสร็จจานวน 20 ล้าน
บาท และ 21 ล้านบาท ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปี 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสาหรับงบการเงินรวมจานวน 210
ล้านบาท และมีผลขาดทุนสาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 209 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อเทียบกับปี 2557 เท่ากับ
บริษัทฯ มีผลประกอบการดีขึ้นจานวน 230 ล้านบาท จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้
คุณชายไหว วิตยากร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามว่า ในงบมีขาดทุนสะสมจานวน 1,377 ล้านบาท ทาง
ไทยฟิล์มฯ มีแผนการที่จะแก้ไข โดยการรอให้ตลาดดีขึ้น เพื่อสร้างกาไรมาล้างขาดทุนสะสม หรือมีแผนการพิเศษอื่น
/คุณสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ....
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คุณสมชัย วสุพงศ์โสธร รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุน กล่าวชี้แจงว่า ในส่วนของการบริหารจัดการ
ขาดทุนสะสมนั้น ในเบื้องต้นฝ่ายบริหารต้องการที่จะทาให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพในการทากาไรได้อย่างต่อเนื่องสักระยะ
หนึ่ ง ก่อ น เพราะบริ ษั ท ฯ เพิ่ ง กลั บ มาท ากาไรปี 2558ได้ เ พี ย ง 1 ปี ต่อ จากนั้ น เพื่ อ ท าให้ สามารถจ่ ายเงิน ปั น ผลได้
จะพิจารณานาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลดมูลค่าหุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสม
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2558 ดังกล่าวข้างต้น
วำระที่ 4: พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน , งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและ
งบกระแสเงินสด สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ของบริษัทฯ
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ , งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สาหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ
มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ , งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วน
ของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สาหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของ ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
1,849,518,542 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด
วำระที่ 5: พิจำรณำเรื่องงดกำรจัดสรรกำไร และงดกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2558
ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ถึงแม้ปี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการกาไรจานวน 21 ล้านบาท แต่เนื่องจาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมจานวน 1,365 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับข้อ 46 “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจัดสรรกาไร และงดจ่ายเงินปันผลประจาปี 2558
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
/มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติ...
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มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรกาไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
1,849,368,542 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง
150,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด
วำระที่ 6: พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ถึงครำวออกตำมวำระ
ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 10 ท่าน ตามข้อบังคับข้อ 19 กาหนดว่า “ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซึ่งจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่ง
ในสาม จานวน 3 ท่าน คือ
1. นายประยุทธ มหากิจศิริ
ประธานกรรมการและผู้อานวยการใหญ่
2. นางสุวิมล
มหากิจศิริ
รองประธานกรรมการ
3. นายชาญชัย
กฤษณีไพบูลย์
กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งสร้าง
คุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายประยุทธ
มหากิจศิริ, นางสุวิมล มหากิจศิริ และนายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
(1) แต่งตั้ง นายประยุทธ
เห็นด้วย
1,849,518,542
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
0

มหากิจศิริ
เป็นประธานกรรมการและผู้อานวยการใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด
เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด
เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด

(2) แต่งตั้ง นางสุวิมล
เห็นด้วย
1,849,518,542
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
0

มหากิจศิริ
เป็นรองประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด
เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด
เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด

/(3) แต่งตั้ง นายชาญชัยกฤษณีไพบูลย์..
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ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด/....

(3) แต่งตั้ง นายชาญชัย
เห็นด้วย
1,849,518,542
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
0

กฤษณีไพบูลย์
เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด
เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด
เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด

วำระที่ 7: พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2559
ประธานฯ รายงานต่อที่ ประชุ มว่า คณะอนุกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ขอเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สาหรับปี 2559 ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่เดือน
มกราคม 2546 เป็นต้นมา คือ เดือนละ 30,000 บาท ต่อท่าน โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เพราะถึงแม้ ปี 2558 บริษัทฯ
มีผลประกอบการกาไร 21 ล้านบาท แต่เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
ในระหว่างการประชุมวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจานวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระ
ที่ 7 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและมอบฉันทะจานวน 37 ราย นับเป็นจานวนหุ้น 1,849,519,254 หุ้น จากจานวนผู้ถือหุ้นจานวน
3,148 ราย จานวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็น 90.33%
มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2559 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน (โดย
กรรมการแต่ละท่าน ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยง
กรรมการบริษัทฯ เดือนละ 30,000 บาท ต่อท่านเท่านั้น) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
1,849,368,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด
ไม่เห็นด้วย
801 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด
งดออกเสียง
150,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.01 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด
วำระที่ 8: พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีประจำปี 2559
ประธานฯ ได้แจ้ง ต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท
กรินทร์ออดิท จากัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานใน
การทางานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และทางานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจานวนเงินค่าสอบบัญชี
สาหรับปี 2559 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึง เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการ
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี
2559 ดังนี้
/นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต...
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งบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2559 ดังนี้/...

นายเจษฎา
นางสาวกรรณิการ์
นายจิโรจ
นางสาวนงลักษณ์

หังสพฤกษ์
วิภาณุรัตน์
ศิริโรโรจน์
พัฒนบัณฑิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713

อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีสาหรับปี 2559 ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนสาหรับผู้สอบบัญชี

ปี 2559 (ที่เสนอ)

การสอบทานรายไตรมาสรวม
การสอบทานสาหรับปี
ค่าบริการอื่นๆ
รวม

ปี 2558

696,000
590,000

696,000
590,000

-ไม่มี-

-ไม่มี-

1,286,000

1,286,000

สาหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรในการ
ส่งหนังสือยืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ผู้สอบบัญชีจะเรียก เก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจานวนที่ใช้จ่ายไปจริง
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
มติ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2559 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด โดย
นายเจษฎา
นางสาวกรรณิการ์
นายจิโรจ
นางสาวนงลักษณ์

หังสพฤกษ์
วิภาณุรัตน์
ศิริโรโรจน์
พัฒนบัณฑิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713

เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและนาเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้
ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,286,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจานวนที่จ่ายไป
จริง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
1,849,369,254
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
150,000

เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ

99.99 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด
0.00 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด
0.01 ของจำนวนหุน้ ของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด

วำระที่ 9: พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอวาระอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือ
ซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่
/คุณวนิดา เตมียวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ :-....
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ซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่/...

คุณวนิดา เตมียวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ :1. ทุกปีบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือรายงานประจาปีเป็นเล่มไปให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม แต่ในการประชุมครั้งนี้
ทาไมไม่มีหนังสือรายงานประจาปีลักษณะเป็นรูปเล่ม และในปีต่อ ๆ ไป ขอให้บริษัทฯ ส่งเป็นรูปเล่มรายงาน
ประจาปีให้กับท่านผู้ถือหุ้นรายนี้
คุณสมชัย วสุพงศ์โสธร ในฐานะเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในส่วนของหนังสือรายงานประจาปี ในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดส่ง
ในรูปของ CD-ROM ตามที่บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ได้ดาเนินการ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจาปี
ลักษณะรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์ตามรายละเอียดที่แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้บริษัทฯ จัดส่ง
ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ และสาหรับคุณวนิดา ที่แจ้งความประสงค์ด้วยวาจาในที่ประชุมนี้ บริษัทฯ ก็จะดาเนินการ
จัดส่งรายงานประจาปีลักษณะรูปเล่มให้แก่ท่านทุก ๆ ปีต่อไป
2. เข้าใจว่าเชิญกรรมการเข้ามาใหม่ 3 ท่าน แต่ในรายงานประจาปีมีกรรมการ 10 ท่าน จึงไม่ทราบว่าจะให้ดูตรงไหน
คุณกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานฯ ที่ประชุมชี้แจงว่า การแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านครั้งนี้ เป็นการแต่งตั้ง กรรมการที่ออกตาม
วาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จานวนกรรมการยังคงมีจานวนรวม 10 ท่าน
คุณไพศาล แซ่ล่อ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอให้กรรมการชี้แจงดังนี้ :1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งปี 2558 มีมติอนุมัติ General Mandate คือการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไปไว้ จวบจน
ปัจจุบัน เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ได้มีการเพิ่มทุน แต่จากใจจริงขอกล่าวชมเชยคณะกรรมการที่มองดูสถานการณ์
ได้ดีมาก ซึ่งถ้าบริษัท ฯ มีการเพิ่มทุนในปีที่ผ่านมา จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ถือหุ้น ที่ต้องเพิ่มทุนเป็นเงิน
จานวนมาก จึงขอทราบรายละเอียดว่าคณะกรรมการมีความคิดอย่างไร
คุณอานาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงว่า เรื่องการเพิ่มทุ น ในปี 2558 ที่ผ่านมา ได้เรียนท่านผู้ถือหุ้นว่า
ต่อเมื่อมี โครงการที่ชัด เจน และสามารถบริ หารจัด การความเสี่ยงได้เพีย งพอ ซึ่ งโครงการที่วางแผนไว้เมื่อ ปี 2558
ที่อาจจะต้องใช้เงินเพิ่มทุน คือ โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานธรรมชาติ ที่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งบริ ษัทย่อย และเริ่มลงทุน
ศึกษาไปแล้ว แต่ผลปรากฎว่านโยบายภาครัฐ ยังไม่มีอนาคตที่ชัดเจน ยังมีปัญหาความเสี่ยงเรื่องสายส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้
จึงยังไม่มีการลงทุน
อีกประการหนึ่งจากภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มที่ปัจจุบัน อยู่ในช่วงตกต่าตามที่เรียนในวาระที่ 1 ซึ่ง คาดการณ์ว่าภายใน
2-3 ปี ตลาดถึงจะสมดุลและกลับมาเติบโต ในปีที่ผ่านมาจึงไม่ลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย ต่อเมื่อมีโครงการและ
โอกาสที่ดี ความเสี่ยงน้อย ฝ่ายบริหารจะนาเสนอวาระการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
2. ในสภาวะตลาดหุ้นกาลังตึงเครียด ขอให้กรรมการชี้แจงเป็นรูปธรรมว่าแนวทางบริหารจัดการของบริษัทฯ จะเป็น
อย่างไรบ้าง
คุณอานาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าเป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจของโลกตกต่า เศรษฐกิจภูมภิ าค
เอเซีย โดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งเคยเป็นผู้นามาตลอด ก็ยังอยู่ในสภาวะดอกเบี้ยเงินฝากติดลบ ถือเป็นตัวถ่วงเศรษฐกิจในภูมภิ าค
/เอเซียค่อนข้างมาก การส่งสินค้าขายญี่ปุ่นยากขึ้น…
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เอเซียค่อนข้างมาก การส่งสินค้าขายญี่ปุ่นยากขึ้น เพราะค่าเงินอ่อนค่า ถึงจะส่งสินค้าราคาเดิม ก็จะกลายเป็นสินค้าราคา
แพง ประเทศจีนที่เคยเป็ นประเทศที่ส่งออก และเป็นประเทศที่ บริโภคสินค้าสู ง ปัจจุ บันการบริโภคลดลง การส่ ง
สินค้าออกลดลง 3-4 % สาหรับไทยฟิล์มฯ กลยุทธ์การบริหารจัดการในสภาวะปัจจุบัน คือ ชะลอโครงการใหม่ รักษา
ลูกค้าหลักที่สาคัญ เลือกสรรแหล่งวัตถุดิบ เลือกขายสินค้าที่ได้ผลตอบแทนสูง ผลิตให้รวดเร็วและควบคุมคุณภาพ
สาหรับ อนาคตจะต้องเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ของโลก ไทยฟิล์มฯ จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์
เพิ่มขึ้น เพิ่มช่องทางรายได้จากคู่ค้า โดยอาศัยความมีชื่อเสียงของไทยฟิล์มฯ ความสามารถขององค์กร และรักษากลุ่ม
ลูกค้าเดิม เพื่อที่จะเติบโตต่อไป ผู้ผลิตที่สามารถประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นภาวะตกต่าช่วง 2 ปี ก็จะสามารถกลับมาเติบโต
ได้ ไทยฟิล์มฯ ต้องดาเนินธุรกิจควบคู่กับ คุณธรรม ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่คณะบริหารยึดมั่น อันจะทาให้บริษัทฯ อยู่รอด
และเติบโตต่อไปได้ คู่ค้าต่างฝ่ายต่างต้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จะส่งผลให้ได้รับความคิดดีๆ โอกาสดีๆ เข้ามา อย่างเช่นปัจจุบันบริษัทฯ มีคู่ค้าใหม่ๆ เข้ามา
พร้อมโอกาส เพราะโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้น จะเกิดกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีคุณธรรม ตามที่ได้รับการสั่งสอนจากท่าน
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการของบริ ษัทฯ เป็ น แนวทางในการดารงธุร กิจ บริษั ทฯ จะเคลื่อ นไหว
ประเมินโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมา มีนักลงทุนให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นประเทศใน South East Asia เช่น
จีน และญี่ปุ่น เป็นต้น ล่าสุดมีทั้งจากยุโรป และสหรัฐอเมริกา ติดต่อเข้ามาเสนอความร่วมมือทางธุรกิจกับเรา จึงแสดงให้
เห็นว่านักลงทุนต่างประเทศมองเห็นโอกาสของธุรกิจบริษัทฯ แต่ยังต้องใช้ระยะเวลาที่จะบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์
เท่าที่ควร เนื่องจากยังมีความวิตกต่อสภาวะการลงทุนในประเทศไทยที่นักลงทุนยังกังวล ต่อเมื่อสถานการณ์ประเทศไทย
ดีขึ้น บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจได้ เพราะไทยฟิล์มฯ เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ที่นักลงทุน
ต่างชาติให้ความสนใจ เช่น การสนับสนุนเทคโนโลยี หรือขยายการลงทุน
บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และ จากนโยบายการเงินของภาครัฐ ที่เริ่มเกิดประสิทธิผล ทาให้
การเงินบ้านเราแข็งแกร่งขึ้น มีเงินทางยุโรปและสหรัฐอเมริกาเริ่มไหลเข้ามา เพื่อความพร้อมทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้ มีการ
ฝึกฝนพนักงาน มี การถ่ ายทอดความรู้ต่ างๆ และที่ สาคั ญ สร้างความใกล้ ชิ ดกับ ลู กค้า นี่ คือ แนวทางที่ ชัดเจนของ
ไทยฟิล์มฯ ที่จะก้าวต่อไป
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯจึงกล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อแนะนาต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะได้นาไปพิจารณาและดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
เดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น.
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