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Measures for arranging meetings under the circumstances of Coronavirus Disease 2019 

From situation under epidemic situations of Coronavirus Disease 2019 in Thailand Apart from this, 
epidemic situations Thai Film Industries Public Company Limited is aware and concerned about the risk of 
the spread in the shareholder meeting therefore would like to take this opportunity cooperate and 
rehearse our understanding to the shareholders by follows information. 

1. Please cooperate with shareholder’s proxies instead of attending the meeting in person. 

The company wishes to co-operate proxies instead of attending the meeting in person in order to 
prevent epidemic situations of Coronavirus Disease 2019 due to congestion of shareholders on 
meeting day which cannot be predicted and for your own hygiene. In addition, company requests 
cooperation with shareholders to consider granting a proxy to the directors to independent 
directors instead of attending the meeting in person. (in accordance to enclosure No.10) 

2. In case shareholder wish to attend the meeting by themselves 

In order to prevent and reduce the risk of epidemic of COVID-19, the Company has prepares 
several measures which could spending more process time than normal before registration on the 
AGM day. The Company would like to inform and request for all shareholders’ to corporate the 
following measures 

2.1 Screening measures as suggested by the Department of Disease Control: Everyone who 
attending the AGM must be screened and show negative ATK test result 48 hours prior to 
attending the meeting. Anyone who fail to pass the screening may deny to entry the area, i.e. 
shareholders has symptoms or having a fever or having a body temperature above 37.5 
degrees Celsius of higher and/or has any respiratory symptoms or has recently traveled from 
the high-risk countries of epidemic of COVID-19 under announcement of the Ministry of 
Public Health less than 14 days before the date of AGM or has a positive ATK test. 

The shareholders who are denied the entry to the AGM able to use proxy voting by 
assigning and Independent Director to vote on their behalf. 

2.2 Measures upon venue arrangement and registration to reduce risk from crowding as follow: 

1) Queuing at the screening point and registration will keep a distance of one meter from 
each other. 
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2) The Company requests to cooperation in fever screening and fill in to queries before 
entering the meeting room. In case you conceal your health information or travel history 
then considered as an offense in accordance to Communicable Diseases ACT,B.E.2558 
(in accordance to enclosure No.15) 

3) Everyone who attends must wear a face mask at all time during the attendance. If does 
not have mass or bring it with you, the Company will arrange 1 piece of hygienic mask for 
1 person 

4) The chairs in the meeting room will be spaced one meter apart and when select to sit still 
at specific chair shall be sit at the same place until end of the meeting. 

5) The Company have a right to reserve and provide a SETBOX to shareholder for 1 person 
each (Shareholder / Proxy)  

6) If there are changed for meeting place or there are additional requirements from 
government agencies then company will notify shareholders or proxies through Stock 
Exchange of Thailand website 
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Ref. No. TFIS 06/2022 

March 25, 2022 
Subject: The Invitation of the 2022 Annual General Shareholders’ Meeting. 

To        : Shareholders of Thai Film Industries Public Company Limited. 

Enclosure 1. The copy of minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting No. 2021. 
2. 2021 56-1 One Report. (QR Code) 
3. The Company’s Articles in regard to Shareholders’ Meeting. 
4. Evidences for the Rights to attend the meeting. 
5. Definition “Independent Director” of the Company. 
6. Personal profiles of director candidates for Agenda No. 6. 
7. Proxy Form A, Form B and Form C. 
8. Profiles of Independent Directors for appointment of proxy by the shareholders and Definition of 

Independent Directors. 
9. Clarifications on Registration and Evidence for Attending and Voting. 
10. QR Code Downloading Procedures. 
11. Location Map. 
12. Request for 56-1 One Report 2021. 
13. COVID-19 Screening Form 

By this letter, Thai Film Industries Public Company Limited (“the Company”) would like to inform that the Board of 
Directors’ Meeting No.1/2022 resolved to convene the Annual General Meeting of Shareholders No. 2022 on Wednesday 
April 27, 2022 from 10.00 AM., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, 
No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540, to consider the following 
agenda items: 

Agenda No 1:  The issues to be raised by the Chairman. 

Agenda No 2:  To consider and acknowledge the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 2021 dated 
March 26, 2021. 

Abstract: The Company has prepared the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders dated March 
26, 2021 and submitted the copy such to the Stock Exchange of Thailand within 14 days from the meeting date and to 
the Ministry of Commerce, as required by law, as well as disclosed such on the Company’s website, the details of which 
appear in Enclosure 1. Thus, it is proposed that the Meeting adopts the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of 
Shareholders. 

 

 

 

/Board of Directors’ Opinion:… 
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TFI /Invitation of the 2022 Annual General Shareholders’ Meeting 
General Meeting of Shareholders/… 
Board of Directors’ Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to 
acknowledge the Minutes of the 2021 Annual General Meeting which were correctly and completely recorded according 
the resolutions of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 

Remark: This agenda item is an agenda for acknowledgement, therefore there will be no vote casting in this agenda 
item. 

Agenda No 3: To consider and acknowledge the Operational Results for the year ended December 31, 2021.  

Abstract: The Operational Results of the year 2021 and other documents are as per the Management Explanation and 
Analysis in the 56-1 One Report.  The copies of the said minutes have been sent to the shareholders together with the 
notice of this meeting as per the Enclosure No.2. 
Board of Directors’ Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to 
acknowledge the operational results for the year ended December 31, 2021 of the Company. 

Remark: This agenda item is an agenda for acknowledgement, therefore there will be no vote casting in this agenda 
item. 

Agenda No. 4: To consider and approve the Audited Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive 
Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows on Financial Statement for the year ended 
December 31, 2021 of Company. 

Abstract: The Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in 
Equity and Statements of Cash Flows on Financial Statement for the year ended December 31, 2021 of the Company by 
Karin Audit Co., Ltd. and reviewed by Audit Committee, the details of which appear in Enclosure No.2  

Board of Directors’ Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to approve the 
Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements 
of Cash Flows on Financial Statement for the year ended December 31, 2021 of the Company which have been audited 
by Karin Audit Co., Ltd. and reviewed by the Audit Committee. 
Remark: Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the shareholders attending the meeting 
and casting their votes. 

Agenda No 5: To consider and approve no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment for the year 2021. 

Abstract: The policy of the Company on dividend payment is that the dividend shall be distributed to shareholders 
when the following conditions are met: 

o The Company’s operating results are profitable and, 
o The Company’s no cumulative loss on retained earnings and, 
o The Company’s sufficiently cash flow available for the dividend payment, and 
o The dividend payment is subject to require the Company’s investment projects. 

 
/According to the Company… 
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TFI /Invitation of the 2022 Annual General Shareholders’ Meeting 
investment projects/… 

According to the Company rules and regulation no.46 mentioned that “Do not share dividend from other incomes except 
the profit. In case the Company has accumulated loss, the dividend cannot be shared”. 

Board of Directors’ Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to approve of 
neither Legal Reserve nor Dividend Payment to shareholders for the operating year 2021 since the Company reported a 
cumulative loss of Baht 2,136 million as of December 31, 2021. 

Remark: Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the shareholders attending the meeting 
and casting their votes. 

Agenda No 6: To consider and approve the appointment of Directors to replace the Directors who retire by rotation. 

Abstract: The Company consists of 9 Directors and in the Company’s rules and regulations no.19 mentioned that “in 
the ordinary shareholders’ meeting, the Directors for one-third or approximate one-third has to retire”. The Directors have 
to retire by rotation for 3 persons are Ms. Ausanee Mahagitsiri Vice President Mr. Kamolsut Dabbaransi Director and   Mr. 
Teerachai Pornsinsirirak Director. (Please consider Directors Bio Data in Enclosure No.6.) The shareholders were given 
the opportunity to nominate the names of qualified persons for being considered to be elected as Directors as required 
by the recruitment process in advance from October 1, 2021 to December 31, 2021 through the website of the Company. 
However, there were no shareholders nominating the qualified persons to be elected as the Directors. 

Recruitment criteria and recruitment methods: The selection process of the Company’s Directors have already been 
considered by the Nomination and Remuneration Committee. In this regard, the Nomination and Remuneration 
Committee considered that 3 Directors have been qualified to continue as a director because they have expert and 
seniority, gain experiences and suitable qualify with the business for the Company in which creates a great benefit to the 
Company. It is appropriate to propose to the 3 directors mentioned above to be a director for another term. 

Board of Directors’ Opinion: The Board of Directors has carefully considered and agreed that the proposed 
Directors have expert and seniority, gain experiences and suitable qualify with the business for the Company in which 
creates a great benefit to the Company. The Board of Directors then proposed to the Meeting to approve the 
appointment of 1). Ms. Ausanee Mahagitsiri 2). Mr. Kamolsut Dabbaransi and 3). Mr. Teerachai Pornsinsirirak Directors 
who retire by rotation, to resume their directorship.  

Remark: Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the shareholders attending the meeting and 
casting their votes. 

 

 

 

/Agenda No 7:To consider and approved… 
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TFI /Invitation of the 2022 Annual General Shareholders’ Meeting 
and casting their votes /… 

Agenda No 7: To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2022. 

Abstract: Director of The Company received remuneration for year 2021 in amount of Baht 30,000 per month for each 
Director. Even though comparable an average remuneration of Directors with the same industry would higher than the 
company by comparing Director’s remuneration information from Annual Report in Year 2020 on other companies in the 
same industry group on report of the resolution of the Annual General Meeting Shareholders in Year 2021 on other 
companies in the same industry group referred to the survey report year 2021 of the Thai Institute of Directors (IOD). 
For director’s remuneration year 2022 due to the Company were still cumulative loss, it is proposed to shareholders to 
consider the remuneration for year 2022 same as year 2021 The remuneration of Directors in amount of Baht 20,000 per 
month for each Director and propose to Chairman of the Board for Baht 30,000 per month. During a meeting month, the 
Company’s Board of Director shall support travel expense to each Director who attend the meeting in amount Baht of 
5,000 per month and if there are two or more meeting in any month, the Company shall support travel expense to each 
Director who attend a meeting in amount not exceeding Baht 10 ,0 0 0  for that month. (Each Director who is also in the 
Audit Committee and/or any sub-committees shall only receive remuneration without any other allowance provided.) 
Board of Directors’ Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to approve the 
remuneration to Directors for the year 2022. The remuneration of Directors in amount of Baht 20,000 per month for each 
Director and propose to Chairman of the Board for Baht 3 0 ,0 0 0  per month. During a meeting month, the Company’s 
Board of Director shall support travel expense to each Director who attend the meeting in amount Baht of 5 ,0 0 0  per 
month and if there are two or more meeting in any month, the Company shall support travel expense to each Director 
who attend a meeting in amount not exceeding Baht 1 0 ,0 0 0  for that month. (Each Director who is also in the Audit 
Committee and/or any sub-committees shall only receive remuneration without any other allowance provided.) 

Remark: Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the shareholders attending the meeting 
and casting their votes. 

Agenda No 8: To consider and approve the appointment of the Company’s Auditors and fix the audit fees for the year 
2022. 

Abstract: The Audit Committee considered the performance of the auditor, Karin Audit Co., Ltd., in the past years and 
found that the auditor is independent, have standard performance, responsible and accuracy. In addition, the Audit 
Committee also considered the audit fee for 2022 and agreed that the audit fee is based on the scope of audits, the 
Board of Directors then shall further propose to the shareholders to consider appointing Karin Audit Co., Ltd. as the 
auditor for Year 2021, as details described below:  

Ms. Kannika Wipanurat CPA License No.7305 and/or 

Mr. Jirote  Sirirorote CPA License No.5113 and/or 
Mrs. Sumana Senivongse CPA License No.5897 

Or other Certified Public Accountant assigned by Karin Audit Co., Ltd to be the Company’s Auditors. 

/The Auditing fee for 2022 and 2021…. 
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TFI /Invitation of the 2022 Annual General Shareholders’ Meeting 
Karin’s Company /… 

The Auditing fee for 2022 and 2021:  
  

Auditor fees 2022 2021 increase (decrease) 

(Baht) (Baht) (Baht) (%) 

Separate Financial Statement for each Quarterly @ 
165,000 Baht  495,000.00 420,000.00 75,000.00 17.85 

Separate Financial Statement for the Yearly 505,000.00 380,000.00 125,000.00 32.89 

Other service Fee - - - - 

Total 1,000,000.00 800,000.00 200,000.00 25.00 

Other expenses such as stamps, paper printing cost and traveling cost would be reimbursed at actual amount to Audit 
Film and no hidden cost beside audit fees. 
Board of Directors’ Opinion: The Board of Directors agreed to propose in the Annual General Meeting of 
Shareholders to appoint Karin Audit Co., Ltd. for year 2022 by the names of: 

Ms. Kannika Wipanurat CPA License No.7305 and/or 
Mr. Jirote  Sirirorote CPA License No.5113 and/or 
Mrs. Sumana Senivongse CPA License No.5897 

to be the financial auditor of the Company and in case of Certified Public Accountant as above unable to operate and 
Karin Audit Co., Ltd shall be seek for other Certified Public Accountant of Karin’s Company and its subsidiaries 
according to the resolution of the Audit Committee Meeting. The audit fee will not exceed Baht 1,000,000 and other 
expenses would be reimbursed at actual amount. None of the above auditors provide other services, except for the audit 
service, to the Company and the company has no subsidiaries. 

Ms. Kannika Wipanurat, Mr. Jirote Sirirorote and Mrs. Sumana Senivongse, have no personal relationship or interests in or 
with the Company or its subsidiaries, executives or major shareholders and any affiliates of the above persons. Mrs. 
Sumana Senivongse has been auditor for the Company and its subsidiaries for 2 years since 2020. 

Remark: Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the shareholders attending the meeting 
and casting their votes. 

Agenda No 9: Any other business, if any. 

The shareholders are cordially invited to attend the Annual General Meeting No. 2022 on Wednesday April 27, 2022 from 
10.00 AM, at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 
Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 as appeared in Enclosure 11. 

 

/In the event that the shareholder… 
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TFI /Invitation of the 2022 Annual General Shareholders’ Meeting 
as appeared in Enclosure 11/… 

In the event that the shareholder is unable to attend the meeting in person and would like to appoint a proxy to attend the 
meeting and cast votes on his or her behalf, please execute either Proxy Form A. of Form B. For the foreign shareholders 
who have appointed a custodian, please execute Proxy Form C together with affix duty stamp Baht 20. Proxy Forms are 
as appeared in Enclosure 7. Also, in order to protect the rights and interests of the shareholders, in the event that the 
shareholder is unable to attend the meeting and would like to appoint the Company’s independent directors as his or her 
proxy to attend the meeting and cast votes on his or her behalf, the shareholder can execute Proxy Form B. Names and 
profiles of the Company’s independent directors as appear in Enclosure 8.  

The shareholders are recommended to study the guideline for the registration, documents and evidence that are 
required to be presented on the meeting date as appeared in Enclosure 9.and Enclosure 4. The Company will conduct 
the meeting in accordance with the Company’s Articles of Association on the part concerning the general meeting of 
shareholders as appeared in Enclosure 3. 

In order to allow the registration for the attendance of the Annual General Meeting of Shareholders No. 2022 to be carried 
out smoothly and efficiently, the shareholders and proxies can register for the meeting from 9.00 hrs. Onwards on the 
meeting date at at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 
Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 (In case of a shareholder authorized the 
Independent Director to attend and vote on his/her behalf, Proxy Form can be mailed to Miss Thiparat Pongnares, 
Assistant Corporate Secretary, Thai Film Industries Public Company Limited. 73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road, K.M.13 
Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540, before the meeting date.) 

Due to Thai Film Industries Public Company Limited has consistently delivered the 2021 56-1 One Report in QR Code, so 
if you need the Annual Report in paper. Please fill the details in Enclosure 12.  

The Company set the Record Date to determine the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of 
the Shareholders No. 2022 to be March 9, 2022. 
  
 
 
Sincerely yours, 

 

(Ms. Thiparat Pongnares) 
Company Secretary 
By order of the Board of the Directors 
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Enclosure No.1 

บริษัท ไทยฟิล์มอนิดัสตร่ี จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 

เม่ือวันที่ 26 มีนำคม 2564 
ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล ห้องบอลรูม 1 ช้ัน 4 เลขท่ี 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพนิี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

_____________________________________________________________________ 
ก่อนเร่ิมกำรประชุม 

 คุณวิไลพร ศิริภูริกาญจน์ CFO ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบติัในการลงคะแนน
เสียง และการนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยยึดถือแนวทางในการก ากบัดู แลกิจการท่ีดีของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

1. ในการลงคะแนนสียง จะใชบ้ตัรลงคะแนน 
2. ใชร้ะบบ Bar Code ในการบนัทึกคะแนนเสียง 
3. ณ จุดลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บบตัรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบตัรลงคะแนนจะมีช่ือผูถื้อหุ้น ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะและ

จ านวนหุ้นท่ีถือ และมีล าดบัวาระก ากบัไวเ้พื่อให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชบ้ตัรลงคะแนนอยา่งถูกตอ้งตามวาระ 
4. ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัหุ้นท่ีถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนน

เสียงทั้งหมดท่ีมีอยู ่เพ่ือออกความเห็นว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง อยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น ในแต่ละวาระ 
5. ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงโดยการท าเคร่ืองหมายบนบตัรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามในบตัร 
6. การเก็บบตัรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง  
7. การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และ    

บตัรเสีย เท่านั้น แลว้น าคะแนนดงักล่าว หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือ   
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียง เห็นดว้ย ในวาระนั้นๆ ผลการนบัคะแนนจะรายงานบนจอดา้นหนา้ในห้องประชุม 

8. ทั้งน้ี ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้สอบถามในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม 

9. กรณีผูถื้อหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ให้ผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ออกเสียง และก าหนดให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ 
บริษทัฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น หรือผูม้อบฉนัทะ 

10. กรณีของผูถื้อหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ตามหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ค. สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะ
ท าการลงคะแนนเท่ากบัคะแนนรวมของจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

11. ส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแลว้เสร็จ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้น       
ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระท่ีเหลืออยู่  และส่งบตัรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าท่ี เพื่อจะได้
บนัทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

12. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ มิไดค้ืนบตัรลงคะแนนท่ีออกเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง แก่เจา้หน้าท่ี 
ก่อนท่ีประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียง เห็นดว้ย 

13. หลงัจากปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ บตัรลงคะแนนในวาระก่อนหนา้ จะไม่น ามานบัคะแนนอีก 
/กรณีที่ผูถ้อืหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะ... 

 



 

 

11 
TFI รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 
จะไม่น ามานบัคะแนนอีก/.... 

 
14. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเร่ิมเขา้ประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นตน้ไป 

ดงันั้นในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจ านวนผูถื้อหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกนัได ้
15. กรณีถือเป็นบตัรเสีย 

14.1 มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเวน้การลงคะแนนของคสัโตเดียนในประเทศไทย) 
14.2 มีการท าเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน มีการแกไ้ข ขีดฆ่าความเห็น โดยมิไดล้งนามก ากบั 
14.3 การขีดฆ่าบตัรทั้งบตัร 
14.4 บตัรลงคะแนนท่ีช ารุด และไม่อยูใ่นสภาพท่ีสามารถอ่านผลได ้
หากผูถื้อหุ้นตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงช่ือก ากบัทุกคร้ัง 

16. มติท่ีประชุม ในกรณีทัว่ไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นดว้ย และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในเร่ืองคะแนน
เสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมติัในวาระนั้นๆ ในกรณีอื่น ซ่ึงมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัก าหนด
ไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติท่ีตอ้งการคะแนนเสียงต่างไป ประธานฯ จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบในแต่ละวาระ 

17. การสอบถามขอ้สงสัย หรือแสดงความเห็น หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามขอ้สงสัย 
หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เม่ือประธานฯ อนุญาตแลว้ ขอความกรุณาแจง้ดว้ยว่าท่านเป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ย
ตนเอง หรือเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ช่ือ-นามสกุล แลว้จึงเสนอความคิดเห็นหรือค าถาม เพื่อประโยชน์ในการบนัทึก
รายงานการประชุม อย่างไรก็ตาม ในการสอบถามขอ้สงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเน้ือหาอย่างกระชับ
และตรงประเด็นกบัวาระการประชุมนั้นๆ เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีหากผูถื้อหุ้นประสงค ์
จะแสดงความคิดเห็นหรือค าถามเร่ืองอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดทา้ย 

 อน่ึงเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เป็นการล่วงหน้าแลว้ โดยได้
ประชาสัมพนัธ์ ผา่นระบบการแจง้ข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 5 มกราคม 2564 
ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษทัฯ ดงันั้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดก้ าหนด 11 วาระตามหนงัสือเชิญ
ประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้ พร้อมกนัน้ีไดเ้ชิญตวัแทนผูถื้อหุ้น คือ คุณธนชัพร ส่งเสริม ร่วมเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนและ
การนบัคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี 

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ กรรมการและเลขานุการบริษทั แจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบ
บญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม    จ ำนวน 6 คน 
1. คุณวฒันชยั  สุวคนธ ์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. คุณชาญ  วงศลื์อเกียรต์ิ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. คุณเฉลิมชยั  มหากิจศิริ  กรรมการ 
4. คุณกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี  กรรมการ 
5. คุณปราณี  วิทยาภาษิต  กรรมการ 
6. คุณอ านาจ  กิตติกรัยฤทธ์ิ  กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการบริษทั 

/กรรมกำรที่ลำประชุม... 
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และเลขานุการบริษทั/.... 

กรรมกำรท่ีลำประชุม    จ ำนวน 3 คน 

1. คุณอุษณีย ์  มหากิจศิริ  ประธานกรรมการ 
2. คุณสุวิมล  มหากิจศิริ  รองประธานกรรมการ 
3. คุณก่ิงเทียน  บางออ้   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจ านวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน 

ประธำนกรรมกำรชุดย่อย    จ ำนวน 2 คน 
1. คุณวฒันชยั สุวคนธ ์ ประธานคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
2. คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา 

ผู้บริหำรท่ีเข้ำร่วมประชุม    จ ำนวน 5 คน 

1. คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. คุณโสฬส  ยอดมงคล ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารองคก์ร 
3. คุณชาคริต หมวดมณี ผูอ้  านวยการฝ่ายโรงงาน 
4. คุณวิไลพร ศิริภูริกาญจน์ ผูบ้ริหารสุงสุดดา้นการบญัชีและการเงิน (CFO) 

ผู้สอบบัญชีท่ีเข้ำร่วมประชุม   จ ำนวน 1 คน 
1. นางสุมนา  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา  ผูส้อบบญัชีจากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

 ทั้งน้ีสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดส่้งตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น คือ คุณองัคณา ชูดวง เขา้ร่วมประชุมดว้ย   

 ต่อจากนั้นไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า การประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 51 ราย และโดยการ
รับมอบฉันทะจ านวน 46 ราย รวมเป็น 97 ราย จากผูถื้อหุ้นทั้งหมด 3,044 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นไดท้ั้งหมด 12,769,338,156 หุ้น จาก
จ านวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.09 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ ถือว่าครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 36 ซ่ึงก าหนดว่า  “ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น มาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจาก
ผูถื้อหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม”  

เร่ิมกำรประชุม  เม่ือเวลา 10.00 น. 

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ กรรมการและเลขานุการบริษทั แจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า เน่ืองจากประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการติดภาระกิจ จึงไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จึงไดเ้ลือกคุณเฉลิมชยั มหากิจศิริ ผูรั้บมอบฉนัทะ
จากผูถื้อหุ้น และเป็นกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุมแทน (ประธานฯ) และขอเชิญคุณเฉลิมชยั มหากิจศิริ กล่าวเปิดประชุม 

 

/ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถ้ือหุ้น.... 
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กล่าวเปิดประชุม/.... 

 ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 และขอบคุณท่ีไวว้างใจและร่วมเป็นเจา้ของ
บริษทัฯ ไทยฟิลม์ก่อตั้งเม่ือปี 2526 หรือ เม่ือ 38 ปีท่ีผา่นมา เป็นบริษทัท่ีมีประวติัศาสตร์และประสบการณ์ท่ียาวนาน ซ่ึงประสบการณ์น้ี
จะน าพาให้เกิดการพฒันาไปในทิศทางท่ีมีความเขม้แข็งทั้งในปีน้ีและปีหน้า โดยเฉพาะเม่ือส้ินปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดมี้การเพ่ิมทุน
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่เกิน 12,285,000,000 หุ้น อตัราการใชสิ้ทธิท่ีหุ้นสามญัเดิม  
1 หุ้น ต่อ 6 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท และรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่เกิน 
6,142,500,000 หุ้นอตัราการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ (TFI-W1) จะเป็น 2 หุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (TFI-W1) 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีราคา 0.15 บาท ต่อ 1 หุ้น ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากผูถื้อหุ้นเป็นอย่างดี  
และขอขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความเช่ือมัน่และให้ก าลงัใจบริษทัฯ และเช่ือว่าบริษทัฯ จะสามารถกลบัมามีความเป็นบริษทั  
ชั้นน าในอุตสากรรมบรรจุภณัฑ์ จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้ คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ เลขานุการบริษทั ด าเนินการประชุมเพื่อ
พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านล่วงหนา้แลว้ ดงัต่อไปน้ี 

วำระท่ี 1 : เร่ืองท่ีประธำนฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 

 วำระท่ี 1.1 : รำยงำนผลคะแนนประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 

ในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 บริษทัฯ ไดรั้บผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ดว้ยคะแนนร้อยละ 96.5 ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวม       
ท่ีเท่ากบัร้อยละ 93.1 

คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั      
จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงาน ขา้งตน้ 

มต ิ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบ 

 วำระท่ี 1.2 : รำยงำนแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

ส าหรับการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตนั้น คณะกรรมการแนว
ร่วมปฏิบติัฯ ไดมี้มติรับรองให้บริษทัฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ตั้งแต่
วนัท่ี 18 สิงหาคม 2560 โดยมีอายุสมาชิก 3 ปี และอายุสมาชิกได้ครบก าหนดในเดือนสิงหาคม 2563 ซ่ึงบริษัทฯ               
ได้ด าเนินการท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อท าการต่ออายุสมาชิกและน าส่ง
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  (CAC) แลว้ เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 แต่
ทาง CAC ยงัมีประเด็นท่ีขอให้บริษทัฯ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงบางประการ ซ่ึงบริษทัฯ ไดน้ าส่งขอ้มูลดงักล่าวแลว้
เม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม 2563 แต่ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดรั้บแจง้จาก CAC ว่ายงัมีประเด็นท่ีตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมอีก บริษทัฯ จึงได้
น าส่งขอ้มูลเพ่ิมเติมให้อีกคร้ังในวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2564 ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก CAC ตลอดปี 2563 
บริษทัฯ ยงัคงยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลและการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยไดด้ าเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อตา้น
คอร์รัปชั่น มีการเปิดช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่อรับขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนได้
เสีย ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ และทางไปรษณีย ์ซ่ึงให้ส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการ
บริษทัโดยตรง พร้อมกบัไดเ้ปิดเผยช่องทางในเวบ็ไซต์ของบริษทั www.thaifilmind.com  ในหน้านโยบายการก ากบัดูแล
และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี ในปี 2563 ไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะใดๆ จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

/คุณอ านาจ กิตติกรัยทธ์ิ เลขานุการบริษทั... 

http://www.thaifilmind.com/
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จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย/.... 

คุณอ านาจ กิตติกรัยทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั      
จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงาน ขา้งตน้ 

มต ิ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบ 

 วำระท่ี 1.3 :รำยงำนกำรเพิม่ทุนและเปลี่ยนแปลงทุนช ำระแล้วของบริษัท 

คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ท าการเพ่ิมทุน           
จดทะเบียนจ านวน 18,427,500,000 บาทจากเดิมทุนจดทะเบียน จ านวน 2,047,500,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 
20,475,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 18,427,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อ  
(1) เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) พร้อมกบั (2) รองรับการใชสิ้ทธิซ้ือ
หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (TFI-W1) ให้แก่ ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ท่ีจองซ้ือและ
ช าระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซ่ึงบริษัทฯ ได้รับช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุน จ านวน 
1,228,500,000 บาท โดยบริษทัฯ ได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระจากเดิมจ านวน 2 ,047,500,000 บาท เป็นจ านวน 
14,332,500,000 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563  

จากการเพ่ิมทุนบริษทัฯ ไดช้ าระหน้ีกบัสถาบนัการเงินครบถว้นทั้งหมดแลว้ เป็นบริษทัท่ีไม่มีภาระหน้ีสินคงคา้ง
ใดๆ อีกต่อไป และเป็นบริษทัท่ีปลอดหน้ีสิน ภายหลงัจากช าระหน้ีแลว้เสร็จ บริษทัฯ มีก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี
และก าไรจากการช าระหน้ีเจ้าหน้ีคดีความ จ านวน 258.07 ล้านบาท ท าให้บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นกลบัมาเป็นบวก 
ส่งผลให้มูลค่าทางบัญชีของบริษทัฯ เพ่ิมขึ้น ทั้งน้ีบริษัทฯ ยงัคงมีเงินเหลือจากการเพ่ิมทุน ซ่ึงจะน ามาใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนและเพ่ิมสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ ท าให้บริษทัฯ มีความแข็งแกร่งมากย่ิงขึ้นทางดา้นการเงิน อน่ึงการ
ปลอดหน้ีในคร้ังน้ีจะส่งเสริมให้บริษทัฯ มีความพร้อมท่ีจะกลบัมาแข่งขนัและด าเนินธุรกิจ BOPP Film อนัเป็นธุรกิจท่ี 
บริษทัฯ มีประสบการณ์และผลิตฟิลม์ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับจากลูกคา้มาอยา่งยาวนานกว่า 38 ปี โดยตลาดธุรกิจ BOPP 
Film ยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และยงัคงเป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทั้งน้ีบริษทัฯ วางแผนก าหนดเปิด
การผลิตภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 

คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั      
จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงาน ขา้งตน้ 

มต ิ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบ 

 วำระท่ี 1.4 :รำยงำนกำรลงทุนในโครงกำรธุรกิจบรรจุภัณฑ์และส่ิงพมิพ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) 

คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่าบริษัทฯ จะด าเนินการลงทุนใน
โครงการธุรกิจบรรจุภณัฑ์และส่ิงพิมพช์นิดอ่อน (Flexible Packaging) ภายใตโ้ครงสร้างของบริษทัฯ ในปัจจุบนั โดยมี
มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ลา้นบาท โครงการดงักล่าวจะตั้งบนท่ีดินส านกังานใหญ่ซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ 13 ไร่ 1 งาน 79 
ตารางวา บนถนนเทพรัตน กม.13 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ลกัษณะการด าเนินการ คือ ผลิตและ 

/บรรจุภณัฑแ์ละส่ิงพิมพช์นิดอ่อน... 
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การด าเนินการ คือ ผลิตและจ าหน่าย/.... 

จ าหน่ายบรรจุภณัฑ์และส่ิงพิมพช์นิดอ่อน (Flexible Packaging) ท่ีเป็นมว้น ซองและ ถุง เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิต
สินคา้อุปโภคเป็นหลกัทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษทัฯ จะลงทุนจดัหาเคร่ืองพิมพน์ าเขา้จากต่างประเทศ ทั้งระบบ 
Roto Gravure, CI Flexo, Dry Lamination, Extrusion Lamination, Bag making  เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของรูปแบบบรรจุ
ภณัฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยคาดว่าจะมีขนาดก าลงัการผลิตเต็มท่ีรวมกว่า 600 ลา้นเมตรต่อปี ซ่ึงคาดว่าจะติดตั้งเคร่ืองจกัรและ
ด าเนินการเชิงพาณิชยภ์ายในปี 2565โดยปัจจุบนับริษทัฯ มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) อยูแ่ลว้ 

คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี 

คุณปิยะพงษ ์ประสาททอง ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย สอบถามถึงส านกังานท่ีบางพลี ขณะน้ีมีการด าเนินการผลิตหรือไม่ 

คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ช้ีแจงท่านผูถื้อหุ้นว่า ตามท่ีไดเ้รียนแลว้ว่าบริษทัฯ จะมีโครงการธุรกิจ
บรรจุภณัฑ์และส่ิงพิมพช์นิดอ่อน (Flexible Packaging) ซ่ึงก็จะใช้บางพลีเป็นสถานท่ีในการผลิต ทั้งน้ีฝ่ายบริหารจะขอ
ช้ีแจงในวาระต่อไป 

คุณณรงคช์ัย สิมะโรจน์ ผูถื้อหุ้นรายย่อย สอบถามถึงมูลค่าการตลาดของธุรกิจบรรจุภณัฑ์และส่ิงพิมพช์นิดอ่อน 
(Flexible Packaging) 

คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ช้ีแจงว่าขอ้ซักถามน้ี ฝ่ายบริหารผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจน้ี จะขอช้ีแจงใน
วาระท่ี 3 ต่อไป 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ จึงขอเสนอให้
ท่ีประชุมรับทราบรายงาน ขา้งตน้ 

มต ิ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบ 

ก่อนเร่ิมการประชุมวาระท่ี 2 มีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองเพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 9 ราย โดยการรับมอบฉนัทะเพ่ิมขึ้นจ านวน 11 ราย  
ดงันั้นในการประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่วาระท่ี 2 จะมีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ รวมเป็น 117 ราย จากผูถื้อหุ้นทั้งหมด 
3,044 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ไดท้ั้งหมด 13,373,605,542 หุน้ จากจ านวนหุน้ทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.31 ของหุ้น
ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

วำระท่ี 2 : พจิำรณำรับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบถึงรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วนั ตามท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ และไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี 

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั จึงขอเสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการประชุมขา้งตน้ 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 

/วำระที่ 3: พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน.... 
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เม่ือวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2563/.... 

วำระท่ี 3: พจิำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 ของบริษัทฯ 

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดม้อบหมายให้ นางสาวพนิตตา น ้ าดอกไม ้ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี รายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 (ตามเอกสารรายงานประจ าปี 2563 ค าอธิบายและวิเคราะห์ฝ่ายจดัการ หน้าท่ี 67) ต่อท่ีประชุม 
โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2563 2562 

รายไดจ้ากการขาย 0.08 934 
ตน้ทุนขาย (0.21) (845) 
ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น (0.13) 89 

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - 13 

รายไดอ้ื่น ๆ  60.27 15 

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 258.07 - 

รวมรำยได้ 318.42 962 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหาร (159.85) (221) 

ค่าใชจ้่ายอื่น (17.78) (2) 
ตน้ทุนทางการเงิน (124.43) (81) 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ 16.15 (187) 
(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษีเงินได ้ 10.24 2 

ก ำไร(ขำดทุน) ส ำหรับปี 26.39 (185) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ (หน่วย:บาท) 0.012 (0.090) 

โดยมีสาเหตขุองการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

1. รำยได้จำกธุรกิจ 

ส าหรับปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายฟิล์ม จ านวน 0.08 ลา้นบาท เป็นการซ้ือฟิลม์มาขายจ านวน 0.06 ลา้นบาท และ 
การขายสินคา้คงเหลือ จ านวน 0.02 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 933.92 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ หยุดการผลิตทั้งหมดเป็นการ
ชัว่คราว นับตั้งแต่กลางเดือนกนัยายน 2562 เป็นตน้มา โดยบริษทัฯ มีการเจรจากบัคู่คา้เพื่อน าฟิลม์ส าเร็จรูปมาจ าหน่ายเพื่อ
ก่อให้เกิดรายได ้แต่เน่ืองจากราคาฟิล์มบรรจุภณัฑ์ท่ีจะน ามาจ าหน่ายมีตน้ทุนสูงจึงมีความเส่ียงต่อการขาดทุน บริษทัฯ จึง
จ าเป็นตอ้งชะลอการน าสินคา้มาจ าหน่าย 

2. รำยได้อ่ืนๆ 

รายไดอ่ื้น ส าหรับปี 2563 จ านวน 60.27 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 45.27 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากก าไรจากการกลบั
รายการดอ้ยค่าสินทรัพย ์จ านวน 37.70 ลา้นบาท ก าไรจากการช าระหน้ีเจา้หน้ีคดีความ จ านวน 16.42 ลา้นบาท รายไดค้่าเช่า
เพ่ิมขึ้น จ านวน 0.74 ลา้นบาท และรายไดก้ารขายวตัถุดิบ เศษวสัดุ อ่ืนๆ ลดลง จ านวน 9.59 ลา้นบาท 

/3. ก ำไรขั้นต้น 
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ลดลง จ านวน 9.59 ลา้นบาท/.... 

3. ก ำไรขั้นต้น 

ก าไรขั้นตน้ ส าหรับปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จ านวน 89.13 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ หยดุการผลิตทั้งหมดชัว่คราวตั้งแต่
เดือน กนัยายน 2562 เป็นตน้มา 

4. ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้า่ยในการบริหาร ส าหรับปี 2563 จ านวน 159.85 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 61.15 
ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าใช้จ่ายในการหยุดผลิตเพ่ิมขึ้นจ านวน 9.85 ลา้นบาท ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายลดลงจ านวน 27  
ลา้นบาท และค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงจ านวน 44 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ หยดุการผลิตทั้งหมดเป็นการชัว่คราว  

5. ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ตน้ทุนทางการเงิน ส าหรับปี 2563 จ านวน 124.43 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จ านวน 43.43 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากดอกเบ้ีย
จ่ายเพ่ิมขึ้น จ านวน 46.52 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมธนาคารลดลง จ านวน 3.09 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ปรับ
โครงสร้างหน้ี เป็นผลให้ใชอ้ตัราดอกเบ้ียผิดนดัช าระในการบนัทึกบญัชี โดยเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ไดจ้่ายช าระ
หน้ีทั้งจ านวนแก่สถาบนัการเงิน ท าให้บริษทัฯ ไม่มีภาระหน้ีใดๆ กบัสถาบนัการเงิน และมีก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 
จ านวน 258.07 ลา้นบาท 

6. ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี 2563 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 26.39 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2562 ขาดทุน จ านวน 185 
ลา้นบาท ก าไรเพ่ิมขึ้น จ านวน 211.39 ลา้นบาท จากเหตุผลดงัท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ 

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ขอเชิญคุณโสฬส ยอดมงคล ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจบรรจุ
ภณัฑแ์ละส่ิงพิมพช์นิดอ่อน (Flexible Packaging) กล่าวรายงานเพ่ิมเติม 

 คุณโสฬส ยอดมงคล กล่าวแนะน าตวั โดยเร่ิมจากประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมาคร่าวๆดงัน้ี  

1. บริษทั เอส ไอ จี คอมบิบลอ็ค เป็นกลุ่มผูบ้ริหารท่ีร่วมก่อตั้งบริษทั เป็นผลิตภณัฑป์ระเภทงานแบบ กล่องบรรจุ
ภณัฑป์ลอดเช้ือ Aseptic Carton packaging และบริษทั เอส ไอ จี คอมบิบลอ็ค เป็นหน่ึงในผูน้ าตลาดสากล 

2. บริษทั เอเวอร่ี เดนนิสสัน (ประเทศไทย) ประกอบกิจการเก่ียวกบัฉลาก สต๊ิกเกอร์ Label  
3. บริษทั คลอ็กเนอร์ เพนทาพลาสท ์(ประเทศไทย) ประกอบกิจการผลิต Shrink Film 
4. บมจ. แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน าผูผ้ลิต Flexible Packaging ท่ีอยู่ในตลาดทุนของ

นิวยอร์ก 

 ทั้งน้ีจากประสบการณ์บริหารงานด้านบรรจุภณัฑ์และส่ิงพิมพ์มาโดยตลอด บริษัท ไทยฟิล์มจึงเชิญเพื่อเข้ามา
บริหาร โดยมุ่งหวงัให้บริษทัฯ กลบัมาเป็นผูน้ าทางการตลาดอีกคร้ัง คุณโสฬสช้ีแจงถึงแนวคิดทางการบริหารว่า บริษทัฯ จะ
น าเอาสินทรัพยท่ี์มีอยู่มาสร้างคุณค่าทางตลาดให้มากท่ีสุด โดยโครงการแรกบริษทัฯ จะกลบัมาผลิต BOPP จากโรงงานท่ี
ระยอง ซ่ึงบริษทัฯ มีเคร่ืองจักร บุคคลากร อาคาร สถานท่ี พร้อมอยู่แล้ว การปรับปรุงองค์กรด้านผลิตภณัฑ์ และต้นทุน 
จะตอ้งท าอยา่งรวดเร็ว และกระชบั โดยมุ่งเนน้ท่ีจะผลิตสินคา้ท่ีมีมูลค่าทางการตลาด และผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นผูน้ าดา้น
คุณภาพอยู่แลว้เป็นเรือธง อีกทั้งตอ้งสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อการรองรับการเปล่ียนแปลงของตลาด เช่น เร่ืองผลิตภณัฑ์ท่ี
สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycling) กล่าวอา้งถึงพนัธสัญญาสากล (The Sustainability Pledges on January 22, 2018) เร่ือง 

/การใชว้ตัถุดิบที่น ากลบัมาใชใ้หม่… 
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(The Sustainability Pledges on January 22, 2018) เร่ือง/.... 

การใชว้ตัถุดิบท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycling Packaging) ท่ีเกิดจากบริษทัชั้นน า 11 บริษทัในโลก ลงบนัทึกสัญญาว่าบรรจุ
ภณัฑท่ี์ใชจ้ะเป็นประเภทสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได1้00 เปอร์เซนต์ ในปี ค.ศ. 2025 จากการเปล่ียนแปลงของตลาดจะสร้าง
โอกาสให้กบับริษทัฯ ในเร่ืองความตอ้งการวตัถุดิบประเภท BOPP จากตลาดมาทดแทนวตัถุดิบกลุ่ม Nylon และ PET น่ีเป็น
สาเหตุหลกัอีกสาเหตุท่ีบริษทัฯ ควรเขา้สู่ตลาดอีกคร้ัง อีกโครงการหน่ึงของธุรกิจ บริษทัฯ มีสินทรัพย ์คือโรงงานท่ีตั้งอยู่ท่ี
ถนนบางนา-ตราด ซ่ึงมีท าเลใกล้ตัวเมืองและกลุ่มลูกค้าต่างๆ อันเป็นข้อได้เปรียบเร่ืองการขนส่ง อีกทั้ งบริษัทฯ ยงัมี
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอยูแ่ลว้ บริษทัฯ ด าริว่าจะเปิดธุรกิจต่อเน่ือง เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจแบบแนวด่ิง จาก
ธุรกิจต่อเน่ืองกลางน ้ าโดยการเพ่ิม Conversion Processes เพ่ิมเติมจากแค่การผลิต Base Film เป็นการผลิตบรรจุภณัฑ์ หรือ 
มว้นพิมพ ์กิจการน้ีจะเพ่ิมมูลค่าทางการตลาดได ้และจะตอบค าถามของท่านผูถื้อหุ้นท่ีถามว่าโรงงานท่ีบางพลีจะมีกิจกรรม     
แบบใด ในอนาคตอนัใกล ้ไทยฟิล์มเราจะมีโรงงาน 2 ท่ี คือโรงงานท่ีบางพลี และโรงงานท่ีระยอง โรงงานท่ีบางพลีจะท า
หน้าท่ีเป็น Conversion โดยเฉพาะ จะน าฟิลม์มาท าการพิมพ ์ท าลามิเนชัน่ และท าเป็นซองบรรจุภณัฑ์ หรือแบบมว้น ลูกคา้
ดา้นบรรจุภณัฑ์ จะเป็นประเภทบรรจุภณัฑ์บรรจุอาหาร กลุ่มจ าพวก Personal Care กลุ่มสินคา้อุปโภค และกลุ่มสินคา้ภาค
เวชภณัฑ์ Medical ซ่ึงมีมาตรฐานสินคา้ท่ีสูงและการเขา้สู่ตลาดยาก แต่มีมูลค่าสูง ท่ีกล่าวมาเป็นตวัอย่างของบรรจุภณัฑ์ท่ี 
ไทยฟิล์มมุ่งเน้น ส าหรับโรงงาระยองก็เป็นส่วนของการผลิต BOPP Film ท่ีเป็นสินค้าประเภท Community ท่ีจะเร่ิม จะมี
มูลค่าการตลาดท่ีเติบโตมากขึ้น เน่ืองจากบรรจุภณัฑ์ทั้งหมดในตลาดมีการลงนามสนธิสัญญาเร่ืองผลิตภณัฑ์รีไซเคิล 100 
เปอร์เซนต์ ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ เหล่าน้ี จะตอ้งใช้วตัถุดิบเป็นพวก BOPP หรือ PE 100 เปอร์เซนต์ เท่านั้น นัน่คือโอกาส
การท าธุรกิจของไทยฟิลม์ 

 ในอนาคตไทยฟิล์มจะมีทั้งธุรกิจ BOPP Film และ Flexible Packaging โดยใช้เครือข่ายท่ีมีความสัมพนัธ์ และ
สินทรัพยท่ี์มี สามารถผลิตสินคา้และส่งตรงถึงลูกคา้ดว้ยตวัเอง กลยุทธ์ทางธุรกิจจะเนน้ไปทางเทคโนโลยี เปล่ียนแนวธุรกิจ
จากเป็นแค่ตน้น ้ าเป็นแบบผลิตครบวงจร ใช้สินทรัพยท่ี์มีให้เป็นประโยชน์สูงสุด คือสินทรัพยท่ี์โรงงานบางพลีและความ
แน่นอนทางธุรกิจ ท่ีก าลงัเขา้ไปสู่ตลาดท่ีมีความตอ้งการในการผลิตและเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ในเร่ืองมูลค่าทางการตลาด
ไทยฟิลม์ตั้งเป้าจะเป็น Product Leader และ Service Leader และตามท่ีท่านผูถื้อหุ้นท่านหน่ึงถามว่ามูลค่าการตลาดของบริษทั 
ดา้น Flexible Packaging จะเป็นเท่าไร ภายใน 3 ปีจะมีมูลค่าการตลาดท่ี 1,500 ลา้นบาท และท่ีบางพลีมีความพร้อมทางพ้ืนท่ี
สามารถท าไดถึ้ง 4,000 ลา้นบาท และอตัราการเติบโตของตลาดโดยรวมจะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 4  

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี 

 คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผูถื้อหุ้นรายย่อย ให้ความเห็นว่าจากการท่ีบริษัทฯ ช้ีแจงก็มีความมั่นใจเพ่ิมขึ้น ด้วยท่ี     
ไทยฟิลม์มุ่งเน้นในเร่ืองคุณภาพของฟิลม์และเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั จึงมีความสนใจท่ีจะขอเขา้เยี่ยมชมโรงงานของไทยฟิล์ม
เม่ือสร้างแลว้เสร็จ  

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ช้ีแจงว่ายินดีท่ีผูถื้อหุ้นมีความสนใจและพร้อมท่ีจะตอ้นรับ ทั้งน้ีบริษทัฯ 
ก็เคยจดัให้ผูถื้อหุ้นท่ีสนใจเขา้เยี่ยมชมโรงงานท่ีระยอง เม่ือโรงงาน Flexible packaging ท่ีบางพลีแลว้เสร็จ ก็จะเป็นโรงงานท่ี
ทนัสมยัอีกแห่งหน่ึง ดว้ยบริษทัฯ จะใชเ้คร่ืองจกัรและเทคโนโลยีท่ีน าสมยัในปัจจุบนั และสถานท่ีของบริษทัฯ จะอยู่ห่างจาก
สนามบินสุวรรณภูมิไม่ไกล และใกลก้บักลุ่มลูกคา้ จึงเป็นท าเลท่ีเหมาะมาก 
 คุณองัคณา ชูดวง ผูถื้อหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามถึงความเป็นไปไดข้องแผนใน
อนาคต 3 ปี ท่ีจะท าให้บริษทัฯ recover จากท่ีลงทุนไป และขอให้บริษทัฯ ช้ีแจงเก่ียวกบักลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ จะเป็นใน
ประเทศหรือต่างประเทศ รวมทั้งเรามีแนวทางในการแกไ้ขปัจจยัเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นหรือจดัการคู่แข่งในอนาคต อยา่งไร 

/คุณโสฬส ยอดมงคล ช้ีแจงว่า… 
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จดัการคู่แข่งในอนาคต อยา่งไร/.... 

 คุณโสฬส ยอดมงคล ช้ีแจงว่า ไทยฟิล์มจะมี 2 ธุรกิจ ตามท่ีแจ้งไปแล้วนั้นเป็นธุรกิจ Flexible Packaging ยงัไม่
รวมถึง BOPP Film ซ่ึง BOPP Film จะเร่ิมผลิตภายในตน้เดือนเมษายนน้ี ตลาดท่ีเรามองไวจ้ะเป็นกลุ่มลูกคา้เก่า ดงันั้นในปี
แรกบริษทัฯ จะดูท่ีกลุ่มลูกคา้ในประเทศก่อน เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งการตอบสนองตลาดในประเทศท่ีมีอยูสู่ง อีกทั้งสามารถ
ดูแลไดท้ั้งเร่ืองคุณภาพซ่ึงเป็นจุดแข็งและเป็นท่ีพอใจของลูกคา้ กลุ่มลูกคา้ต่างประเทศเราก็คงตอ้งเขา้ไปหลงัจากน้ี ส าหรับ 
Flexible Packaging เรามีคู่แข่งขนัพอสมควร แต่ดว้ยกลยุทธ์และความพร้อมในการลงทุน บริษทัฯ เลือกท่ีจะใช้เทคโนโลยี    
ท่ีดีกว่าและตลาดมีความตอ้งการท่ีจะไดผ้ลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงเพ่ือลดการสูญเสีย และเพ่ิมก าลงัการผลิต ซ่ึงลูกคา้ Brand 
Owner คาดหวงัไวสู้งมากขึ้นกว่าเดิม ก็จะตรงกบักลยุทธ์ท่ีบริษทัฯ วางไว ้ขอ้ไดเ้ปรียบดงักล่าวจะช่วยให้บริษทัฯ เป็นผูน้ า
ทางการตลาด จึงขอให้ท่านผูถื้อหุ้นเช่ือมัน่ว่าบริษทัฯ เน้นในเร่ืองคุณภาพ และการพฒันาอย่างต่อเน่ืองเป็นหลกั และเป็น
จุดยืนทางธุรกิจของไทยฟิลม์ 

 คุณเฉลิมชยั มหากิจศิริ ประธานฯ กล่าวเสริมว่า ไทยฟิลม์นั้นจะเรียกไดว่้าเป็น Best Film การแข่งขนัในการธุรกิจน้ี
มีความหลากหลาย ทั้งใน ขบวนการผลิต ดา้นการตลาด ดา้นการเงิน ตอนน้ีทุนดา้นการเงินของบริษทัฯ ต ่า เน่ืองจากไม่มี
ภาระดอกเบ้ียท่ีต้องจ่ายให้สถาบันการเงิน ในขณะท่ีบริษัทต่างๆ ยงัมี ไทยฟิล์มนั้ นอยู่มา 38 ปีแล้ว ซ่ึงเป็น 38 ปีแห่ง
ประสบการณ์ ในช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมา ท่ีมีการขยายก าลงัการผลิต เคร่ืองท่ีใหม่และใหญ่กว่าก็จะมี Economy of scale ก็คือการ
ท าให้ตน้ทุนการผลิตลดลงในการผลิตท่ีจ านวนมหาศาล เม่ือโลกเปล่ียนไปความตอ้งการของลูกคา้ก็มีหลากหลาย ส่ิงท่ีเขา้มา
มีส่วนส าคัญในชีวิตของคนปัจจุบันท่ีเรียกว่า Customization คืออะไรท่ีเหมาะ เจาะจงกับลูกค้า ไทยฟิล์มอาจจะไม่ได้มี 
Economy of scale แต่ตน้ทุนการผลิตของบริษทัฯ ก็ถือว่าต ่า เน่ืองจากไม่มีตน้ทุนทางการเงิน แต่ส่ิงท่ีไทยฟิลม์มีคือ Flexibility 
เราสามารถตอบโจทยข์องลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เม่ือเทียบกบัเคร่ืองใหญ่ๆ ท่ีมีในปัจจุบนั ซ่ึงคนเราอาจจะมองเป็นจุดอ่อน แต่
ในจุดอ่อนก็จะเป็นจุดแข็งได้ถ้าเรามีการวางกลยุทธ์ในการท างานท่ีดี และในเม่ือบริษทัฯ ไม่มีภาระหน้ีแล้วก็พร้อมท่ีจะ
ทะยานไปขา้งหนา้ จึงขอให้ท่านผูถื้อหุ้นเช่ือมัน่ในไทยฟิลม์ 

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ กล่าวเสริมว่า ดว้ยความท่ีบริษทัฯ มีความพร้อมและแข็งแกร่งทางการเงิน บริษทัฯ ก าลงั
ร่วมมือกับพนัธมิตรทางการค้าเพื่อผลิตฟิล์มชนิดใหม่ออกมา และจะมาต่อสายการผลิตท่ีเป็น Flexible Packaging แบบ          
รีไซเคิล จากความต้องการเร่ืองการปรับปรุงองค์กรและการเพ่ิมภาคการตลาดของบริษทัฯ นั่นคือเหตุผลท่ีบริษทัฯ เชิญ      
คุณโสฬสเขา้มาร่วมทีม เพื่อน าประสบการณ์ ความเป็นผูน้ า ร่วมกนัพาบริษทัฯ ไปสู่การเติบโตแบบยัง่ยีนและเป็นองคก์รท่ี
สร้างผลประกอบการท่ีดี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั จึงขอ
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 ดงักล่าวขา้งตน้ 

ก่อนเร่ิมการประชุมวาระท่ี 4 มีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองเพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 9 ราย โดยการรับมอบฉนัทะเพ่ิมขึ้นจ านวน 6 ราย  
ดงันั้นในการประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่วาระท่ี 4 จะมีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ รวมเป็น 132 ราย จากผูถื้อหุ้นทั้งหมด 
3,044 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ไดท้ั้งหมด 13,374,272,745 หุน้ จากจ านวนหุน้ทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.31 ของหุ้น
ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

 

/วำระที่ 4: พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน... 
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ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ/.... 

วำระท่ี 4: พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และ        
งบกระแสเงินสด ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 ของบริษัทฯ  

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน, งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 ของบริษทัฯ ตามท่ีไดแ้นบไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกบัหนังสือเชิญ
ประชุมในรูปแบบรหสัควิอาร์แลว้ โดยงบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบโดยบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ และผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ 

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั จึงได้
ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน, งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปล่ียนแปลงใน
ส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษทัฯ ดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นด้วย 13,374,266,645 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999954 ของจ ำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมท้ังหมด 

ไม่เห็นด้วย 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.000045 ของจ ำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมท้ังหมด 

งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00001 ของจ ำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมท้ังหมด 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจ ำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมท้ังหมด 

ก่อนเร่ิมการประชุมวาระท่ี 5 มีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองเพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 1 ราย ดงันั้นในการประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่วาระท่ี 5 
จะมีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ รวมเป็น 133 ราย จากผูถื้อหุน้ทั้งหมด 3,044 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นไดท้ั้งหมด 
13,374,273,315 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.31 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

วำระท่ี 5: พจิำรณำอนุมัติกำรงดกำรจัดสรรก ำไร และงดกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2563 

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า บริษทัฯ มีผลขาดทุนสะสมจ านวน 2,007.77 
ลา้นบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 46 ก าหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการ
จดัสรรก าไร และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระน้ี 

/คุณสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถ้ือหุ้นรายยอ่ยสอบถามว่า... 
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ที่เก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี/.... 

 คุณสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้นรายย่อยสอบถามว่า จากท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไม่ไดจ้่ายเงินปันผลมาเป็นเวลาหลายปี และจาก
แผนงานท่ีกล่าวมาไม่ไดช้ี้แจงถึงระยะเวลาแต่ละช่วงของการใชเ้งินจากการเพ่ิมทุนเป็นจ านวนเท่าไร และอุปสรรคของการท่ีจ่ายเงินปัน
ผลไม่ได ้ก็มีประโยชน์ซอ้นอยูก่็คือ Tax Credit ท่ีเราสามารถเอามาลดหยอ่นภาษีได ้5 ปี ถา้มีก าไรต่อจากน้ี และมีแนวทางอยา่งไรท่ีขจดั
ปัญหานั้น และสามารถกลบัมาจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นได ้และก็จะสะทอ้นไปท่ีราคาของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย ์

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ช้ีแจงว่า ตามท่ีผูบ้ริหารไดก้ล่าวช้ีแจงมาก่อนหนา้ถึงแผนงานของบริษทั การจะ
ท าก าไรนั้นจะเร่ิมภายในปีน้ีจากการท าธุรกิจ 2 ธุกิจ คือ BOPP Film และ Flexible Packaging ซ่ึงการท าก าไรเพื่อท่ีจะลา้งผลขาดทุน
สะสมท่ี 2,007.77 ลา้นบาทไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่ก าไรขาดทุนสะสมจะถูกปรับปรุงทุกปี ซ่ึงหลงัจาก 3 ปีไปแลว้น่าจะไดเ้ห็นก าไรท่ีเป็น
บวก นอกจากแผนท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ก็ยงัมีแผนอ่ืนท่ีก าลงัด าเนินงานท่ีจะช่วยให้บริษทัฯ ลา้งผลขาดทุนได ้ซ่ึงตามท่ีท่านประธานฯ ได้
กล่าวไวว่้าบริษทัฯ ไม่มีภาระหน้ี จึงมีความสามารถในการเขา้ไปร่วมกิจการกบับริษทัท่ีมีก าไร แต่ทั้งน้ียงัเป็นแผนอยู ่

 คุณสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้นรายย่อยแสดงความคิดเห็นว่า จาก Earnings per share หรือก าไรต่อหุ้น ท่ีมีจ านวนหุ้นท่ีเยอะ
เกินไปนั้น บริษทัฯ จะมีการปรับราคาพาร์หรือลดทุนหรือไม่ เพื่อท่ีจะสะทอ้นไปท่ีอตัราส่วน และการจดัการกบัขาดทุนสะสมท่ีไม่
สามารถใชสิ้ทธิทางภาษีได ้รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างทางบญัชี โดยฝากไวใ้ห้บริษทัฯ เป็นขอ้คิดว่าจ าท าอะไรอยา่งไรไดบ้า้ง  

 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยขอสอบถามความเห็นของท่านประธานฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายปันผล 

 คุณเฉลิมชยั มหากิจศิริ ประธานฯ ช้ีแจงว่า ในฐานะท่ีเป็นผูถื้อหุ้นเหมือนกนัก็มีความประสงคท่ี์จะไดรั้บปันผล แต่ส่ิงท่ีตอ้ง
ค านึง คือ ตอ้งการให้บริษทัฯ มีความเขม้แขง็และแข็งแกร่ง ธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา บริษทัฯ ก็ต้องมีการ
เปล่ียนแปลงตามอุตสาหกรรมตลอดเวลาเช่นกนั ท่ีผ่านมาบริษทัฯ มีขาดทุนสะสม เป็นส่ิงท่ีเกิดเพราะบริษทัฯ ผา่นในช่วงวิกฤติต่างๆ 
แต่วนัน้ีอยากให้มองปัจจุบนั วนัน้ีไทยฟิลม์อยูใ่นจุดท่ีพร้อมท่ีจะไปขา้งหนา้ ตามท่ีไดเ้รียนไปก่อนหนา้แลว้ว่าทั้งฐานะทางดา้นการเงิน 
กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ เราพร้อมท่ีจะเดินไปขา้งหน้าและพร้อมท่ีจะท าก าไรเขา้สู่ไทยฟิล์ม ถึงแมว่้าการมีขาดทุนสะสมจะจ่ายปันผล
ไม่ได ้แต่ถา้บริษทัฯ มีก าไรก็จะสะทอ้นไปกบัราคาหุ้น ราคาท่ีเพ่ิมขึ้น เพราะว่านกัลงทุนและผูถื้อหุ้นทุกคนจะมองอยู ่2 อยา่ง คือ อยา่ง
แรก เป็นเร่ืองของการจ่ายเงินปันผล และอีกส่วนหน่ึงก็คือ Capital Gain หรือราคาหุ้นท่ีสูงขึ้นท่ีสะทอ้นกบัผลการท างานของบริษทัฯ   
ท่ีผ่านมาไทยฟิล์มอาจจะมีผลประกอบการท่ีไม่ดีเพราะด้วยวิกฤติต่างๆ การเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม การใช้ชีวิตของคนท่ี
เปล่ียนไป แต่จุดปัจจุบนัเป็นจดุท่ีไทยฟิลม์พร้อมท่ีจะเดินหนา้ ก็ขอให้ผูล้งทุน ผูถื้อหุ้น ร่วมกนัและเช่ือมัน่ในบริษทัที่ร่วมลงทนุ และท า
ให้บริษทัไทยฟิลม์เป็นบริษทัท่ีเขม้แขง็ขึ้นจากอดีตท่ีผา่นมา 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั จึงขอ
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังดการจดัสรรก าไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นด้วย 13,373,693,215 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.995663 ของจ ำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมท้ังหมด 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00   ของจ ำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมท้ังหมด 
งดออกเสียง 580,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.004337  ของจ ำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมท้ังหมด 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00   ของจ ำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้ำร่วมประชุมท้ังหมด 

/วำระที่ 6: พิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำร... 
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วำระท่ี 6: พจิำรณำอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ถึงครำวออกตำมวำระ และ แต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ 

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดร้ายงานต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า จากกรรมการบริษทัฯ ทั้งหมด 9 ท่าน ตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึง
ในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม” ซ่ึงใน
การประชุมคร้ังน้ีจะมีกรรมการตอ้งออกตามวาระอตัราหน่ึงในสาม จ านวน 3 ท่าน คือ  

1. นายชาญ วงศลื์อเกียรต์ิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ กรรมการ 
3. นางปราณี วิทยาภาษิต กรรมการ 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในธุรกิจ ซ่ึงสร้าง
คุณประโยชน์อยา่งมากต่อบริษทัฯ จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายชาญ วงศ์
ลือเกียรต์ิ นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ และนางปราณี วิทยาภาษิต กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 ส าหรับกรรมการท่ีจะเขา้ใหม่ 1 ท่าน คือ คุณนนทวฒัน์ ทองมี นั้น เพื่อความเหมาะสม จึงขอยกเลิกการแต่งตั้งก่อน ดงันั้น
ในวาระน้ีจึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติเฉพาะการแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ 3 ท่าน เท่านั้น 

 ในการประชุมวาระท่ี 6 มีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองเพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 1 ราย ดงันั้นในการประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่วาระท่ี 6 จะมี   
ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 134 ราย จากผู ้ ถือหุ้นทั้งหมด 3,044 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ทั้งหมด 
13,374,293,315 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.31 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั จึงขอเสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ โดยแยกการลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้แต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

(1) แต่งตั้ง นายชาญ วงศลื์อเกียรต์ิ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

เห็นดว้ย 13,374,287,215 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999954 ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นดว้ย 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000045  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000001  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

(2) แต่งตั้ง นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เป็นกรรมการ 

เห็นดว้ย 13,374,287,215 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999954 ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นดว้ย 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000045  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000001  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

/(3) แต่งตั้ง นางปราณี  วิทยาภาษิต   เป็นกรรมการ 
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(3) แต่งตั้ง นางปราณี วิทยาภาษิต เป็นกรรมการ  

เห็นดว้ย 13,374,287,215 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999954 ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นดว้ย 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000045  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000001  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

วำระท่ี 7: พจิำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2564  

 นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริษทั ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ โดยปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ ให้เป็นเบ้ียเล้ียง
เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน ซ่ึงเป็นอตัราท่ีใชต้ั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นตน้มา ถึงแมว่้าเม่ือเทียบเคียงกบัค่าตอบแทนกรรมการใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีเฉล่ียให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่า แต่เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัคงมีผลขาดทุนอยู ่ในปี 2563 จึงขอเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ คือ ไดรั้บเป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนส าหรับประธานกรรมการ ไดรั้บ
เป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่ีมาประชุมใน
แต่ละคร้ังท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 คร้ัง บริษทัฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กบักรรมการท่าน
ท่ีมาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย 
ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก) 

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั จึงขอเสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ 

มติ : ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ คือ ได้รับเป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน 
ค่าตอบแทนส าหรับประธานกรรมการ ไดรั้บเป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ      
จะจ่ายค่าเดินทางให้กบักรรมการท่ีมาประชุมในแต่ละคร้ังท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 คร้ัง 
บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านท่ีมาประชุมไม่เกิน 10 ,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านท่ีร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดยอ่ยไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก)ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 13,371,213,215 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.976970 ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นดว้ย 3,080,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.023029  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000001  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

 

/วำระที่ 8: พิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี... 
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ผูถ้ือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมทั้งหมด/.... 

วำระท่ี 8: พจิำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ส ำหรับปี 2564 

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่าคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการ
ปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีจาก บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั ในปีท่ีผ่านมา และมีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบริษทั กรินทร์ ออดิท 
จ ากดั มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการท างานปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ และท างานไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเร็ว นอกจากน้ีได้
พิจารณาจ านวนเงินค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2564 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี           
จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็น         
ผูต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ ในปี 2564 ดงัน้ี  

 นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรือ 
 นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 และ/หรือ 
 นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4713 และ/หรือ 
 นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5897 และ/หรือ 
 นายโกมินทร์ ล้ินปราชญา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3675 และ/หรือ 
 นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 11536 

และในกรณีผูส้อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตท่านอื่นของบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ แทนได้ 

 เปรียบเทียบอตัราค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีส าหรับปี 2564 และปี 2563 

หน่วย : บาท 

รายการ 
ปี 2563 ปี2562 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
(บาท) (บาท) (บาท) (%) 

งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@140,000 บาท รวม 3 ไตรมาส
สมาส 

420,000.00 429,000.00 (9,000.00) (2.09) 

งบการเงินประจ าปี งบเฉพาะกิจการ 380,000.00 371,000.00 9,000.00 2.42 

ค่าบริการอื่น - - - - 

รวม 800,000.00 800,000.00 - - 

 ส าหรับค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจดัพิมพง์บการเงิน ค่าไปรษณียากรในการส่ง
หนังสือขอค ายืนยนั ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ส านักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจ านวนท่ีได้จ่ายไปจริง ทั้งน้ีไม่มี
ค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบญัชี 

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั จึงขอ
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2564 จากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั โดย 

/นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์... 
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บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั โดย/.... 

 นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรือ 
 นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 และ/หรือ 
 นางสาวนงลกัษณ์ พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4713 และ/หรือ 
 นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5897 และ/หรือ 
 นายโกมินทร์ ล้ินปราชญา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3675 และ/หรือ 
 นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 11536 

 เป็นผูต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ ตามท่ีไดผ้่านการพิจารณาและน าเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และในกรณี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่านอืน่ของ
บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ แทนได้ โดยให้ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบญัชีไม่เกิน 800,000 
บาท และค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินตามจ านวนท่ีจ่ายไปจริง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 13,374,253,215 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999700 ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นดว้ย 40,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000299  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000001  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

วำระท่ี 9: พจิำรณำอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั แจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่าขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีว่าดว้ยเร่ืองขอ้จ ากดั
การออกและการโอนหุ้นของบุคคลท่ีไม่ใช่สัญชาติไทย และการมอบหมายให้บริษทั ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) เป็นนาย
ทะเบียน ไม่สอดคลอ้งกบัเกณฑข์องศูนยรั์บฝาก อีกทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองการรับหุ้นสามญัหรือหุ้น
บุริมสิทธ์ิเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 ก าหนดคุณสมบติัให้หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนตอ้งเป็นหุ้นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้น จึงตอ้ง
แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในหมวดท่ี 2 การออกหุ้น ในขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 9  

 จากการประกาศพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (“พ.ร.ก. การประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์) ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2563 ซ่ึงไดย้กเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 
เร่ืองการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ทั้งน้ี บทบญัญติัของพระราชก าหนดดงักล่าวเป็นการผ่อนคลาย
ขอ้จ ากดัและอ านวยความสะดวกในการจดัประชุมต่าง ๆ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่นการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุม  
ผูถื้อหุ้น หรือผูถื้อหุ้นกู ้หรือ ผูถื้อหน่วยลงทุน เป็นตน้ ในการน้ีเพ่ือให้ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด จึงตอ้งแกไ้ข
เพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ในขอ้ 26 และขอ้28 หมวดท่ี 5 การประชุมผูถื้อหุ้น ในขอ้ 34 และขอ้ 35 

กำรแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 9 

ข้อควำมเดิมก ำหนดไว้ดังนี ้

“ขอ้ 4. หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นสามญั มีมูลค่าตามท่ีระบุในหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 

บริษทัอาจออกหุ้นบุริมสิทธ์ิ หุ้นกู ้หุ้นกูท่ี้อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั และหลกัทรัพยอ์ื่นใดตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หุ้นบุริมสิทธ์ิ (ถา้มี) อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได”้ 

 
/“ขอ้ 5. หุ้นของบริษทัจะถอืโดยบคุคล... 
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อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได”้/.... 

“ขอ้ 5. หุ้นของบริษทัจะถือโดยบุคคลผูท่ี้ไม่มีสัญชาติไทย ในขณะใดขณะหน่ึงเกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือมีจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีสัญชาติไทยตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดของบริษทัไม่ได ้

บุคคลผูท่ี้ไม่มีสัญชาติไทย ให้หมายความรวมถึง 

(1) นิติบุคคลซ่ึงมีหุ้นอนัเป็นทนุจดทะเบียนตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยหรือ 
นิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลผูท่ี้ไม่มีสัญชาติไทยลงหุ้นมีมูลค่าตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น 

(2) นิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลผูท่ี้ไม่มีสัญชาติไทยเป็นหุ้นส่วนผูถื้อหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของจ านวน
ทั้งหมด 

(3) ห้างหุ้นส่วนจ ากดัหรือห้างหุ้นส่วนสามญัท่ีจดทะเบียนซ่ึงหุ้นส่วนผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการ เป็นบุคคลท่ีไม่มี
สัญชาติไทย” 

“ขอ้ 6. ใบหุ้นของบริษทัน้ีเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้น และตอ้งมีลายมือช่ือกรรมการลงหรือพิมพ์ไวอ้ย่างน้อย 1 คน แต่
กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ลงหรือพิมพล์ายมือช่ือแทน
ก็ได”้ 

“ขอ้ 9. หากใบหุ้นช ารุดหรือลบเลือนในสาระส าคญั บริษทัจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เม่ือผูถื้อหุ้นไดเ้วนคืนใบหุ้นเดิม และ
ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกท าลาย บริษทัจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เม่ือผูถื้อหุ้นไดแ้สดงหลกัฐานการแจง้ความกบัพนกังาน
สอบสวน หรือในกรณีท่ีบริษทัไดม้อบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้น ไดแ้สดงหลกัฐาน
ตามท่ีนายทะเบียนหุ้นก าหนด” 

ข้อควำมที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี ้

“ขอ้ 4. หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นสามญัชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้น มีมูลค่าตามท่ีระบุในหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 

บริษทัอาจออกหุ้นบุริมสิทธ์ิ หุ้นกู ้หุ้นกูท่ี้อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั และหลกัทรัพยอ์ื่นใดตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หุ้นบุริมสิทธ์ิ (ถา้มี) อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได”้ 

“ขอ้ 5. หุ้นของบริษทัจะถือโดยบุคคลผูท่ี้ไม่มีสัญชาติไทย ในขณะใดขณะหน่ึงเกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดไม่ได ้ 

บุคคลผูท่ี้ไม่มีสัญชาติไทย ให้หมายความรวมถึง 

(1) นิติบุคคลซ่ึงมีหุ้นอนัเป็นทนุจดทะเบียนตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยหรือ 
นิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลผูท่ี้ไม่มีสัญชาติไทยลงหุ้นมีมูลค่าตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น 

(2) นิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลผูท่ี้ไม่มีสัญชาติไทยเป็นหุ้นส่วน ผูถื้อหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของจ านวน
ทั้งหมด 

(3) ห้างหุ้นส่วนจ ากดัหรือห้างหุ้นส่วนสามญัท่ีจดทะเบียนซ่ึงหุ้นส่วนผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการ เป็นบุคคลท่ีไม่มี
สัญชาติไทย” 

 
/“ขอ้ 6. ใบหุ้นของบริษทัน้ีเป็นชนิดระบุช่ือ... 
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เป็นบุคคลทีไ่ม่มีสัญชาติไทย”/.... 

“ขอ้ 6. ใบหุ้นของบริษทัน้ีเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้น และตอ้งมีลายมือช่ือกรรมการลงหรือพิมพ์ไวอ้ย่างน้อย 1 คน แต่
กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ลงหรือพิมพล์ายมือช่ือแทน
ก็ได ้

ในกรณีท่ีบริษทัมอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทั 
วิธีปฏิบติัเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษทัให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหุ้นก าหนด” 

“ขอ้ 9. หากใบหุ้นช ารุดหรือลบเลือนในสาระส าคญั บริษทัจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เม่ือผูถื้อหุ้นไดเ้วนคืนใบหุ้นเดิม และ
ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกท าลาย บริษทัจะออกใบหุ้นให้ใหม่ เม่ือผูถื้อหุ้นไดแ้สดงหลกัฐานการแจง้ความกบัพนกังาน
สอบสวน หรือในกรณีท่ีบริษทัไดม้อบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดัเป็นนายทะเบียนหุ้น ได้
แสดงหลกัฐานตามท่ีนายทะเบียนหุ้นก าหนด” 

กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 ข้อ 28 ข้อ 34 และ ข้อ 35 

ข้อควำมเดิมก ำหนดไว้ดังนี ้

“ขอ้ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ี
ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฎิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฎิบติัหน้าท่ีไดใ้ห้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการ ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั อาจจะจดัให้มีการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
ได ้โดยปฎิบติัให้เป็นไปตามท่ีกฏหมายก าหนด” 

“ขอ้ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้
การนดัประชุม โดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได”้ 

“ขอ้ 34. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนัส้ินสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ให้เรียกว่า การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู ้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกว่าร้อยละสิบ ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจน ในหนงัสือดงักล่าว
ดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

 
/ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุม... 
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วนัที่ไดร้ับหนงัสือจากผูถ้ือหุ้น/.... 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ
กนั หรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้น จะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 36. ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกนั
รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั” 

 “ขอ้ 35. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อ
ทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวนั
ภาษาไทยท่ีจดัพิมพ ์จ าหน่าย ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทันั้นเป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่
นอ้ยกว่า 3 วนั 

สถานท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ หรือ ส านกังานสาขา หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียงกบัที่ตั้งส านกังานใหญ่” 

ข้อควำมที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี ้

“ขอ้ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง จึงจะเป็นองคป์ระชุมในกรณีท่ี
ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฎิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฎิบติัหน้าท่ีไดใ้ห้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการ
คนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการ ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียใน เร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั อาจจะจดัให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ได ้โดยปฎิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด” 

“ขอ้ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้
การนดัประชุม โดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การจดัส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
สามารถด าเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้และจะตอ้งจดัให้มีการจดัเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได”้ 

 
/“ขอ้ 34.คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุม 
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ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได”้/.... 

“ขอ้ 34. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ให้เรียกว่า การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม      
ผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคน ซ่ึง มีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจน ในหนังสือ
ดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจาก 
ผูถื้อหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ
กนั หรือผูถื้อหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้น จะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 36. ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกนั
รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

การจดัประชุมผูถื้อหุ้นสามารถจดัการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้โดยปฎิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด” 

“ขอ้ 35. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อ
ทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวนั
ภาษาไทยท่ีจดัพิมพ ์จ าหน่าย ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทันั้นเป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุม  
ไม่น้อยกว่า 3 วนั โดยหากเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การจดัส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมสามารถด าเนินการโดยใชจ้ดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้และจะตอ้งจดัให้มีการจดัเก็บส าเนาหนงัสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได  ้

สถานท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ หรือ ส านกังานสาขา หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งส านกังานใหญ่ หรือ ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์” 

 ทั้งน้ีในกรณีท่ีบริษทัฯ น าขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีแกไ้ขใหม่ขา้งตน้ซ่ึงท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแลว้ไปจดทะเบียนต่อ
นายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดั อาจจะตอ้งมีการแกไ้ขขอ้ความหรือถอ้ยค าบางประการตามท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งการ
หรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพ่ือความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ ผูถื้อหุ้นอนุมัติและ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ หรือตัวแทนผู ้รับมอบอ านาจของบริษัทฯ มีอ านาจแก้ไขเพ่ิมเติม 
เปล่ียนแปลง ตดัออกหรือยกเลิกขอ้ความไดอ้ีก ตามท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งการให้แกไ้ขไดทุ้กประการ 

 
/ในการประชุมวาระที่ 9... 
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ตอ้งการให้แกไ้ขไดทุ้กประการ/.... 

ในการประชุมวาระท่ี 9 มีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองเพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 2 ราย ในการประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่วาระท่ี 9 จะมีผูถื้อหุ้น
มาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 136 ราย จากผู ้ถือหุ้นทั้ งหมด 3,044 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ทั้ งหมด 
13,374,294,115 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 14,332,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.31 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั จึงขอเสนอ
ให้ท่ีประชุมลงมติ 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวดท่ี 2 การออกหุ้น ในขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 และขอ้ 
9, หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ในขอ้ 26 และขอ้28 หมวดท่ี 5 การประชุมผูถื้อหุ้น ในขอ้ 34 และขอ้ 35  ตามท่ีเสนอ และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทัฯ หรือเจา้หน้าท่ีบริษทัฯ หรือตวัแทนผูรั้บมอบอ านาจของบริษทัฯ มีอ านาจแกไ้ขเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ตดัออก
หรือยกเลิกขอ้ความไดอ้ีก ตามท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งการให้แกไ้ขไดทุ้กประการดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 13,374,254,015 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999700 ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000000 ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 40,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000300 0 ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000000 ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

วำระท่ี 10: พจิำรณำแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ และบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั แจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า เพื่อให้บริษทัฯ สามารถประกอบธุรกิจได้
หลากหลาย จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ขอ้ 14 ขอ้ 15 และ ขอ้ 16 โดยมีขอ้ความท่ีแกไ้ขใหม่เป็น
ดงัน้ี 

ขอ้ (14) ประกอบกิจการผลิต น าเขา้และส่งออก เป็นผูจ้  าหน่าย รับเป็นตวัแทนจ าหน่าย แต่งตั้งตวัแทนจ าหน่าย อาหาร
ส าเร็จรูปทุกประเภท เคร่ืองด่ืมบรรจุภาชนะพร้อมด่ืม น ้ าอดัลม และเคร่ืองด่ืมทุกประเภท ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

ขอ้ (15) ประกอบกิจการผลิต น าเขา้และส่งออก เป็นผูจ้  าหน่าย รับเป็นตวัแทนจ าหน่าย แต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายถุงมือยาง 
ถุงมือแพทย ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ขอ้ (16) ประกอบกิจการผลิต น าเขา้และส่งออก เป็นผูจ้  าหน่าย รับเป็นตวัแทนจ าหน่าย แต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายส่ิงพิมพบ์น
แผน่พลาสติกเพ่ือประกอบแพคเกจจิ้ง และแพคเกจจิ้ง (Packaging) รวมถึงฉลากสินคา้ (Label) ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

และเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3. (เร่ืองวตัถุประสงคข์อง
บริษทั) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมวตัถุประสงค ์โดยขอ้ความใหม่เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 16 ขอ้รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

/ทั้งน้ีในกรณีที่บริษทัฯ น าวตัถุประสงค.์.. 
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ตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”/.... 

 ทั้งน้ีในกรณีท่ีบริษทัฯ น าวตัถุประสงคแ์ละหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีแกไ้ขใหม่ขา้งตน้ซ่ึงท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแลว้
ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดั อาจจะตอ้งมีการแกไ้ขขอ้ความหรือถอ้ยค าบางประการตามท่ีนายทะเบียนบริษทั
มหาชนจ ากดัตอ้งการหรือมีความประสงคจ์ะให้แกไ้ข ฉะนั้นเพ่ือความคล่องตวัในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นอนุมติัและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ หรือเจา้หน้าท่ีบริษทัฯ หรือตวัแทนผูรั้บมอบอ านาจของบริษทัฯ มีอ านาจแกไ้ข
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ตดัออกหรือยกเลิกขอ้ความไดอี้ก ตามท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งการให้แกไ้ขไดทุ้กประการ 

 คณุอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั จึงขอเสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ 

มติ : ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั และอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 3. (เร่ืองวตัถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพ่ิมวตัถุประสงค์ ตามท่ีเสนอ  และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทัฯ หรือเจา้หน้าท่ีบริษทัฯ หรือตวัแทนผูรั้บมอบอ านาจของบริษทัฯ มีอ านาจแกไ้ขเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ตดัออก
หรือยกเลิกขอ้ความไดอ้ีก ตามท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งการให้แกไ้ขไดทุ้กประการดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 13,374,294,015 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999999 ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000001  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

 ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมว่ามีผูใ้ดจะเสนอวาระอ่ืน เพ่ิมเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือ
ซกัถามเร่ืองต่าง ๆ ของบริษทัฯ หรือไม่ 

วำระท่ี 11: พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ในปัจจุบนัให้ท่ีประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม 
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี และไดแ้สดงความคิดเห็นพร้อมให้ขอ้แนะน า
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ จะไดน้ าไปพิจารณาและด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผูถื้อหุ้น     
ทุกท่านเดินทางโดยสวสัดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเม่ือเวลา 11.45 น. 
 

 ลงช่ือ………………………..……..ประธานท่ีประชุม 
(นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ) 

 
 
 ลงช่ือ…………………….………..ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

(นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ) 
เลขานุการบริษทั 
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Enclosure No.3 

Articles of Association (Translation) 

Of 

Thai film Industries Public Company Limited  
 

Chapter 5 – Shareholders’ Meeting 

 

Article 19  In the ordinary shareholders’ meeting, the directors for one-third or approximate one-third has to retire. 

Article 34 The Board of Directors must cause an annual general meeting of shareholders to be held within four 
(4) months from the ending date of the fiscal year of the Company. 

Any other meetings of shareholders apart from the aforementioned shall be called extraordinary 
meetings. The Board of Directors may summon an extraordinary meeting of shareholders whenever it 
as appropriate. One or more shareholders holding the aggregate of shares of not less than ten 
percent of the total number of paid-up shares may, by subscribing their names, request the Board of 
Directors in writing to call an extraordinary meeting at any time, but the reasons for calling such 
meeting shall be clearly stated in such request. In this regard, the Board of Directors shall proceed to 
convene the shareholders’ meeting within forty-five (45) days after having received the letter from the 

shareholders”. 

In case of the Board Committee shall not call a meeting within specific time under paragraph II. All 
shareholders shall together gather name list with other shareholders in combine all share under 
specific in regulation, shall be call a shareholder meeting within forty-five (45) days from date of 
maturity on paragraph II. Under this situation shall be consider that the shareholder meeting is called 
by the Board Committee in which the Company shall be responsible for necessary expenditure that 
being holds a meeting and shall appropriate facilities  

In case of, if there shown that the shareholder meeting that being call due to paragraph III and the 
combine number of shareholders who attend a meeting is not a quorum as specific indicate from 
regulation under the Company Article 36, the shareholders under paragraph III shall be responsible 
for all expenditure that being cost during the meeting at that time to the Company. 
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Article 35 In calling a shareholders’ meeting, the Board of Directors shall prepare a written notice of meeting. 
The notice shall state the place, date, time, agenda of the meeting and the matters to be proposed to 
the meeting with reasonable details, by indicating clearly whether it is a matter proposed for 
information, for approval or for consideration, as well as the related opinions of the Board of Directors.  
This notice shall be delivered to the shareholders and the registrar for their information at least seven 
(7) days prior to the date of the meeting and shall also be published in a Thai daily newspaper, 
printed and distributed in the area of the head office of the Company, for three (3) consecutive days 
and not less than three (3) days prior to the meeting date. 
The shareholders’ meeting shall be held in an area of head office or its branch office is located or in 
province nearby head office. 

Article 36  In a shareholders’ meeting, the quorum shall be constituted by at least twenty-five (25) shareholders, 
present in person or by proxy (if any), or at least one half (1/2) of all shareholders representing not 
less than one third (1/3) of the issued shares.  

If after one (1) hour from the time scheduled for the shareholders’ meeting, the required quorum is not 
constituted, the meeting if called by a request of shareholders, shall be dissolved. If such meeting is 
not called by a shareholders’ request, another meeting shall be convened and a notice of the meeting 
shall be sent to the shareholders not less than seven (7) days prior to the meeting date, and it is not 
obliged for constituted quorum. 

Article 37 In a shareholders’ meeting, each shareholder can give a proxy to represent and vote Proxy form must 
have a date and signature of such shareholder, and proxy form must be conformed to the registrar’s 
form. 

Article 38 The Chairman of the Board of Directors shall preside over the shareholders’ meetings. In the event 
that the Chairman can not present or unable to perform his/her duties, the Vice Chairman shall act as 
the presiding Chairman. If the Vice Chairman can not present or unable to perform his/her duties, the 
shareholders present at the meeting shall elect one of their members to be the presiding Chairman. 

Article 39 In Voting, each shareholder shall have one (1) vote for each share held by him/her. The resolutions of 
the shareholders’ meetings shall be consisted of vote as follows: 

1) in normal cases, a resolution of the shareholders’ meeting shall be passed by a majority vote of 
the shareholders present and eligible to vote at the meeting, and in case of an equal vote, the 
chairman of the shareholders’ meeting shall vote, and  
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2) in the following cases, a vote of not less than three quarters (3/4) of all shareholders present 
and eligible to vote at the meeting, shall be required: 

a) sell or transfer of the whole or substantial parts of the Company to other persons. 
b) purchase or acquisition business from others. 
c) amendment or termination of contracts about overall lease or substantial parts of the 

Company’s business. 
d) assignment other persons to manage company’s business. 
e) consolidation of the business with any entities for the purpose of profit and loss sharing. 
f) amendment or addition to the Memorandum of Association or these Articles. 
g) increase or decrease the capital or issuance of debentures. 
h) amalgamation or dissolution of the Company. 

Article 41 An Annual General Meeting shall be summoned: 

1) to consider the Board of Directors’ report on the Company’s performance during the previous 
year. 

2) to consider and approve the balance sheet. 
3) to consider the appropriation of profits. 
4) to elect directors who retire by rotation. 
5) to appoint the auditor and the amount of audit fees. 
6) other parties.  

Article 46 Do not share dividend from other incomes except the profit. In case the Company has accumulated 
loss, the dividend cannot be shared”. 

  Share dividend will be allocate equally base on share outstanding  

The Board Committee shall pay interim dividend to shareholder in occasionally in case of the 
Company has appropriate profit to conduct and shall report to shareholder for acknowledge in 
next meeting. 

Dividend payment shall process within 1 month from date of shareholder meeting or the Board 
Committee has resolution depend upon to be inform in written to shareholder and shall 
advertisement regarding on dividend payment into daily newspaper form in Thai language for 
consecutive 3 days 
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Enclosure No. 4 

Identification Documents for the Rights to Attend the Meeting 

Before attending a Meeting, each Shareholder must present any of the following identification documents: 

1. Individual Shareholders 

1.1 In case of an individual Shareholder attending the Meeting in person, an original and 
valid identification document containing his/her photo issued by a Government 
Agency, such as Identification Card, Driver License and Passport. 

1.2 In case of a Shareholder represented by a proxy attending the Meeting: 

a) A proxy form attached to the invitation of the Meeting, accurately completed and 
signed by the Shareholder and the proxy holder. 

b) A copy of the document of the Shareholder issued by a Government Agency 
containing the details specified in paragraph 1.1 above, certified true by the 
Shareholder. 

c) An original document of the proxy holder issued by a Government Agency 
containing details specified in paragraph 1.1 above, certified true by the proxy 
holder. 

2. Juristic Shareholders 

2.1 Unless otherwise stated in paragraph 2.2 below, in case of a representative of a 
juristic Shareholder attending the Meeting in person, the following documents will be 
required: 
a) An original document of the representative issued by a Government Agency 

containing details specified in paragraph 1.1 above. 
b) A copy of affidavit of the juristic Shareholder containing a statement indicating 

that such representative has been duly authorized to act on its behalf, certified 
true by its authorized representative. 

2.2 In case that the juristic Shareholder is represented by a proxy: 

a) A proxy form attached to the invitation of the Meeting, accurately completed and 
singed by the Shareholder and the proxy holder. 

b) A copy of affidavit of the juristic Shareholder containing a statement indicating 
that such representative has been authorized to act on its behalf, certified true 
by its authorized representative. 
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c) An original document of the proxy holder issued by a Government Agency 
containing the details specified in paragraph 1.1 above, certified true by the 
proxy holder. 

3. Non –Thai Individual Shareholders or Non-Thai Juristic Persons Established under Foreign 
Laws 

Subject to the provisions set out below, paragraphs 1 and 2 shall apply mutatis mutandis to 
Shareholders who are non – Thai or juristic persons established under foreign laws, as the 
case may be: 

a) Affidavit of juristic person may be issued by the Government Agency of the 
country in which such juristic person has been established or by its authorized 
representative. However, the Affidavit of the juristic person must contain details 
regarding its name, authorized signatories, relevant conditions and limitations 
and its registered office. 

b) Any documents which are either in Thai or in English must be submitted together 
with Thai or English translation, certified true and correct by its authorized 
representative. 

4. Change of Title/Name/Surname of a Meeting Attendee 

Please present the evidence to verify that change.  
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Enclosure No. 5 
 

Thai Film’s Definition of Independent Director 
 

 
 Thai Film Industries Public Company Limited has defined the definition of Independent Directors 

which is equal to those defined by Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange 
of Thailand.  “Independent Director” of the Company means the director who possesses the 
following qualifications: 

1. Holding no more than 1 % of total voting shares including the parent company, subsidiary, 
affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company; including the 
shareholding of persons related to the independent directors. 

2. Not currently be or never been the company’s executive director, worker, employee, 
salaried consultant, or controlling parties including the parent company, subsidiary, affiliate, 
major shareholder(s), or controlling parties of the company. Exception: It has been at least 
two years after the person has held the position. 

3. Not by blood related with other directors, executives, major shareholders, controlling 
parties, or persons who will be nominated as directors, executives, or controlling parties of 
the company or subsidiary. 

4. Not currently having or never had any relations with the company including the parent 
company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company; 
in the way that such relation may impede the person from having independent views. Also, 
the person should not currently be or never be a significant shareholder or controlling 
person for persons having business relations with the company including the parent 
company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company. 
Exception: It has been at least two years after the person has held the position. 

5. Not currently being or never been the company’s auditor including the parent company, 
subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company. Also, the 
person should not currently be or never be a significant shareholder, controlling person, or 
partners of current auditor’s auditing firm including the parent company, subsidiary, 
affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company. Exception: It has been 
at least two years after the person has held the position. 

6. Not currently be providing or never provided professional services, legal consulting, nor 
financial consulting services to the company with a fee more than THB 2 million per year 
including the parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling 
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parties of the company. Also, the person should not currently be or never be a significant 
shareholder, controlling person, or partners of current service providers. Exception: It has 
been at least two years after the person has held the position. 

7. Not currently a director appointed to represent the company’s directors, major 
shareholders, or the shareholder related to major shareholder. 

8. Not currently be operating under similar business nature and significant competition to the 
company or subsidiary; or not a significant partner of the partnership, executive director, 
salaried worker, employee, or consultant; or holding more than 1% of voting shares of any 
other companies operating under similar business nature and significant competition to the 
company and subsidiary. 

9. Not under any conditions that may impede the person from having independent views 
towards the company’s operations. 
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 Enclosure No 6. 

BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS 
Name Ms. Ausanee Mahagitsiri  

Age 49 Years 
Proposed type of directorship 
 

Vice President 
Date of Appointment 25 November 2020 

Term of directorship 
1 Year 5 Months (number of service tenures, provided that she is 
reelected: 4 Years 5 Months 

Graduation 
 

-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)  
-Bachelor’s Degree in Economics – Thammasat University 

Director’s Certificates Director Certification Program (DCP) /2004 
Shareholding of TFI  303,697,894 shares (1.8%) 
Relationship with management Daughter of the Honorary President 

Meeting attendance in 2021 Board of Director’s Meeting 7/10 (70%) 
Work experience and holding a position of Director or 
Executive in a Listed Company 

Jul 2021-Present 
2020 – Jul 2021 

Vice President Thai Film Industries Public Co., Ltd 
President Thai Film Industries Public Co., Ltd 

Work experience and holding a position of Director or 
Executive in None Listed Company 
 

2558 - Present President  King of Juices Co., Ltd. 

2558 – Present President  King of Pancake Co., Ltd. 

2557 - Present President  King of Puffs Co., Ltd. 

2556 - Present President  King of Bulgogi Co., Ltd. 

2556 - Present President  King on Cinnamon Co., Ltd. 

2552 - Present President  KDN Co., Ltd. 

Position in Other Listed Companies None  

Position in Non-Listed Companies 6 Companies  

Position in rival companies/ TFI related companies None  
Criminal offense record during the past 10 years Qualification 

1. Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime 
2. Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed 
3. Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed 

      Done 
      Done 
      Done 

     None 
     None 
     None 
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 Enclosure No 6. 
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Enclosure No 6. 

BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS 
Name Mr. Kamolsut Dabbaransi  

 

Age 45 Years 
Proposed type of directorship 
 

Director 

Date of Appointment 7 July 2021 

Term of directorship 
9 Months (number of service tenures, provided that she is reelected: 
3 Years 9 Months 

Graduation 
 

Master of Science (M.S.) in Actuarial Science, Boston University 
Bachelor of Science (B.S.) in Industrial Engineering and Operation 
Research, University of Massachusetts 

Shareholding of TFI-Own shares None 

Shareholding of TFI-Spouse 7,498,802,361 Shares (44.57%) 
Director’s Certificates Director Certification Program ((DCP) 2009 

Relationship with management Son in law of Honorary Chairman 

Meeting attendance in 2021 
Board of Director’s Meeting 5/5 (100%) 
Nomination and Remuneration Committee’s Meeting 1/1 (100%) 

Work experience and holding a position of Director or 
Executive in a Listed Company 

2015 - Present Director  Thoresen Thai Agencies PLC 
7 July. 2021 - Present Director Thai Film Industries Public PLC. 

Work experience and holding a position of Director or 
Executive in None Listed Company 
 

2016 - Present Managing Direcctor  House of Truffle Co., Ltd.  
2013 - Present Director  PM Group Co., Ltd. 
2010 - Present Director  Mugendai Co., Ltd. 

Position in Other Listed Companies 1 Company  
Position in Non-Listed Companies 3 Companies  
Position in rival companies/ TFI related companies None  

 

Criminal offense record during the past 10 years Qualification 

1. Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime 
2. Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed 
3. Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed 

      Done 
      Done 
      Done 

     None 
     None 
     None 
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Enclosure No. 6. 

BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS 
Name Mr. Teerachai Pornsinsirirak 

 

Age 52 Years 
Proposed type of directorship 
 

Director 

Date of Appointment 16 August 2021 

Term of directorship 
8 Months (number of service tenures, provided that she is reelected: 3 
Years 8 Months 

Graduation 
 

B.S.:Physics & Electrical Engineering 
California Institute of Technology (Caltech), California, USA 
M.S.: Electrical Engineering, Stanford University, California, USA 
Certificate: Executive Business & Engineering Management, California Institute of Technology 
(Caltech), California, USA 
Ph.D.: Electrical Engineering, California Institute of Technology(Caltech), California, USA  
LL.B. Sukhothai Thammathirat University 

Director’s Certificates - Director Certification Program (DCP) 2015 
- IOD’s Seminar 2021  

Shareholding of TFI-Own shares None 
Shareholding of TFI-Spouse None 

Relationship with management None 
Meeting attendance in 2021 Board of Director’s Meeting 2/2 (100%) 

Risk Management Committee’s Meeting 1/1 (100%) 

Work experience and holding a position of Director or 
Executive in a Listed Company 

16 Aug 2021- Present Director and Managing Director Thai Film Industries PLC. 

  

Work experience and holding a position of Director or 
Executive in None Listed Company 
 

2018- 2020 Chief Strategy Officer บริษทั B. Grimm Co., Ltd. 
2011- 2018 Vice President, PTT Public Company Limited 

2004-2010 Deputy Executive Director, National Nanotechnology Center 

Position in Other Listed Companies None  

Position in Non-Listed Companies None  

Position in rival companies/ TFI related companies None  
 

Criminal offense record during the past 10 years Qualification 

1. Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime 
2. Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed 
3. Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed 

      Done 
      Done 
      Done 

     None 
     None 
     None 
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Enclosure 7. 
    (Please attach stamp duty of Baht 20 )  

Proxy Form A. 
 Written at                                             

                               Date      Month            Year   
                               
(1)   I/We             Nationality         
                                                                                                           

Address               
                   
(2)  as a shareholder of Thai Film Industries Public Company Limited. 

Holding a total number of        shares and having voting rights equivalent to                   vote(s), as follows: 
 

 Ordinary share       share(s) having voting rights equivalent to                        vote(s) 
                          

  Preferred share        share(s) voting rights equivalent to                 vote(s) 
                                    

(3)  hereby authorize either one of the following persons  
 

(1)   Age   Years 
                                                                                                          
Residing at No.  Road Sub district    
 
District  Province Postal Code   or 
                                                                                       

(2)   Age   Years 
                                                                                                        
Residing at No.  Road Sub district    
                                                                  
District  Province Postal Code   or 
                                                                                     

(3)    Age   Years 
                                                                                                         
Residing at No.  Road Sub district    
                 
District  Province Postal Code    
                         

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders No. 2022 to be held on Wednesday 
April 27, 2022 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 
Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
Any business carried out by proxy holder in the said meeting shall be deemed as if having performed by myself. 

  
  Signature …………………………………….……… Grantor 
   
    (……………………………….…………) 
 
  Signature …………………………………….………. Proxy 
   
    (……………………………….…………) 
 
 Signature …………………………………….………. Proxy 
   
    (……………………………….…………) 
  
  Signature …………………………………….………. Proxy 
   
    (……………………………….…………) 

Note   The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and voting and shall not allocate the 
number of shares to several proxies to vote separately. 



43 
 

        Enclosure No. 7. 
 
 
 

 Proxy Form B                        
 
                                                                                                                     
                                                                                                                                   Written at …………….…….………………… 
                                                                                                                                    Date……..Month……..…..…..Year..………. 
  (1)    I / We ...................................................................Nationality………………………Address…………………………….. 
Road…………………………………………Sub–district.................................................District.......................................................... 
Province................................................... Zip Code………………………………….. 
 

 (2)    as a shareholder of  Thai Film Industries Public Co., Ltd. (“The Company”) 

holding a total amount of……………………………………..shares and having voting rights equivalent to……………………….…vote(s) as follow: 
  Ordinary share……………………………share(s) having voting right equivalent to………………………………...vote(s) 
  Preferred share…………………………..share(s) voting rights equivalent to…………………………………………vote(s) 
  

(3) Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director who does not obtain advantage from the meeting of 
the Company to be the proxy.) 
(1) Independent Director      Mrs. Kingthien Bang-or    or          Mr. Vatanachai Suvagondha 
(2)…………………………………………………………………………………………….Age…………………………………….Years 
Residing at No…………………………………………Road…………………………..Sub district…………………………………. 
District…………………………………………………..Province………………………Postal Code………………………………..or 
(3)…………………………………………………………………………………………….Age………………………....………….Years 
Residing at No…………………………………………Road…………………………..Sub district…………………………………. 
District…………………………………………………..Province………………………Postal Code………………………………..or 
(4)………………………………………………………………………………………….…Age…………………………………….Years 
Residing at No…………………………………………Road…………………………..Sub district…………………………………. 
District…………………………………………………..Province………………………Postal Code………………………………..or 
 

 Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders No. No. 2022 to be held on Wednesday 
April 27, 2022 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 
Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 

(4) I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows: 
 

Agenda No. 1:  The issues to be raised by the Chairman. 

Agenda No. 2:  To consider and acknowledge the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 2021 dated March 26, 2021. 

Agenda No. 3:  To consider and acknowledge the Operational Results for the year ended December 31, 2021. 

 

 

 

Duty 
Stamp 
Baht 20 
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Agenda No. 4:  To consider and approve the Audited Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of 
Changes in Equity and Statements of Cash Flows on Financial Statement for the year ended December 31, 2021 of Company. 

                   (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
   (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
                Approve                        Disapprove                           Abstain 

Agenda No. 5:  To consider and approve no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment for the year 2021. 

                    (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
                       (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows                                           
                                     Approve                        Disapprove                          Abstain 

Agenda No. 6:  To consider and approve the appointment of Directors to replace the Directors who retire by rotation. 
 

                                        (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.                                 

                                        (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows                                        

                                                 To elect directors as a whole   

                                                      Approve                       Disapprove                Abstain    
 

                                To elect each director individually 

 Ms. Ausanee Mahagitsiri as Vice Chairman 

                                                      Approve                         Disapprove                Abstain    

 Mr. Kamolsut Dabbaransi as Director 

                                                     Approve                          Disapprove                Abstain 

 Mr. Teerachai Pornsinsirirak as Director 

                                                     Approve                          Disapprove                Abstain 

Agenda No. 7:  To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2022. 
                                          (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.                                 
                                          (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows             

                                    Approve                        Disapprove                          Abstain 

Agenda No. 8:  To consider and approved the appointment of the Company's Auditors and fix the audit fees for the year 2022. 
                                          (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.                                 
                                          (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows             

                                    Approve                        Disapprove                          Abstain 

Agenda No.9:  Any other businesses (if any). 
                                          (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.                                 
                                          (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows             

                                    Approve                        Disapprove                          Abstain 
 

(5) Vote of the Proxy holder in any agenda that is not in specified in this proxy form shall be considered as invalid and not my/our 
voting as a shareholder. 

(6) In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or that 
the meeting considers or ratifies resolution in any matters apart from the agendas specified above, in addition to any 
amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of myself 
as he/she sees appropriate. 



 45 
Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/We specify in the proxy form shall be 
deemed as my/our own act(s) in every respects. 
 
                                                                                                          Signature .......................................................Grantor 
                                                                                                                       (………………………………………..) 
                                                                  
                                                                                                          Signature ......................................................Proxy 
                                                                                                                      (………………………………………..) 
 
                                                                                                          Signature ......................................................Proxy 
                                                                                                                       (………………………………………..) 
 

       Signature ....................................................Proxy 
                                                                                                                       (………………………………………..) 
Remark 

1. A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than 
one proxy in order to split votes. 

2. In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or each director individually. 
3. In the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the 

Annex to the Proxy Form B.  
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Annex to the Proxy Form B 
Grant of proxy as a shareholder of Thai Film Industries Public Co., Ltd.  

At the Annual General Meeting of Shareholders No. No. 2022 to be held on Wednesday April 27, 2022 from 10.00 A.M., at BANGNA 
CONVENTION CENTER, Ratchaphuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, 
Sumutprakarn 10540 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

                  
  Agenda No…………  Subject: ................................................................................................................................. 
                                         (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 

                        (B) The Proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:                                           
                                     Approve                        Disapprove                          Abstain 
  
 Agenda No…………  Subject: ................................................................................................................................. 

                                         (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
                        (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows                                           
                                     Approve                        Disapprove                          Abstain 
 
 Agenda No…………  Subject: ................................................................................................................................. 

                                         (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
                        (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows                                           
                                     Approve                        Disapprove                          Abstain  
 Agenda No…………  Subject: ................................................................................................................................. 

                                         (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
                        (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows                                           
                                     Approve                        Disapprove                          Abstain 
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        Enclosure No. 7 

 
 
 

Proxy Form C 
(For Foreign Shareholder Appointment Custodian in Thailand) 

                                                                                                                     
                                                                                                                                   Written at …………….…….…………………… 
                                                                                                                                    Date……..Month……..…..…..Year..…………. 
  (1)    I / We ...................................................................Nationality………………………Address…………………………. 
Road…………………………………………Sub–district.................................................District.......................................................... 
Province................................................... Zip Code………………………………….. 
As a custodian for……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Who is shareholder of Thai Film Industries Public Company Limited. 
holding a total number of…………………………………..shares and having voting rights equivalent to……………………….…vote(s) as follows: 
  Ordinary share……………………………share(s) having voting rights equivalent to………………………………...vote(s) 
  Preferred share…………………………..share(s) voting rights equivalent to……………………………….…………vote(s) 
  

(2) Hereby authorize either one of the following persons 
(1) Name...................................................................................................Age ............................years    

Residing No.…………………………Road………………………………sub district……………………..…………….. 
District……………………………..…Province…………………………..Postal code…………………………………..    

(2) Name...................................................................................................Age ...........................years    
Residing No.…………………………Road………………………………sub district……………………..…………….. 
District……………………………..…Province…………………………..Postal code…………………………………..         

(3) Name...................................................................................................Age ...........................years    
Residing No.…………………………Road………………………………sub district……………………..…………….. 
District……………………………..…Province…………………………..Postal code…………………………………. 
                 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders No. 2022 to be held on Wednesday April 27, 
2022 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road 
K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

(3) I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows: 
 The proxy holder is authorized for all shares held and entitled to vote. 
 The proxy holder is authorized for certain shares as follows: 
  Ordinary share for ………………………….shares and having voting right for………………………votes 
  Preferred share for………………………….shares and having voting right for………………………votes 
 Total entitled votes……………………………………votes  

(4) I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows: 

Agenda No. 1:  The issues to be raised by the Chairman.  

Agenda No. 2:  To consider and acknowledge the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 2021 dated March 26, 2021. 

Agenda No. 3:  To consider and acknowledge the Operational Results for the year ended December 31, 2021. 

Duty 
Stamp 
Baht 20 
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Agenda No. 4:  To consider and approve the Audited Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of 
Changes in Equity and Statements of Cash Flows on Financial Statement for the year ended December 31, 2021 of Company. 

                   (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
   (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
                Approve                        Disapprove                           Abstain 

Agenda No. 5:  To consider and approve no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment for the year 2021. 
                    (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

                       (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows                                           
                                     Approve                        Disapprove                          Abstain 

 
Agenda No. 6:  To consider and approve the appointment of Directors to replace the Directors who retire by rotation. 
                                        (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.                                 

                                        (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows                                        

                                                 To elect directors as a whole   

                                                      Approve                       Disapprove                Abstain    

                                To elect each director individually 

 Mr. Ausanee  Mahagitsiri as Vice Chairman 

                                                      Approve                         Disapprove                Abstain    

 Mr. Kamolsut Dabbaransi as Director 

                                                     Approve                          Disapprove                Abstain 

 Mr. Teerachai Pornsinsirirak as Director 

                                                      Approve                         Disapprove                 Abstain                                              

Agenda No. 7:  To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2022. 

                                          (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.                                 
                                          (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows             

                                    Approve                        Disapprove                          Abstain 

Agenda No. 8:  To consider and approved the appointment of the Company's Auditors and fix the audit fees for the year 2022. 
                                          (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.                                 
                                          (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows             

                                    Approve                        Disapprove                          Abstain 

Agenda No.9:  Any other businesses (if any). 
                                          (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.                                 
                                          (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows             

                                    Approve                        Disapprove                          Abstain 
 

(5)  Voting of the Proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not my/our 
voting as a Shareholder. 

(6) In the case that I/we have declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or that the 
meeting consider or ratifies resolutions in any matters apart from the agendas specified above, in addition to any amendment, 
modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of myself as he/she 
sees appropriate. 
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Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form shall be 
deemed as my/our own act(s) in every respects. 
 
 
                                                                                                         Signature ......................................................Grantor 
                                                                                                                       (………………………………………..) 
 
                                                                                                          Signature ......................................................Proxy 
                                                                                                                      (………………………………………..) 
 
                                                                                                          Signature ......................................................Proxy 
                                                                                                                       (………………………………………..) 
 

         Signature ....................................................Proxy 
                                                                                                                          (………………………………………..) 
Remark 

1. A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one 
proxy in order to split votes. 

2. In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or each director individually. 
3. In the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the 

Annex to the Proxy Form c.  
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Annex to the Proxy Form C 
Grant of proxy as a shareholder of Thai Film Industries Public Company Limited  

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 2022 to be held on Wednesday April 27, 2022 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION 
CENTER, Ratchaphuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 
10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

                  
 Agenda No…………  Subject: ................................................................................................................................. 
                                         (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 

                        (B) The Proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:                                           
                                     Approve                        Disapprove                          Abstain 
  
Agenda No…………  Subject: ................................................................................................................................. 

                                         (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
                        (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows                                           
                                     Approve                        Disapprove                          Abstain 
 

 Agenda No…………  Subject: ................................................................................................................................. 
                                         (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 

                        (B) The Proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:                                           
                                     Approve                        Disapprove                          Abstain 
  
Agenda No…………  Subject: ................................................................................................................................. 

                                         (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
                        (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows                                           
                                     Approve                        Disapprove                          Abstain 
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Enclosure No.8  

BIOGRAPHIES OF INDEPENDENT DIRECTOR. 
Name 
Age 

Position 
Education 
 
Director’ Certificates 
 
Address 

Mrs. Kingthien Bang-or  
78 years 
Independent Director and Chairman of Audit Committee 
Bachelor's Degree - Accounting, Thammasat University 
Master’s Degree - MBA, Thammasat University 
Director Accreditation Program – DCP 2003 
Director Certification Program - DCP No. 53/2005 
73/3 M.4 Bangna-Trad Road., K.M.13 Bangchaloang, Bangplee, 
Samutprakarn 10540 

           

        

Work Experiences  
 

Dec 2020 - Present Independent Director and Chairman of  Audit 
Committee 

Thai Film Industries Public Company Limited 

Aug 2017 – Dec 2020 Chairman, Independent Director and Chairman 
of  Audit Committee 

Thai Film Industries Public Company Limited 

2000 – Aug 2017 Independent Director and Chairman  
of  Audit Committee 

Thai Film Industries Public Company Limited 

2019 -Present Director Amazing Coffee Co., Ltd. 
2004 - Present  Director Cellular Vision (Thailand) PCL. 
2004 -Present Independent Director and Member of Audit 

Committee 
Sahakol Equipment Co., Ltd. 

2004 - Present  Director    Hi -Tech Network Co., Ltd 
2004 - Present Director Piyanee Co., Ltd. 
2004 - Present Director I Tower Co., Ltd. 

Position in Directorship of Thai Film 
Industries Public Co., Ltd. 

Independent Director / Chairman and Chairman of Audit Committee May 2021– Present 
Independent Director / Vice Chairman and Chairman of Audit Committee Dec 23 2020 – May 2021 
Independent Director / Chairman and Chairman of Audit Committee Aug 10, 2017 – Dec 23 2020 
Independent Director & Chairman of Audit Committee April 19, 2005 - Aug 10, 2017 
Independent Director & Member of the Audit Committee. Nov 10, 2000 - April 18, 2005 

Meeting attendance in 2021 The Board of Directors’ meeting 10/10 (or 100 %) 
Audit committee’s meeting 4/4 (or 100 %) 

Relationship with management None 
Possession of TFI shares None 

Remark : Agenda 1-9 no special interest 
 

Name 

Other Listed Companies Other Important Organizations  

 (Non-Listed Companies) 
Position in other Organizations  

That compete with/ related to the Company 

Number Number 

Mrs. Kingthien  Bang-or 
Independent Director /Chairman and 
Chairman of Audit Committee 

2 4 None 

Criminal offense record during the past 10 years  Qualification 
1. Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime. 
2. Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed. 
3. Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed. 

None 
None  
None 
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Enclosure No.8 

BIOGRAPHIES OF INDEPENDENT DIRECTOR 
Name 
Age 
Position 
 
Education 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Director’ Certificates 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Address 

Mr. Vatanachai   Suvagondha  
80 years 
Independent Director, Member of Audit Committee and 
Chairman of Nomination and Remuneration Committee 
Bachelor's degree in Faculty of Commerce Thammasat 
University  
National Defense College of Thailand NDC 38 
Director Certification Program – DCP 79/ 2006 
Audit Committee Program- ACP 16/2007 
73/3 M.4 Bangna-Trad Road.,K.M.13 Bangchaloang, 
Bangplee,  Samutprakarn 10540 

                  

                           

Work Experience May 2021-Present 
 
 
2006 – May 2021 
 
 
2001 – 2006 
1993 – 2001 
 
1967 - 1993 

Independent director & Member of Audit Committee 
and Chairman of Nomination and Remuneration 
Committee 
Independent director & Member of Audit Committee 
and Chairman of Remuneration Committee 
Acting Governor 
Deputy Governor - law and Land Acquisition, 
Deputy Governor Operation, 
Deputy Governor Administration 
Sales Manager/ Executive Committee 

Thai Film Industries Public Company Limited 
 
 
Thai Film Industries Public Company Limited 
 
 
Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand 
 
 
Caltex Oil (Thailand) Co., Ltd 

Position in Directorship of Thai Film 
Industries Public Co., Ltd. 

Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee May 2021 – 
Present 
Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration Committee 2009 – May 2021 

Meeting attendance in 2021 The Board of Directors’ meeting 9/10 (or 90.9 %) 
Audit committee’s meeting 3/4 (or 87.5 %) 
Remuneration Committee’s meeting 2/2 (or 100%) 
Nomination and Remuneration Committee’s Meeting 2/2 (or 100%) 

Relationship with management  None 
Possession of TFI shares None 
Remark   Agenda 1-6 no special interest,  Agenda 8-9 no special interest 
Agenda 7 To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2022 due to as the Chairman of Nomination and Remuneration Committee. 

Name 

Other Listed Companies Other Important Organizations  

(Non Listed Companies) 
Position in other Organizations  

That compete with/ related to the 
Company 

Number Number 
Mr. Vatanachai   Suvagondha  
Independent Director, Member of Audit 
Committee and Chairman of Nomination 
and Remuneration Committee 

None None None 

Criminal offense record during the past 10 years  Qualification 
1. Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a crime. 
2. Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed. 

3. Being a management in the company of partnership which is adjudged bankrupt or a receiver is appointed. 

None 
None  
None 
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Enclosure No. 9 
 

Clarifications on Registration and Evidence for Attending  
And Voting at the Shareholders’ Meeting 

 

Registration 
Shareholders or proxies are entitled to register in advance at least 1 hour prior to the meeting start-up time or 
staring from 09.00 hrs. until the beginning of the meeting. Shareholders can submit the documentary evidence 
for examination to identify of attendance in person or by proxy at the meeting place from the aforementioned 
time. Please completely fill in the proxy form, stating the grantor, proxy and affixed with the stamp duty  
of Baht 20.  

Thai Film industries Public Company limited reserves the right to permit only the attendees who submit the 
completed and corrected documents to attend the meeting. 

Rules of Practice for Voting at the Shareholders’ Meeting and Vote Counting 

The voting coupons will be issued for shareholders (or proxies) upon registration at the registration desk at the 
entrance of the Meeting Room for the purpose of vote casting for each agenda. 

Rules of Practice for voting cast  

1. Voting shall be apparently cast. The Chairman of the Meeting shall propose the matter to be 
considered to the Shareholders for consideration and voting on each agenda basis, by requesting the 
Shareholders to vote whether to approve, disapprove or abstain, in the voting coupons. The voting coupons 
shall be collected upon request by the Shareholders who cast the vote of Disapprove and Abstain to raise 
their hands. The collected coupons will be checked and counted for the voting. The Company provides the 
middle man to jointly check and count the votes in every agenda.  Moreover, in the agenda of the election of 
directors, the Company allows the Shareholders to vote for the election of directors on each director basis. 
The Company will separate the ballot for each director that the Shareholders can vote for Approve, 
Disapprove or Abstain for each director. The votes of the Meeting shall be as follows: 

- Ordinary cases:  shall require majority votes of the Meeting to pass the resolution, except in the 
case of a tie of votes, the Chairman of the Meeting shall have the casting vote. 

- Other specific cases which are subject to the laws and/or the Company’s Articles of Association, the 
votes shall be made in accordance with those. The Chairman shall inform the Meeting before voting 
is made in each agenda. 

2. The proxy must vote in accordance with the authorization given by the Shareholders as specified in the 
Proxy Form. 
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3. A shareholders who has a special interest in any matter cannot vote on such matter, except for the 
election of directors. The Chairman may request the interested shareholders to temporarily leave the 
meeting.  

Rules of Practice for counting of the votes 

With respect to the Company’s Articles of Association, a shareholder holding one share shall have one vote. 
The Company will count the Disapprove votes, abstain votes and Approve from the ballot of each agenda 
received from all Shareholders and proxies attending the Meeting and having the voting rights. The Chairman 
shall announce the result of vote counting to the meeting on each agenda basis. 

Procedures for voting cast and counting of the votes of 2022 Annual General Shareholder Meeting. 

1. The voting coupon of each agenda will be issued and dispatched to the Shareholders or proxies upon 
registration. It can be torn along the perforated line for each agenda. (Total 9 Agenda) Each coupon 
contains shareholder’s name and voting right. One share is entitled to one vote. Shareholders and 
proxies must use voting coupon in consistent with agenda specified therein.   

2. Agenda No. 1 to 3 require no vote as are agenda for acknowledgement. 

3. For Agenda No. 6, shareholders are requested to vote with the voting coupons which contain 3 individual 
director’s name. Proxy Form B holders received no voting coupon as the shareholders have duly voted in 
advance and the officer has already recorded the shareholders’ votes as specified in the proxy forms. 

4. The Shareholders may cast the vote of Approve: Disapprove or Abstain on each Agenda by singly 
marking either ✓ or  marks in voting coupon where indicated and the same procedure also applied to 
Agenda No.6. Voting will be required for each individual director whose name will be announced by the 
Chairman of the Meeting or his representative at that moment.  

5. Voting shall be made publicly and the Chairman of the Meeting or his representative at that moment 
would request Shareholders who cast the vote of Disapprove and Abstain to raise their hands and deliver 
their voting coupons to the Company’s staff for counting.  

6. Then, the voting coupons of Shareholders who cast the vote of Approve will be subsequently collected 
by the Company’s staff for counting respectively.  

7. Shareholders who attend the Meeting late will have the rights to vote for the agenda that they attend on 
time only. Shareholders who leave before the Meeting adjourned will have no right to vote in agenda 
which are not considered yet. Voting coupons which are marked with other symbols than ✓ or  marks, 
or used more than one symbol in each agenda, or marked without consistency with the considering 
agenda will be deemed as invalid voting coupons. 
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Enclosure No. 10 
 

QR Code Downloading Procedures  
 

The Thailand Securities Depository Co., Ltd. as a securities registrar under the Stock Exchange of 
Thailand, has developed a system which allows SET Listed Companies to send to the shareholders 
documents regarding the General Meeting of Shareholders and the 2022 56-1 One Report in the 
form of E-Books accessible through QR Code, thus allows the shareholders to access the 
information with ease. 
The aforementioned documents could be downloaded from the QR Code by following the steps 
below. 

For iOS System 11 and above/ Android 8 and above 

1. Turn on the mobile camera 
2. Turn the mobile camera to the QR Code to scan it. 
3. The notification will appear on top of the screen. Click on the notification to access 

documents regarding the meeting. 
Remark: If the notification does not appear on the mobile phone, the QR Code can be 
scanned with other application such as QR CODE READER, Facebook or Line. 
 



 

Asst_Corp_Secy
Typewriter
Remark: Shuttle bus is provided in front of Pian-Sri Wattana restaurant, opposite Bangna Tower,
             First round at 9.15 am, and it will be serviced until end of meeting.
             Transportation by bus number : 38 46 132 133 139 180 203 552A 558 1144   
 

Asst_Corp_Secy
Textbox

Asst_Corp_Secy
Textbox

Asst_Corp_Secy
Textbox

asst_corp_secy
Typewriter
Enclosure No.11
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Enclosure No.12 

To the Shareholders, 

 Due to Thai Film Industries Public Company Limited has consistently delivered the 2021 56-1 One Report 

in CR Code, so if you need the Annual Report in paper. Please fill the details below and send to the address or fax 

at number 0-2316-6227. 

 

Request for 2021 56-1 One Report 

(Please write in block letters) 

 Name .............................................................Surname............................................................ 

 Company ................................................................................................................................. 

 Address ......................................Moo..................... Soi / Village.............................................. 

 Road..........................................................Sub district................................................................. 

 District...........................................................Province................................................................. 

 Postal code .......................................... 

I wish to request the 2022 56-1 One Report, please send it the address listed above. 
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. 

 

 

 

 

 

....................................................................................................................................................................................... 

 

 

Please send to   

   Ms. Thiparat   Pongnares 

   Thai Film Industries Public Company Limited 

   73/3 Moo. 4 Debaratana Road (Bangna-Trad) K.M. 13 

   Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand 

Stamp 
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Enclosure No.13 

Information for Screening (Covid-19) for attending the Annual General Meeting of the year 2022  
Thai Film Industries Public Company Limited 

on April 27,2022 at 10.00 AM 
at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor,  
No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 

 
We reserve the right to entry the areas in you are at a risk as a group following; 
1. You have a high fever over 37.5°C. 
2. You are traveled or transited to high- risk countries during last 14 days. 
3. Close contact with people who traveled or transited to high- risk countries during last 14 days and have a high fever over 37.5 °C. 
You can register in advance before entry a meeting no more than 1 hour  
Personal Information 
First Name- Surname ……………………………………………ID Card Number ………………………………………  
Phone (Home) ……………………………………….……………Cell Phone ………………………………..…………. 
Yours Information 
1. In the last 14 days, whether traveled/transited high-risk countries or not   
 ( ) Travel   
 ( ) No Travel  
2. Do you have any of these Symptoms   
 ( ) High fever over 37.5 °C  
 ( ) cough, shortness of breath  
 ( ) None of these symptoms  
3. Are you a Medical staff professional or Public health who close contact with patient eligible for COVID-19 disease investigation  
 ( ) No    ( ) Yes 
Close contact people to you (Your family or contact)  
4. In the past 14 day, any of your family members traveled to or transit in high risk countries or tested positive for COVID-19   
 ( ) Travel  
 ( ) Tested positive for COVID-19 
 ( ) No Travel and no infected for COVID-19 
5. Your close contact people who are Medical staff professional or Public health and close to patient eligible for COVID-19 
disease investigation  
 ( ) No    ( ) Yes 
Remark: The Company shall gather all information on each personal as appear in this questionnaire and the Company shall disclose your personal 
information to the officer of Disease control Department under relate rule. Therefore, the Company shall keep and disclose your personal information only 
necessary time in action as above. In case, the Company’s disclosed said information for other purpose shall be only get an approve from shareholder. 

I, herby and certify that all above information are true and accurate. I agree with accept together with allow under the Company’s condition. I 

have read and understand the privacy policy of the Company.  
     Sign     Informant 
            (     ) 


