
 

 

 

  

 

 

 

ที่ TFIS45/2013 

 

  6 ธันวาคม 2556 

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 

2. ข้อมูลของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม  

3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 

4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  

5. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 

6. ค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามา
แสดงในวันประชุม 

7. ส าเนาข้อบังคับของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้
ถือหุ้น  

8. แผนที่สถานที่จัดประชุม  

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 
2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เลขที่ 87/3 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 

 บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจ าปี  2556 ซ่ึงได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่  
26 เมษายน 2556 โดยบริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับ
แต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวทาง
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เว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ
รายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 ดังกล่าว 

ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญ
ของผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ซ่ึงได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 แล้ว  

หมายเหตุ  วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

เนื่องจากวาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม และการแก้ไขอ านาจกรรมการ
ของบริษัท ซ่ึงมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซ่ึงกันและกัน ดังนั้น ในกรณีที่วาระที่ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระที่ 4 อีกต่อไป และในกรณีที่วาระที่ 3 ได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่วาระที่  4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระที่ 3 ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่  

 เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสรรหา
กรรมการบริษัทเพิ่มเติมจ านวน 2 คน ได้แก่  

1) นายสมพร จิตเป็นธม 

2) นายสุวิทย์ สมานโสตถิวงศ์ 

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การท างานที่ผ่านมาของนายสมพร จิตเป็นธม และนาย  
สุวิทย์ สมานโสตถิวงศ์ ปรากฏตามข้อมูลของบุคคลซ่ึงได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม สิ่งที่
ส่งมาด้วย 2. 

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มจ านวนกรรมการ และแต่งตั้ง
กรรมการใหมแ่ล้ว บริษัทฯ จะมีจ านวนกรรมการทั้งส้ิน 12 ดังนี้ 

1) นายประยุทธ มหากิจศิริ ประธานกรรมการ 

2) นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ 

3) นายภิรมย์ แจ่มใส กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 

4) นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ 

5) น.ส.อุษณา มหากิจศิริ กรรมการ 

6) นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ กรรมการ 

7) นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการ 

8) นายสมพร จิตเป็นธม กรรมการ 
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9) นางก่ิงเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

10) นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

11) นายวัฒนชัย สุวคนธ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

12) นายสุวิทย์ สมานโสตถวิงศ์ กรรมการอิสระ 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทจ านวน  
2 คน และแต่งตั้ง นายสมพร จิตเป็นธม และ นายสุวิทย์ สมานโสตถิวงศ์ เป็นกรรมการ
ใหม่ของบริษัท   

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขอ านาจกรรมการของบริษัท 

 สืบเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทจ านวน 2 คน 
และการแต่งตั้งนายสมพร จิตเป็นธม และ นายสุวิทย์ สมานโสตถิวงศ์  เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท รายละเอียดตามที่
ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น เพื่อความคล่องตัวในการด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไข
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท จากเดิม เป็นดังนี้ 

 “นายประยุทธ มหากิจศิริ หรือ นางสุวิมล มหากิจศิริ คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือและประทับตราส าคัญของ
บริษัท หรือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ นายภิรมย์ แจ่มใส นายสมชัย วสุพงศ์โสธร นายชาญชัย กฤษณี
ไพบูลย์ และ นายสมพร จิตเป็นธม สองในหกคนนี้ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท”  

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขอ านาจกรรมการผู้มี
อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เนื่องจากวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 7 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซ่ึงมีความเกี่ยวเนื่องกัน 
และเป็นเงื่อนไขซ่ึงกันและกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 7 หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใด
วาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่นๆ ซ่ึงมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซ่ึงกันและ
กันที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็นเงื่อนไขซ่ึงกัน
และกัน กับวาระที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว และมีเงินทุนเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินกิจการของ
บริษัท   บริษัทจึ งจะด า เนินการ เพิ่ มทุนจดทะเบี ยนของบริษัท อีกจ านวน  1,482,500,000 บาท  จากทุน 
จดทะเบียนเดิมจ านวน 1,365,000,000 บาท  เป็นจ านวน 2,847,500,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
1,482,500,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 
1,482,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,365,000,000 บาท  เป็นจ านวน 
2,847,500,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน  1,482,500,000 หุ้น  มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในระเบียบวาระที่ 5 
ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย
ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า
เพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน   2,847,500,000  บาท (สองพันแปดร้อยส่ีสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาท) 

 แบ่งออกเป็น 2,847,500,000  หุ้น (สองพันแปดร้อยส่ีสิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามัญ 2,847,500,000  หุ้น (สองพันแปดร้อยส่ีสิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ   -    หุ้น (     - )” 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

 ตามที่บริษัทจะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 1,482,500,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 1,365,000,000 บาท  เป็นจ านวน 2,847,500,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
1,482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 และ 6 ข้างต้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 1,482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ดังกล่าว ดังนี้  

(1)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 682,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ใน
อัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน หากมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยมี
ราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท  

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก 
บริ ษั ท จะด า เนิ นการจั ดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ มทุ น ส่วนที่ เ หลื อจ ากการจั ดสรรให้ แก่  
ผู้ถือหุ้นในรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซ่ึงแสดงความจ านงจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ 
(“ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธิ”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis)  ในราคาเดียวกันกับ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ยกเว้นกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในรอบแรกได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือไม่มีผู้
ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซ้ือหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป 

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส าหรับผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจ านวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธิจะจองซ้ือ 
บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธิและช าระค่าจองซ้ือหุ้น
ดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนที่ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธิแสดงความจ านงขอจองซ้ือ 
กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจ านวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธิจะจองซ้ือ 

ก)  บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธิ
แต่ละราย โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธิแต่ละราย คูณด้วยจ านวน
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธิแต่ละ
รายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) 
ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธิมีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือ
หุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธิแต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซื้อแล้ว  

ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ  (ก) บริษัทจะจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ  
ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธิแต่ละรายนั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุ้น
เดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ  จะได้เป็น
จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นทีจ่องซ้ือเกินสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจดัสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้น
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จากการค านวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธิมีสิทธิ
ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธิแต่ละรายจองซ้ือและช าระค่า
จองซ้ือแล้ว ทั้งนี้ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุน้ทีจ่องซ้ือเกินสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้
จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดๆ  จะต้องไม่ท า
ให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ
บริษัทซ่ึงปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษทั และบริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นราย
ใดหากการจัดสรรดังกล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขัดต่อกฎหมายใดๆ  หรือ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

ทั้งนี้ ก าหนดให้วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซ้ือ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) 
และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2556 ภายใต้เงื่อนไขว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  

(2)  ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่  (Right Offering) ตามข้อ (1) ข้างต้น บริษัทจะน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ซ่ึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
รวมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัดซ่ึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทตามข้อ (3) ในราคาเสนอขายเดียวกับราคาที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ซ่ึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามข้อ (3) 

(3)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 800 ,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่
บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามค านิยามที่ก าหนดในข้อ 24 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ . 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซ่ึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดย
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวจะไม่ต่ ากว่าราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  
(Rights Offering) ตามที่ก าหนดในข้อ (1) และจะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด 
 “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังสิบห้าวันท าการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ
ให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติใหบ้รษิัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือ ระหว่าง
วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ซ่ึงเท่ากับ 1.64 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก 
www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) 
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รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

 ทั้งนี้  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการและผู้อ านวยการใหญ่  
มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรร หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด การช าระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว  (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3)  ลงนามในเอกสารค าขอ
อนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค า
ขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดข้างต้น  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จ านวนไม่เกิน 1,482,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ (1) ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) 
บุคคลในวงจ ากัด ซ่ึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามรายละเอียดที่กล่าว
ข้างต้น  และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือ ประธานกรรมการและ
ผู้อ านวยการใหญ่  มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ รวมถึงพิจารณาก าหนด
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระท่ี 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม คอนราด กรุงเทพฯ เลขที่ 87/3 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเข้า
ประชุมและออกเสียงแทนตน  โปรดใช้หนัง สือมอบฉันทะ แบบ ก.  หรือแบบ ข .  แบบใดแบบหนึ่ ง  ส่วน 
ผู้ถือหุ้นต่างชาติซ่ึงแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 4 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมี
ความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดย
ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้า
ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้  
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ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นศึกษาคาํช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษทัจะดาํเนินการประชุมตาม
ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 7  

เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็ว
และเรียบร้อย บริษทัจะเปิดใหท่้านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 9.00 น.ของวนัประชุม ณ โรงแรม
คอนราด กรุงเทพฯ เลขท่ี 87/3 ถนนวทิย ุเขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 

อน่ึง บริษทัไดก้าํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 
ในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 (Record Date) และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 27 
พฤศจิกายน 2556   

   ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นายสมชยั วสุพงศโ์สธร) 
 กรรมการและเลขานุการบริษทั 
   โดยคาํสั่งคณะกรรมการบริษทัฯ  























ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2. 

ข้อมูลของทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 
ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง 
การศึกษา  

 
นายสมพร  จิตเป็นธม 
52 ปี 
กรรมการ  
1987     Master in Public Policies  
             Harvard University, Cambridge, MA, USA 
1985     Bachelor of Science in Business Administration 
             Major in Finance and MIS 
             Boston University, Boston, MA, USA 

 
ประสบการณ์การทาํงาน 
(ในช่วง 5 ปี) 
 
 

 
พค. 56 – ปัจจุบนั 
     
ธค. 52 – พค. 56 
 
 
กพ. 47 – ธค. 52 

 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 
บริษทั พี เอม็ กรุ๊ป จาํกดั 
 
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและ
นาํเขา้แห่งประเทศไทย 
 
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและ
นาํเขา้แห่งประเทศไทย 

การดาํรงตาํแหน่งใน บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี                   ไม่มี 

การเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2555                  ไม่มี

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร                  ไม่มี

จาํนวนหุน้และสดัส่วนการถือใน บม. ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี                   ไม่มี

 
ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็น 

กรรมการ 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในปัจจุบนั 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  กิจการอ่ืนท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

จาํนวน ตาํแหน่ง จาํนวน ตาํแหน่ง 

 
นายสมพร  จิตเป็นธม 

 
- 

           
- 

 
- 

 
- 

 
ประวติัการกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั คุณสมบติั 

  
1. การถกูพิพากษาวา่มีการกระทาํผดิทางอาญา หรือ อยูร่ะหวา่งการถกูฟ้องร้อง 
2.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือ ถกูพิทกัษท์รัพย ์ 
3.  การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถกูพิพากษาใหเ้ป็นบุคคล 
ลม้ละลาย   
 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 



 

ข้อมูลของทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 
ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง 
 
การศึกษา  

 
นายสุวทิย ์สมานโสตถิวงศ ์                                                                                   
62 ปี                                                                                                 
กรรมการ  
 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต วศิกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

 
ประสบการณ์การทาํงาน 
(ในช่วง 5 ปี) 
 
 

 
 

ต.ค.2551 ถึง  ต.ค.2554 
 

 
 

รองผูว้า่การบริหารโครงการ 

 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การดาํรงตาํแหน่งใน บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี  ไม่มี 
การเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2555 ไม่มี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร ไม่มี 
จาํนวนหุน้และสดัส่วนการถือใน บม. ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี  ไม่มี 

 
ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็น 

กรรมการ 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในปัจจุบนั 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   
กิจการอ่ืนท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

จาํนวน ตาํแหน่ง จาํนวน ตาํแหน่ง 

 
นายสุวทิย ์สมานโสตถิวงศ ์

 
 

 
         - 

 
            - 

 
          - 

 
- 

 
ประวติัการกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั คุณสมบติั 

  
1. การถกูพิพากษาวา่มีการกระทาํผดิทางอาญา หรือ อยูร่ะหวา่งการถกูฟ้องร้อง 
2.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือ ถกูพิทกัษท์รัพย ์ 
3.  การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถกูพิพากษาใหเ้ป็นบุคคล 
ลม้ละลาย   
 

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 
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(F 53-4) 
 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3. 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษทั ไทยฟิล์มอนิดสัตร่ี จํากดั (มหาชน)  

วนัที ่12 พฤศจิกายน 2556  

ขา้พเจา้ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 73/3 หมู่ 4  
ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี สมุทรปราการ ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 
7/2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงัต่อไปน้ี 

1.  การเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 ใหเ้พิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 1,365,000,000 บาท เป็น 2,847,500,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน จาํนวน 
1,482,500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 1,482,500,000 บาท โดยการเพิ่มทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น มูลค่าทีต่ราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

 แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งิน หุน้สามญั 1,482,500,000 1 1,482,500,000 

 แบบมอบอาํนาจทัว่ไป  

 (General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติใหจ้ดัสรรหุน้สามญัจาํนวน 1,482,500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้
ละ 1 บาท รวม 1,482,500,000บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1.1  การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

จัดสรรให้แก่ 
จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 

อตัราส่วน 

(เดมิ : 
ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และชําระเงนิค่า

หุ้น 
หมายเหตุ 

2.1.1 ผูถื้อหุน้เดิมของ
บริษทัฯ ตามสัดส่วน
จาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละ

ไม่เกิน 
682,500,000 

2 : 1 1 บาท 
โปรดดู 

หมายเหตุ ขอ้ 1 

โปรดดู 
หมายเหตุ  

ขอ้ 2 ขอ้ 3 
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จัดสรรให้แก่ 
จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 

อตัราส่วน 

(เดมิ : 
ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และชําระเงนิค่า

หุ้น 
หมายเหตุ 

รายถืออยู ่(Right Offering) และขอ้ 4 

2.1.2 บุคคลในวงจาํกดั 
(Private Placement) 

ไม่เกิน 
800,000,000 

- 
โปรดดู 

หมายเหตุ ขอ้ 1 
และขอ้ 5 

โปรดดู 
หมายเหตุ ขอ้ 1 

โปรดดู 
หมายเหตุ ขอ้ 
6 และขอ้ 7 

หมายเหตุ 1. ให ้ คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือ ประธานกรรมการและผูอ้าํนวยการใหญ่ มีอาํนาจพิจารณา
กาํหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว เช่น (1) การจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ การกาํหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกาํหนด
ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนซ่ึงเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั การชาํระค่าหุ้น รวมถึง
เง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว (2) การเขา้เจรจา ทาํ
ความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าว รวมทั้งดาํเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว และ (3) 
ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจัดสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนดังกล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาํขออนุญาต เอกสารและหลกัฐาน
ดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ 
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และมีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นและสมควร
เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ดงัรายละเอียดขา้งตน้  

2. ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนตามขอ้ 2.1.1 ใน
รอบแรก บริษทัฯ จะดาํเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อ
หุน้ในรอบแรกให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมซ่ึงแสดงความจาํนงจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (“ผู ้
ถือหุน้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ”) ตามสัดส่วนการถือหุน้เดิม (Pro Rata Basis)  ในราคาเดียวกนักบัหุน้
สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรตามสิทธิ ยกเวน้กรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนส่วนท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นในรอบแรกไดเ้น่ืองจากเป็นเศษหุ้น หรือไม่มีผูถื้อ
หุน้รายใดประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้ดงักล่าวอีกต่อไป 

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสําหรับผู ้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
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กรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือมากกวา่จาํนวนหุน้ซ่ึงผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิจะจองซ้ือ 

บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิและชาํระค่าจองซ้ือหุ้น
ดงักล่าวทั้งหมดทุกรายตามจาํนวนท่ีผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิแสดงความจาํนงขอจองซ้ือ 

กรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือนอ้ยกวา่จาํนวนหุน้ซ่ึงผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิจะจองซ้ือ 

(ก) บริษทัฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกิน
สิทธิแต่ละราย โดยนาํสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิแต่ละราย คูณ
ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือ จะไดเ้ป็นจาํนวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือ
เกินสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรร (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการคาํนวณ ใหปั้ด
เศษของหุน้นั้นท้ิง) ทั้งน้ี จาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะ
ไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิแต่ละรายจองซ้ือและชาํระค่าจองซ้ือแลว้ 

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นสามญัเพิ่มทุนคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ก) บริษทัฯ จะจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิแต่ละรายและยงัไดรั้บการจดัสรร
ไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนาํ
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนท่ีเหลือ จะไดเ้ป็นจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ
จดัสรร (ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้จากการคาํนวณ ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นท้ิง) โดยจาํนวนหุน้ท่ีผู ้
ถือหุน้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกิน
สิทธิแต่ละรายจองซ้ือและชาํระค่าจองซ้ือแลว้ ทั้งน้ีใหด้าํเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ี
จองซ้ือเกินสิทธิตามวิธีการในขอ้ (ข) น้ีจนกระทัง่ไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

 การจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใดๆ จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถื้อหุ้น
ใดของบริษทัฯ ฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึง
ปัจจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้วถือหุน้อยูใ่นบริษทัฯ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย
ไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ และบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการพิจารณาไม่จดัสรรหุ้นให้ผูถื้อหุ้นรายใด
หากการจดัสรรดงักล่าวทาํให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทาํการขดัต่อกฎหมายใดๆ หรือ
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพยภ์ายใตก้ฎหมายไทย 

3. กาํหนดให้วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Record Date) และ
ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 (รวมทั้ งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 27 
พฤศจิกายน 2556 ภายใตเ้ง่ือนไขว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ และการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ 
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4. ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อ
หุน้แต่ละรายถืออยู ่ (Right Offering) ตามขอ้ 2.1.1 ขา้งตน้ บริษทัฯ จะนาํหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าวไปจดัสรรให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัฯ รวมกบัหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีบริษทัฯ จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามขอ้ 2.1.2 ในราคาเสนอขายเดียวกบัราคาท่ีบริษทัฯ จะเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั ซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามขอ้ 2.1.2 

5.  ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัจะไม่ตํ่ากว่าราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) ตามท่ีกาํหนดในขอ้ 2.1.1 และจะไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด 

6. “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ยอ้นหลงัสิบห้าวนัทาํการ ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติ
ให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัให้บริษทัฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน คือ 
ระหว่างวนัท่ี 21 ตุลาคม 2556 ถึง วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 ซ่ึงจะเท่ากบั 1.64 บาทต่อหุ้น 
(ขอ้มูลจาก www.setsmart.com ของตลาดหลกัทรัพยฯ์)  

7. บุคคลในวงจาํกดั หมายถึง บุคคลในวงจาํกดัตามคาํนิยามท่ีกาํหนดในขอ้ 24 ของประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย
หุน้ท่ีออกใหม่ (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัฯ 

2.2 การดาํเนินการของบริษทัฯ กรณทีีม่ีเศษของหุ้น  

ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ ใหปั้ดเศษของหุน้ดงักล่าวท้ิง 

3. กาํหนดวนัประชุมวสิามัญประจําปีของผู้ถอืหุ้นเพือ่ขออนุมัตกิารเพิม่ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติกาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 ในวนัท่ี 16 
ธนัวาคม 2556 เวลาและสถานท่ีท่ีประชุมให้กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูพ้ิจารณากาํหนด โดยกาํหนดรายช่ือผู ้
ถือหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 (Record Date) ในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 
2556 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต (ถ้า
มี) 

4.1 การยื่นขอจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแล้วต่อกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
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4.2 การขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมติัให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

5.  วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิม่  

บริษทัฯ มีความประสงคจ์ะดาํเนินการตามแนวทางการเพ่ิมทุน เพื่อให้บริษทัฯ มีความมัน่คงทางการเงินใน
ระยะยาว โดยมีวตัถุประสงคข์องการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ โดย
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ก) เพ่ือใชเ้งินท่ีไดใ้นการลงทุนของบริษทั 
ข) เพื่อคืนเงินกูย้ืมให้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ( เน่ืองจากเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินชัว่คราว

เท่านั้น ) 
ค) เพ่ือใชเ้งินท่ีไดเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษทัและปรับโครงสร้างทางการเงิน

ของบริษทัตามท่ีผูบ้ริหารเห็นเหมาะสม 
6. ประโยชน์ทีบ่ริษทัฯ จะพงึได้รับจากการเพิม่ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

การเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนในคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวทางการเพ่ิมทุนเพ่ือให้บริษทัฯ มี
ความมัน่คงทางการเงินในระยะยาว และ เพื่อการจดัโครงสร้างทางการเงินเพื่อท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถให้
บริษทัสามารถรับงานเพ่ิมข้ึนไดใ้นอนาคต หลงัการเพ่ิมทุนเสร็จส้ินแลว้ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึงไดรั้บ
นั้นมีดงัต่อไปน้ี  
ก) บริษทัฯจะสามารถเพ่ิมความแขง็แกร่งและเสถียรภาพของฐานะการเงินและลดภาระดอกเบ้ียและมี

เงินเพียงพอเพื่อการลงทุนในอนาคต 
ข) บริษทัฯจะมีอิสระมากข้ึนในการปรับโครงสร้างทางการเงินใหเ้หมาะสมกบัการลงทุนท่ีคาดว่าจะได้

ในอนาคต 

7. ประโยชน์ทีผู้่ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

ผูจ้องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและกลุ่มบุคคลในวงจาํกดั ท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนในคร้ังน้ีมีสิทธิรับเงินปัน
ผลจากการดาํเนินงานเร่ิมตั้งแต่ผูจ้องซ้ือหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
แลว้  

8. รายละเอยีดอืน่ใดทีจ่ําเป็นสําหรับผู้ถอืหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมัตกิารเพิม่ทุนและจัดสรร
หุ้นเพิม่ทุน  

-ไม่มี- 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณทีีค่ณะกรรมการบริษทัฯ มีมตใิห้เพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ลาํดบั ขั้นตอนการดาํเนินการ วนั / เดือน / ปี 

1 ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 7/2556 12 พฤศจิกายน 2556 



 
 

6 

 

ลาํดบั ขั้นตอนการดาํเนินการ วนั / เดือน / ปี 

2 วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้ คร้ังท่ี 1/2556 (Record Date) และวนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหุน้ 

26 พฤศจิกายน 2556 และ     
27 พฤศจิกายน 2556 

3 วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพือ่สิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บริษทัฯ ตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Record 
Date) และวนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้  

(หมายเหต ุภายใต้เง่ือนไขว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมติัการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ) 

26 พฤศจิกายน 2556 และ     
27 พฤศจิกายน 2556 

4 วนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 16 ธนัวาคม 2556 

5 จดทะเบียนมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ี 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติ 

 

บริษทัฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ 

 

  

  

 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

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

(ดร.ภิรมย ์แจ่มใส) 
ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 



 

   

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4. 
       

    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 
 เขียนท่ี                                           
  

                               วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.    
                                

(1)   ขา้พเจา้             สัญชาติ          
                                                                                                                                             

อยูบ่า้นเลขท่ี               
                   

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไทยฟิล์มอนิดสัตร่ี จํากดั (มหาชน) 
  
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม         หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                    เสียง  ดงัน้ี 

 
 หุน้สามญั           หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                        เสียง  

                          
  หุน้บุริมสิทธิ         หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 

                                    
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  

 
(1)    อาย ุ   ปี 

                                                                                                          
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน ตาํบล/แขวง    
 
อาํเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
                                                                                       

(2)    อาย ุ   ปี 
                                                                                                        
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน ตาํบล/แขวง    
                                                                  
อาํเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
                                                                                     

(3)    อาย ุ   ปี 
                                                                                                         
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน ตาํบล/แขวง    
                 
อาํเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์    
                         

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556  
ในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป ณ โรงแรม คอนราด กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
  
 
  ลงช่ือ …………………………………….……… ผูม้อบฉนัทะ 
    
 (……………………………….…………) 
 
  ลงช่ือ …………………………………….………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
   
 (……………………………….…………) 
 
 ลงช่ือ …………………………………….………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
   
 (……………………………….…………) 
  
  ลงช่ือ …………………………………….………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
   
 (……………………………….…………) 

 
หมายเหตุ   ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้
ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 



 

   

                       (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

 เขียนท่ี                
 

                               วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.    
                                    

(1)   ขา้พเจา้             สัญชาติ          
                                                                                                                            

อยูบ่า้นเลขท่ี               
                   
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไทยฟิล์มอนิดสัตร่ี จํากดั (มหาชน) 

 
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม         หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                 เสียง  ดงัน้ี 
                   

 หุน้สามญั           หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                        เสียง  
                          

  หุน้บุริมสิทธิ         หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 
                                    

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
  

(1)    อาย ุ   ปี 
                                                                                                          
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน ตาํบล/แขวง    
                                                                 
อาํเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
                                                                                       

(2)     อาย ุ   ปี 
                                                                                                         
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน ตาํบล/แขวง    
                                                                 
อาํเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
                   

(3)    อาย ุ   ปี 
                                                                                                        
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน ตาํบล/แขวง    
                                                                 
อาํเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์    
                                                                                     

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 ใน
วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป ณ โรงแรม คอนราด กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 
 
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมตัิการเพิม่จํานวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง   
 
 
 
 
 



 

   

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขอาํนาจกรรมการของบริษัท 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
    
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัิแก้ไขเปลีย่นแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง   
 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 
วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีมีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
  ลงช่ือ …………………………………….……… ผูม้อบฉนัทะ 
   
 (……………………………….…………) 
 
  ลงช่ือ …………………………………….………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  
 (……………………………….…………) 
 
 



 

   

  
 
 ลงช่ือ …………………………………….………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  
 (……………………………….…………) 
  
  ลงช่ือ …………………………………….………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  
 (……………………………….…………) 
 
หมายเหตุ 
1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. ในกรณีท่ีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นในประจาํต่อแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 



 

   

ใบประจําต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จาํกดั (มหาชน) 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 ในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป  ณ โรงแรม คอนราด กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน  
 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง   
 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 
  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
    

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 



 

   

              (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

 
 เขียนท่ี                 
 

                               วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.    
                                

(1)   ขา้พเจา้             สัญชาติ          
                                                                                                                                                   

อยูบ่า้นเลขท่ี               
                   
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั         

 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไทยฟิล์มอนิดสัตร่ี จํากัด (มหาชน) 
  
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม         หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                 เสียง  ดงัน้ี 

                              
 หุน้สามญั           หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                        เสียง  

                          
  หุน้บุริมสิทธิ         หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 

                                    
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้  

 
 (1)    อาย ุ   ปี 

                                                                                                          
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน ตาํบล/แขวง    
  
อาํเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
                                                                                      

(2)     อาย ุ   ปี 
                                                                                                         
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน ตาํบล/แขวง    
 
อาํเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   หรือ 

                                                          
(3)    อาย ุ   ปี 

                                                                                                        
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน ตาํบล/แขวง    
                                                                  
อาํเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์    
                                                                                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 ในวนัท่ี 
16 ธนัวาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป  ณ โรงแรม คอนราด กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  

  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 

 มอบฉนัทะบางส่วนคือ 
 

  หุน้สามญั ............................... หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้.................................. เสียง 
        

  หุน้บุริมสิทธิ........................... หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้.................................. เสียง 

    

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด .......................................... เสียง 
 



 

   

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
        

วาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 
 
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมตัิการเพิม่จํานวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง   
 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขอาํนาจกรรมการของบริษัท 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
    
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัิเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัิแก้ไขเปลีย่นแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง   
 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัท 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 
วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 
 
 
 



 

   

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  
 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีมีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
  
 
  ลงช่ือ …………………………………….……… ผูม้อบฉนัทะ 
   
 (……………………………….…………) 
 
  ลงช่ือ …………………………………….………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  
 (……………………………….…………) 
 
 ลงช่ือ …………………………………….………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  
 (……………………………….…………) 
  
  ลงช่ือ …………………………………….………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
  
 (……………………………….…………) 
 
 
หมายเหตุ 
1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้

ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. ในกรณีท่ีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นในประจาํต่อแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

   

ใบประจําต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จาํกดั (มหาชน) 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 ในวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป  ณ โรงแรม คอนราด กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

   
 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง   
 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 
  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
    

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 
    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 



เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ีแลว้แต่กรณีก่อนเขา้ร่วมประชุม 
 

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดแ้ก่  เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อ
หุน้และยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวัประชาชน  ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ก) หนงัสือมอบอาํนาจตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ
ถกูตอ้งครบถว้น  และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 

ขา้งตน้ และผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง  เวน้แต่จะเป็นกรณีตามขอ้ 2.2 ตอ้งแสดงหลกัฐาน 
ดงัต่อไปน้ี 

ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองสาํเนา
ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนผูเ้ขา้ร่วมประชุมมี
อาํนาจกระทาํการแทน 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บฉนัทะเขา้ประชุม 

ก) หนงัสือมอบอาํนาจตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ
ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจ 

ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองสาํเนา
ถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล  และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามใน
หนงัสือมอบอาํนาจมีอาํนาจกระทาํการเช่นนั้น 

ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

3. ผู้ถือหุ้นซ่ึงมไิด้มสัีญชาตไิทยหรือซ่ึงเป็นนิติบุคคลทีจ่ัดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ใหน้าํความในขอ้ 1 และขอ้ 2 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซ่ึงมิไดมี้สัญชาติ
ไทยหรือซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศแลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี  ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี 

ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของ
ประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยูห่รือโดยเจา้หนา้ท่ีของนิติบุคคลนั้นกไ็ด ้ ทั้งน้ีจะตอ้งมี
รายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบุคคลและเง่ือนไขหรือ
ขอ้จาํกดัอาํนาจในการลงลายมือช่ือ  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  

ข) เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อม
ดว้ย  และใหผู้แ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

4. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคาํนําหน้าช่ือ ช่ือ สกุล  
โปรดแสดงหลกัฐานการรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  



 

คาํนิยาม “กรรมการอสิระ”  ของบริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จาํกดั (มหาชน) 

 

  บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จาํกดั (มหาชน)ไดก้าํหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้เท่ากบัขอ้กาํหนดของ  คณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กล่าวคือ  “กรรมการอิสระ” หมายถึงกรรมการ

ท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทัฯ  บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือ

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํจากบริษทัฯ  

บริษทัในเครือ  บริษทัร่วม  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งในด้านการเงินและ

บริหารงานของบริษัทฯ  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  และรวมถึงไม่มี

ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะดังกล่าวในปัจจุบันและช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ ง  ยกเวน้

คณะกรรมการของบริษทัฯ  ไดพิ้จารณาอยา่งรอบคอบแลว้เห็นวา่การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียนั้นจะไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ 

4. เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

5. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการขอบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่  หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

6. สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบจากคณะกรรมการของ

บริษทัฯไดโ้ดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ  รวมทั้งผูท่ี้

เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 



 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5. 

ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 
ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
ตาํแหน่ง 
การศึกษา 
 
หลกัสูตรการอบรมกรรมการ 
ท่ีอยู ่  

 
นางก่ิงเทียน บางออ้  
68 ปี                                                                                                 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
:ปริญญาตรี-บญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์               
:ปริญญาโท-บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
:Director Certificate Program-DCP รุ่นท่ี 53/2005 
73/3 ม.4 ถ.บางนา-ตราด กม.13 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540 

ประสบการณ์การทาํงาน 
(ในช่วง 5 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2550-ปัจจุบนั 
2548-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
 
เม.ย.2548-ปัจจุบนั 
พ.ย.2543-เม.ย.2548 
2547-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 
2547-ปัจจุบนั 

กรรมการและรักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาพร 
บมจ.เงินทุน กรุงเทพธนาพร 
บจก.ไฮ-เทค เน็ทเวร์ิค 
บจก.พิญาณี 
บจก.พี ว ีไฮเทค 
บจก.บิสแอนดฟั์น 
บจก.เทคโนโลยบีริหารธุรกิจรักไทย 
บจก. เทียร์ วนั เนทเวร์ิค 
บมจ.ไทยไวร์โพรดกัส์ 
 
บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 
บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 
บจก.จิโรลา (ประเทศไทย) 
บจก.ไอ ทาวเวอร์ 
บจก.เอนกบุญ 
บจก.สหกลอิควปิเมนท ์
บมจ.เซลลูลาร์ วชิัน่ (ไทยแลนด)์ 

การดาํรงตาํแหน่งใน บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ 10 พ.ย.2543 – 18 เม.ย.2548 
: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 19 เม.ย.2548-ปัจจุบนั 

การเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2555 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั 13/13 คร้ัง (คิดเป็น 100%) 
: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 คร้ัง (คิดเป็น 100%) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร : -ไม่มี- 
จาํนวนหุน้และสดัส่วนการถือใน บม. ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี  : จาํนวน 128 หุน้ (คิดเป็น 0.00001% ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็น 
กรรมการ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในปัจจุบนั 
บริษทัจดทะเบียนอ่ืน กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   

กิจการอ่ืนท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

จาํนวน ตาํแหน่ง จาํนวน ตาํแหน่ง 
นางก่ิงเทียน บางออ้ 
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
 

         -             -           - - 

ประวติัการกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั คุณสมบติั 

1. การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผดิทางอาญา หรือ อยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้อง 
2.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือ ถูกพิทกัษท์รัพย ์ 
3.  การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคล ลม้ละลาย   

ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 



 
 

ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 
ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
ตาํแหน่ง 
การศึกษา 
 
หลกัสูตรการอบรมกรรมการ 
 
ท่ีอยู ่  

 
นายวฒันชยั สุวคนธ์  
70 ปี                                                                                                 
กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
: ปริญญาตรีพาณิชยศ์าสตร์บณัฑิต คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี ม.ธรรมศาสตร์  
: วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร วปอ. รุ่นท่ี 38   
:Director Certificate Program-DCP รุ่นท่ี 79/2006 
: Audit Committee Program-ACP 16/2007 
73/3 ม.4 ถ.บางนา-ตราด กม.13 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540 

 
ประสบการณ์การทาํงาน 
(ในช่วง 5 ปี) 
 
 

 
2510-2536 
2536-2544 
 
2544-2545 
2549-ปัจจุบนั 

 
ผูจ้ดัการฝ่ายขาย/กรรมการบริหาร 
รองผูว้า่การฝ่ายกฎหมาย,รองผูว้า่การฝ่าย
ปฏิบติัการ,รองผูว้า่การฝ่ายบริหาร  
รักษาการผูว้า่การการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
บจก.นํ้ามนัคาลเทก็ซ์(ไทย) 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี  
 

การดาํรงตาํแหน่งใน บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจ  2549 – ปัจจุบนั 
การเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2555 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั 13/13 คร้ัง (คิดเป็น 100%) 

: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 คร้ัง (คิดเป็น 100%) 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร : -ไม่มี- 
จาํนวนหุน้และสดัส่วนการถือใน บม. ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี  : -ไม่มี- 

 
ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็น 

กรรมการ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในปัจจุบนั 
บริษทัจดทะเบียนอ่ืน กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  กิจการอ่ืนท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

-ไม่มี- 

จาํนวน ตาํแหน่ง จาํนวน ตาํแหน่ง 
นายวฒันชยั สุวคนธ์ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 

         -             -           - - 

ประวติัการกระทาํผดิกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั คุณสมบติั 

 
1. การถูกพิพากษาวา่มีการกระทาํผดิทางอาญา หรือ อยูร่ะหวา่งการถูกฟ้องร้อง 
2.  การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย หรือ ถูกพิทกัษท์รัพย ์ 
3.  การเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัและหา้งหุน้ส่วนท่ีถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคล ลม้ละลาย   

 
ไม่มี 
ไม่มี 
ไม่มี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6. 
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คาํช้ีแจงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐาน 

ทีผู้่เข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

การลงทะเบียน 

บริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้นและผูม้อบฉันทะลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมไดต้ั้ งแต่เวลา 9.00 น. ของวนัจันทร์ท่ี 
16 ธนัวาคม 2556 ณ โรงแรม คอนราด กรุงเทพฯ  เลขท่ี 87 ถนนวิทย ุเขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 ตามแผนท่ีสถานท่ีประชุม ตามส่ิงที่
ส่งมาด้วย 8. 

การมอบฉันทะ 

 กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กบับุคคลอ่ืนเขา้ประชุม
และออกเสียงแทนตนได ้โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีหนงัสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ
แบบ ค. ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไว ้ตามส่ิงทีส่่งมาด้วย 4. 

วธีิการมอบฉันทะ สามารถดาํเนินการได ้ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นทัว่ไป ให้เลือกใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียว
เท่านั้น โดยบริษทัฯ แนะนาํให้ใชห้นงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบ
วาระ  

2. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ
ดูแลหุน้ ใหเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 5. หากผูถื้อหุ้นเลือกมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ ขอแนะนาํใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และระบุการออก
เสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงั 
บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จาํกดั (มหาชน) [เลขท่ี 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.13 ตาํบลบางโฉลง 
อาํเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540] โดยเพ่ือความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรด
ส่งเอกสารใหถึ้งบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2556 
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5. กรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉันทะให้ถูกตอ้งและชดัเจน และให้ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะลง
ลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอาการแสตมป์จาํนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํ
หนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

6. ให้ผูรั้บมอบฉันทะแสดง หนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามท่ีระบุไวใ้นส่วน
ของเอกสารทีต้่องนํามาแสดงในวนัประชุม ณ โตะ๊ลงทะเบียนสาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะในวนัประชุม 

เอกสารทีต้่องนํามาแสดงในวนัประชุม 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง  :  

ให้แสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายุ และหากมีการเปล่ียนช่ือ – นามสกุล ให้ยื่นหลกัฐาน
ประกอบดว้ย 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ  :  

ใหแ้สดง 

1) หนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉันทะ ผูรั้บ
มอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุ ของผูม้อบฉนัทะ ซ่ึงผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือ
รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3) บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูรั้บมอบฉนัทะ 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคล 

1. กรณีผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง  : 

ใหแ้สดง 

1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ีย ังไม่หมดอายุ ของผู ้มีอ ํานาจลงนามแทน 
นิติบุคคล ซ่ึงไดล้งลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
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2) สาํเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยท่ี์รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลง
นามแทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบ
อาํนาจมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ  : 

ใหแ้สดง 

1) หนงัสือมอบฉันทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉันทะและ
ผูรั้บมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ีย ังไม่หมดอายุ ของผู ้มีอ ํานาจลงนามแทน 
นิติบุคคล และผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงไดล้งลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3) บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูรั้บมอบฉนัทะ 

4) สาํเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยท่ี์รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลง
นามแทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบ
อาํนาจมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

3. กรณีการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ไดแ้ต่งตั้งผูรั้บมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้
แสดงเอกสารดงัน้ี 

3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผู ้
มีอาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบ
ฉนันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสั
โตเดียน (Custodian) 

3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงรับรอง
สาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีขอ้ความ
แสดงใหเ้ห็นวา่ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะ
ผูม้อบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 



 
 4  
 

4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายุ ของผูมี้อาํนาจกระทาํการแทน
ของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ 

1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามใน
หนงัสือมอบฉนัทะแทน 

2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอ้งโดย
ผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบ
อาํนาจมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูแ้ทนนิติบุคคล และลงลายมือ
ช่ือรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

3.3 เอกสารหลกัฐานจากผูรั้บมอบฉนัทะ 

ให้แสดงบัตรประจาํตวัประชาชน หรือบัตรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูรั้บมอบฉนัทะ 

 
 
 
 
 
  



                                                               
                                                                                                                                                                                                        

 

  

                                                                  
 
 

 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7.  
 

    ข้อบังคบั 

         ของ 
         บริษัท ไทยฟิล์มอนิดสัตร่ี จํากดั (มหาชน) 

  

 

     หมวดท่ี 5 

                    การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 ขอ้  34.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน  4  เดือน  นบัแต่วนัส้ินสุด 

ของรอบปีบญัชีของบริษทั 

     การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ใหเ้รียกวา่  การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม 

ผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญั  เม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร   หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่   1  ใน  5   ของ 

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด    หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่  25  คน    ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่   1  ใน 10  ของจาํนวนหุน้ท่ี 

จาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดกไ็ด ้  แต่ตอ้งระบุ 

เหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจน ในหนงัสือดงักล่าวดว้ย    ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ 

ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
  

 ขอ้  35.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี  วนั  เวลา  ระเบียบวาระ 

การประชุม    และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม   พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ   
เพื่ออนุมติั   หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี   รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว       และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนาย 

ทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่  7  วนั  ก่อนวนัประชุม   และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยท่ีจดัพิมพ ์

จาํหน่าย  ณ  ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทันั้นเป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่  3 วนั 

      สถานท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น    ตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของสาํนกังานใหญ่   หรือ สาํนกังานสาขา  
หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 
 

 ขอ้  36.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่  25  คน และ 

ตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี)   

มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่  1  ใน 3  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่าย 

ไดท้ั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

  ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด     เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้  ถึง  1   ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้  ซ่ึงมา 

เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้  หากวา่  การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดั  เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ   การประชุมเป็น 

อนัระงบัไป    แต่ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้น  มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ  ใหน้ดัประชุมใหม่  และใหส่้งหนงัสือนดั 

ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่  7  วนั   ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
  
 ขอ้  37.  ในการประชุมผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมกไ็ด ้  

หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ   และจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

                             หนงัสือมอบฉนัทะน้ี    จะตอ้งมอบใหป้ระธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกาํหนด   ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ 

ฉนัทะเขา้ประชุม 
 

 

 

  



                                                               
                                                                                                                                                                                                        

 

  

 

 

 

 

ขอ้  38.  ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุน้     ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม   หรือไม่ 

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมี 

แต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้  ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 

 ขอ้  39.  ในการออกเสียงลงคะแนน  ใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง   และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ย 

คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

                             ( 1 )  ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน      

        เสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

                             ( 2 )   ในกรณี  ดงัต่อไปน้ี  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่  3  ใน  4   ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึง 

         มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค)  การทาํ  แกไ้ข หรือ เลิกสญัญา เก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญั 

(ง)   การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 

(จ)   การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ฉ)   การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือ ขอ้บงัคบั 

   (ช)   การเพิ่มทุน  หรือลดทุน  ของบริษทั  หรือการออกหุน้กู ้

                (ฌ)  การควบหรือเลิกบริษทั  
 

 ขอ้  40.  ใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการเป็นผูรั้กษาตราสาํคญัของบริษทัฯ 
 

ขอ้  41.   กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 

                             ( 1 )   พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินการ  ของบริษทัในรอบปีท่ี    
       ผา่นมา 

     ( 2 )   พิจารณาและอนุมติังบดุล 
                             ( 3 )   พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 
     ( 4 )   เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
                             ( 5 )   แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 
     ( 6 )  กิจการอ่ืน ๆ 
 
   

 

 



 





บริษัท ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จํากดั (มหาชน)  
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อยา่งไรกดี็ ในการจดัสรรหุน้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ ไม่วา่กรณีใดๆ จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถื้อหุน้ใดของบริษทัฯ ฝ่าฝืน

ขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้วถือ

หุน้อยูใ่นบริษทัฯ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ และบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิการพิจารณาไม่จดัสรรหุ้นให้ผูถื้อหุน้รายใดหากการจดัสรรดงักล่าวทาํใหห้รืออาจเป็นผลให้เป็น

การกระทาํการขดัต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์

ภายใตก้ฎหมายไทย 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้าํหนดใหว้นัท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 เป็นวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตาม

มาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 ภายใตเ้ง่ือนไขว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษทัฯ และการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ  

บริษทัฯ จึงขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ช่ือและทีอ่ยู่ของบริษัทฯ  บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.13 ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี 

จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

ประเภทของหุ้นทีเ่สนอขาย : หุน้สามญั 

จํานวนหุ้นทีเ่สนอขาย : ไม่เกิน 682,500,000 หุน้   

รายละเอยีดเกีย่วกบัทุนจดทะเบียนและทุน

ชําระแล้วของบริษัทฯ 

: ณ ปัจจุบนั บริษทัฯมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,365,000,000 บาท แบ่งออกเป็น

หุน้สามญัจาํนวน 1,365,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  โดยมีทุน

ชาํระแลว้จาํนวน 1,365,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

ของบริษทัฯ จาํนวน 1,365,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : 1 บาท  

วธีิการจดัสรร : ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ในคร้ังน้ี บริษทัฯจะจดัสรร

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ในจาํนวนไม่เกิน 682,500,000 หุ้น มูลค่า
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หุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วน

จาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Right Offering) ในอตัราส่วนการ

จดัสรร 2 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน โดยเศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง  

ใ น ก ร ณี ท่ี มี หุ้ น ส า มั ญ เ พ่ิ ม ทุ น เ ห ลื อ จ า ก ก า ร จั ด ส ร ร ใ ห้ แ ก่ 

ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษทัจะดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นในรอบแรกให้แก่ผูถื้อ

หุน้เดิมซ่ึงแสดงความจาํนงจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิ (“ผูถื้อ

หุน้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ”) ตามสัดส่วนการถือหุน้เดิม (Pro Rata Basis)  ใน

ราคาเดียวกนักบัหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรตามสิทธิ ยกเวน้กรณี

ท่ีบริษทัไม่สามารถจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือจากการจดัสรร

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในรอบแรกไดเ้น่ืองจากเป็นเศษหุน้ หรือไม่มีผูถื้อหุน้รายใด

ประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้ดงักล่าวอีกต่อไป 

อตัราการจดัสรรหุน้สามญั : ในอตัราส่วนการจดัสรร 2 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน 

กาํหนดระยะเวลาจองซ้ือและการชาํระเงิน

ค่าหุน้ 

: ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 18, 19, 20, 23 และ 24 ธนัวาคม 

2556 (รวม 5 วนัทาํการ) 

การชาํระเงินค่าหุน้ : 1)  โดยเช็ค ดร๊าฟท์/ตัว๋แลกเงิน หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกวา่ “เช็ค

ธนาคาร”) ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม “บญัชีจองซ้ือหุน้

สามัญเพ่ิมทุน บมจ. ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี หรือ Share Subscription 

Account of Thai Film Industries Plc.” และดา้นหลงัเช็ค ดร๊าฟท/์ตัว๋แลก

เงิน หรือแคชเชียร์เช็ค ให้เขียนช่ือผูจ้องซ้ือ พร้อมหมายเลขโทรศพัท์

ของผูจ้องซ้ือท่ีสามารถติดต่อได ้

 อน่ึง กรณีการชาํระเงินค่าหุน้ดว้ยวธีิการขา้งตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ

ในการจองซ้ือไดต้ั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 18 - 20 

ธนัวาคม 2556 เท่านั้น 

2)  การโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของบริษทัฯ ให้โอนเงินเขา้บญัชีช่ือ 

“บญัชีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บมจ. ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี หรือ Share 
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Subscription Account of Thai Film Industries Plc.” ธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) สาขาบางพลี บญัชีออมทรัพย ์ เลขท่ีบญัชี 254-1-

30273-8 โดยระบุช่ือ นามสกลุ และเบอร์โทรศพัท ์ท่ีสามารถติดต่อได้

ไวใ้นสาํเนาการโอนเงิน (pay-in-slip) เขา้บญัชีธนาคารของบริษทัฯ ท่ี

ไดช้าํระค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

โปรดดูหวัขอ้ “สถานท่ีติดต่อจองซ้ือ” ประกอบ 

เอกสารประกอบการจองซ้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 1) ใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีกรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือ

ครบถว้น 

 บริษทัฯ จะทาํการจดัส่งใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุน้ทุก

รายท่ีปรากฏรายช่ือ  ณ  วันปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้นในวันท่ี  27 

พฤศจิกายน 2556 นอกจากน้ี ผูถื้อหุน้สามารถรับใบจองซ้ือหุน้สามญั

เพ่ิมทุนไดท่ี้บริษทัฯ  

2)  ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนซ่ึงออกโดยบริษทั ศูนยรั์บ

ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

3)  เช็ค ดร๊าฟท์/ตัว๋แลกเงิน หรือแคชเชียร์เช็ค (กรณีการชาํระเงินค่าหุ้น

โดยเช็ค ดร๊าฟท/์ตัว๋แลกเงิน หรือแคชเชียร์เช็ค)  หรือ สาํเนาการโอน

เงิน (pay-in-slip) เขา้บญัชีธนาคาร(กรณีการชาํระเงินค่าหุ้นโดยการ

โอนเงิน)  

4) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกท่ีมีช่ือและเลขท่ีบัญชี 

(สําหรับกรณีหากมีการคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นส่วนท่ีไม่ได้รับการ

จดัสรรหรือไดรั้บการจัดสรรไม่ครบ) โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ้

เง่ือนไขในการจองซ้ือ 

5)  เอกสารประกอบแบบการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

 5.1 กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาบัตรข้าราชการ/สาํเนา

บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสําเนา

ถกูต้อง 
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 (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงทาํให้ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรง

กับช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันท่ี 27 

พฤศจิกายน 2556 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุน  ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ  เช่น 

ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อม

รับรองสาํเนาถกูต้อง 

5.2 กรณีบุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นคนต่างด้าว 

สาํเนาใบต่างดา้วหรือหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อม

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

5.3 กรณีนิติบุคคลสัญชาติไทย 

(1) สาํเนาหนงัสือรับรองท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกให้ไม่เกิน 6 เดือน

ก่อนวนัจองซ้ือ ซ่ึงผูมี้อาํนาจลงนามลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถกูตอ้ง พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล(ถา้มี) และ 

(2) สาํเนาเอกสารตามขอ้ 5.1 หรือ 5.2 แลว้แต่กรณี ของผูมี้อาํนาจลง

นามท่ีไดรั้บรองสาํเนาถกูตอ้งในเอกสารตามขอ้  5.3 (1) 

5.4 กรณีนิติบุคคลซ่ึงเป็นคนต่างด้าว 

(1) สําเนาหนังสือสําคญัการจดัตั้ งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ 

และ/หรือ หนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรอง

สําเนาถูกต้องโดยผู ้มีอ ํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้ น  และ

ประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ 

(2) สําเนาหนังสือเดินทางของผูมี้อาํนาจลงนามท่ีไดรั้บรองสําเนา

เอกสารตามขอ้ 5.4 (1) ท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

6)  หนงัสือมอบอาํนาจใหก้ระทาํการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท 

(กรณีท่ีมอบหมายใหผู้รั้บมอบอาํนาจมากระทาํการแทน) พร้อมสาํเนา

บตัรประชาชนของผูจ้องซ้ือและผูรั้บมอบอาํนาจซ่ึงลงนามรับรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 
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สถานท่ีติดต่อจองซ้ือ 

 

 

 

: ใหผู้จ้องซ้ือหรือผูรั้บมอบอาํนาจยืน่เอกสารประกอบการจองซ้ือและชาํระ

ค่าจองซ้ือหุน้ ในวนัท่ี 18, 19, 20, 23 และ 24 ธนัวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 

9.00 น. – 16.00 น. ณ ท่ีอยู ่ดงัน้ี 

บริษัท ไทยฟิล์มอนิดสัตร่ี จํากดั ( มหาชน ) 

73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพล ีจังหวัด

สมุทรปราการ 10540 

ตดิต่อคุณอจัฉรา ชุณหเอือ้เฟ้ือ  

โทรศัพท์02-3169558 ต่อ 155 โทรสาร 02-7501366 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับจองซ้ือและชําระค่าจองซ้ือหุ้น ณ สถานที่

ตดิต่อจองซ้ือหุ้น เท่าน้ัน  

แผนท่ีสถานท่ีรับจองซ้ือและรับชาํระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4.  

วตัถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้

เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิมทุนและประโยชน์ท่ี

บริษทัฯ จะไดรั้บจากการจดัสรรหุ้นสามญั

เพ่ิมทุน 

: บริษทัฯ มีความประสงคจ์ะดาํเนินการตามแนวทางการเพ่ิมทุน 
เพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีความมัน่คงทางการเงินในระยะยาว โดยมี
วตัถุประสงคข์องการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการออกและเสนอขายหุน้สามญั
เพ่ิมทุนของบริษทัฯ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. เพ่ือใชเ้งินท่ีไดใ้นการลงทุนของบริษทั 

2. เพ่ือคืนเงินกูย้มืใหก้บับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง(เน่ืองจากเป็นการใหค้วาม
ช่วยเหลือทางการเงินชัว่คราวเท่านั้น) 

3.เพ่ือใชเ้งินท่ีไดเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการประกอบธุรกิจของ
บริษทัและปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษทัตามท่ีผูบ้ริหารเห็น
เหมาะสม 

การเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนในคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
แนวทางการเพ่ิมทุนเพ่ือใหบ้ริษทัฯ มีความมัน่คงทางการเงินในระยะ
ยาว และ เพ่ือการจดัโครงสร้างทางการเงินเพ่ือท่ีจะเพ่ิมขีด
ความสามารถใหบ้ริษทัสามารถรับงานเพ่ิมข้ึนไดใ้นอนาคต หลงัการ
เพ่ิมทุนเสร็จส้ินแลว้ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึงไดรั้บนั้นมีดงัต่อไปน้ี  

1. บริษทัฯจะสามารถเพ่ิมความแขง็แกร่งและเสถียรภาพของฐานะ
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การเงินและลดภาระดอกเบ้ียและมีเงินเพียงพอเพ่ือการลงทุนใน
อนาคต 

2. บริษทัฯจะมีอิสระมากข้ึนในการปรับโครงสร้างทางการเงินให้
เหมาะสมกบัการลงทุนท่ีคาดวา่จะไดใ้นอนาคต 

  

นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงิน

ปันผลของหุน้ส่วนท่ีเพ่ิมทุน 

: 1. บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจดัสรรเงินกาํไรประจาํปี โดยการจ่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือปรากฏวา่ 

- ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯมีกาํไร และ 

- บริษทัฯไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ่และ 

- บริษทัฯมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้และ 

- การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการ
ต่างๆ ของบริษทัฯดว้ย 

ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลทุกคราวบริษทั ตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุน
สาํรองอยา่งนอ้ยหน่ึงในยีสิ่บของเงินกาํไรสุทธิ ซ่ึงบริษทัไดม้าจาก 
กิจการของบริษทั จนกวา่ทุนสาํรองนั้นจะมีจาํนวนหน่ึงในสิบของ
จาํนวนทุนของบริษทัหรือ มากกวา่นั้น  

       2.   ผูจ้องซ้ือหุน้เพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการ
ดาํเนินงาน ตั้งแต่ผูจ้องซ้ือหุน้เพ่ิมทุน ดงักล่าว ไดรั้บการจดทะเบียนเป็นผู ้
ถือหุน้ของบริษทัฯ  

       3.   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัยงัมีขาดทุนสะสมอยู ่ซ่ึงไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลได ้ 

เง่ือนไขในการจองซ้ือ : 1)  กรณีผูถื้อหุ้นจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิท่ี

ไดรั้บการจดัสรร ผูถื้อหุ้นท่ีแจง้ความประสงคจ์องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนตามสิทธิหรือนอ้ยกวา่สิทธิท่ีไดรั้บการจดัสรร จะไดรั้บการจดัสรร

ทั้งจาํนวนท่ีจองซ้ือ 

2)  กรณีผูถื้อหุน้จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ จะตอ้งแสดงความ

จาํนงการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิตามใบจองซ้ือหุน้สามญั

เพ่ิมทุน โดยกรณีหากมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจองซ้ือตาม
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สิทธิ ผูถื้อหุน้ท่ีมีการจองซ้ือเกินสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทุนท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ ดงัน้ี 

- กรณีมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือมากกวา่จาํนวนความตอ้งการของผูถื้อ

หุน้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิทั้งหมดรวมกนั ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิทุก

รายจะไดรั้บการจดัสรรตามความตอ้งการของผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือเกิน

สิทธิ 

-  กรณีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือนอ้ยกว่าจาํนวนความตอ้งการของผู ้

ถือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจองซ้ือเกินสิทธิทั้งหมดรวมกนั ผูถื้อหุ้นท่ี

จองซ้ือเกินสิทธิจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีจองซ้ือเกิน

สิทธิ  ตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บจดัสรรเกินสิทธิ 

= จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรตามสิทธิ * 

จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจองตามสิทธิ /จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ท่ีจองตามสิทธิรวมของผูท่ี้จองเกินสิทธิ  

ตัวอย่าง 

จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือ 100 หุน้ 

                      

                      จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจอง 

                        ตามสิทธิ                 เกินสิทธิ 

ผูถื้อหุน้ ก.           100                          60 

ผูถื้อหุน้ ข.             70                          40 

ผูถื้อหุน้ ค.             30                          20 

รวม                     200                         120 

 

จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บจดัสรรเกินสิทธิ 

ผูถื้อหุน้ ก.  =    100/200*100    =    50 
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ผูถื้อหุน้ ข.  =    70/200*100      =    35 

ผูถื้อหุน้ ค.  =    30/200*100      =    15 

รวม                                        100 

 

                จาํนวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดรั้บจดัสรร 

                        ตามสิทธิ                 เกินสิทธิ 

ผูถื้อหุน้ ก.           100                          50 

ผูถื้อหุน้ ข.             70                          35 

ผูถื้อหุน้ ค.             30                          15 

รวม                                            100                          

3)  ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือและชาํระเงินค่าจองซ้ือแลว้ ไม่มีสิทธิยกเลิกการ

จองซ้ือ 

4)  ในกรณีชําระค่าจองซ้ือหุ้นด้วยเช็ค  การชําระเงินค่าจองซ้ือจะ

สมบูรณ์ก็ต่อเม่ือธนาคารผูจ่้ายทาํการข้ึนเงินตามเช็คเรียบร้อยแลว้ 

และการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเ ม่ือบริษัทฯ 

สามารถเรียกเกบ็เงินค่าจองซ้ือไดแ้ลว้เท่านั้น  

5)  หาก (1) ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซ้ือหุ้นหรือ

บริษทัฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือไดไ้ม่ว่าในกรณีใดๆ ก็

ตามท่ีมิใช่ความผดิของบริษทัฯ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนไดภ้ายใน

กาํหนดระยะเวลาการจองซ้ือและการชาํระเงินค่าหุ้นตามท่ีกาํหนด

หรือ (2) ผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือกรอกขอ้มูลในใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ไม่ครบถว้นหรือไม่ชดัเจน บริษทัฯ จะถือวา่ผูถื้อหุน้สละสิทธิในการ

จองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว โดยบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวต่อไป  

อน่ึง ในการชาํระเงินค่าจองซ้ือ ผูถื้อหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชาํระ

เงินค่าจองซ้ือ และดาํเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ี

กาํหนด โดยหากผูถื้อหุ้นมิไดป้ฏิบติัตามวิธีการชาํระเงินค่าจองซ้ือ 
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และดาํเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกาํหนดเพ่ือให้

สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือไดท้นัตามกาํหนดระยะเวลาจองซ้ือ 

บริษทัฯ จะถือวา่   ผูถื้อหุ้นสละสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ดงักล่าว โดยบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ดงักล่าวต่อไป 

6)  ในกรณีหากการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนทั้ งในรอบแรกหรือการ

จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิจะทาํให้สัดส่วนการถือหุ้น

สามญัของผูถื้อหุน้ต่างดา้วเกินกวา่จาํนวนร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้

ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการ

ไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นต่างดา้วดงักล่าว 

โดยผูถื้อหุ้นต่างดา้วดงักล่าวอาจไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพียงบางส่วนตามสัดส่วนการถือหุน้สามญั

ของผูถื้อหุน้ต่างดา้วท่ีเหลืออยู ่อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากกรณีการจดัสรรดงักล่าว

ต่อไป 

7)  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนไม่ไดรั้บการจดัสรรหุน้

หรือผูถื้อหุน้จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินจากสิทธิท่ีไดรั้บการ

จดัสรรแต่ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนนอ้ยกวา่จาํนวนหุน้

สามญัเพ่ิมทุนท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือเกินสิทธิ บริษทัฯ  จะดาํเนินการ

ใหมี้การคืนเงินค่าจองซ้ือหุน้ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บ

การจดัสรรไม่ครบโดยไม่มี ดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆโดย

วธีิใดวธีิหน่ึงตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุไวใ้นใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

กล่าวคือ  

(ก) โอนเงินผา่นระบบการโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer 

System หรือ ATS) เขา้บญัชี ของผูจ้องซ้ือตามท่ีระบุไวใ้นใบ

จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน)] หรือ  

(ข)  จ่ายเป็นเชค็ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของ     ผูจ้องซ้ือหุน้

และส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามท่ีอยูท่ี่ผูจ้องซ้ือไดร้ะบุไว้

ในใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ภายใน 14 วนั นบั
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แต่วนัส้ินสุดกาํหนดระยะเวลาจองซ้ือและการชาํระเงินค่าหุน้   

 อยา่งไรกต็าม ในกรณีท่ีไม่สามารถดาํเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือใน

ส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบโดยวธีิการ

โอนเงินผา่นระบบการโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System 

หรือ ATS) เขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซ้ือได ้ตามท่ีระบุไวใ้นใบจอง

ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็ามท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ แลว้นั้น    บริษทัฯ จะดาํเนินการใหมี้การคืนเงิน

ค่าจองซ้ือในส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบ

เป็นเชค็ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้องซ้ือหุน้และส่งทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ผูจ้องซ้ือไดร้ะบุไวใ้นใบจองซ้ือหุน้

สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

 กรณีการรับคืนเงินเป็นเชค็นั้น ผูจ้องซ้ือจะเป็นผูรั้บผดิชอบ

ค่าธรรมเนียมการเรียกเกบ็ต่างสาํนกัหกับญัชีหรือเชค็ธนาคาร 

ทั้งน้ี ไม่วา่กรณีใดๆ หากไดมี้การโอนเงินค่าจองซ้ือในส่วนท่ีไม่ไดรั้บ

การจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรไม่ครบผา่นระบบการโอนอตัโนมติั 

(Automatic Transfer System หรือ ATS) เขา้บญัชีธนาคารของ     ผู ้

จองซ้ือตามท่ีระบุไวใ้นใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนหรือส่งเชค็ทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนใหผู้จ้องซ้ือตามท่ีอยูท่ี่ผูจ้องซ้ือไดร้ะบุไวใ้นใบ

จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ  แลว้ ใหถื้อวา่ผูจ้องซ้ือไดรั้บ

เงินค่าจองซ้ือในส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรไม่

ครบคืนโดยชอบ และผูจ้องซ้ือไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย และ/หรือ 

ค่าเสียหายใดๆ จากบริษทัฯ อีกต่อไป 

8)  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนรายละเอียดวิธีการชาํระเงิน

ค่าหุ้น เง่ือนไขในการจองซ้ือ หรือขอ้มูลใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการ

จองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหา 

อุปสรรค หรือขอ้จาํกดัในการดาํเนินงาน ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ดงักล่าว 
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รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจาํเป็นสําหรับผูถื้อหุ้น 

เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจในการซ้ือหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

: บริษทัฯ จะดาํเนินการยื่นคาํขอให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวทั้งหมด

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในคราว

เดียวกนั 

ขอ้มูลสาํคญัอ่ืนๆ 

 

: 1)  ช่ือผูจ้องซ้ือ และช่ือเจา้ของบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์จะตอ้งเป็นช่ือ

เดียวกนั หากเป็นเลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบุคคลอ่ืน หุน้จะ

ไม่สามารถเขา้บญัชีไดแ้ละจะไม่สามารถขายไดท้นัทีในวนัทาํการ

แรกของการซ้ือขายหุน้สามญัของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดาํเนินการออกใบหุ้น

ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ   

2) โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ท่ีจะส่งหุ้นไปให้ถูกตอ้ง หากระบุรหัส
ผิดหุ้นจะถูกส่งไปท่ีอ่ืน ซ่ึงบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าชา้
ในการติดตามหุน้คืนหรืออาจสูญหาย 

3)  หากบริษทัฯ ไม่สามารถโอนเงินค่าจองซ้ือหุ้นคืนให้แก่ผูจ้องซ้ือ
หุ้นภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดอนัเป็นเหตุอ่ืนใดซ่ึงเกินกว่าวิสัยท่ี
บริษทัฯ จะดาํเนินการได ้บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าดอกเบ้ีย 
และ/หรือ ค่าเสียหายอ่ืนใด  และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซ้ือหุ้นท่ี
จะตอ้งชาํระคืนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรหรือไดรั้บการ
จัดสรรไม่ครบโดยบริษทัฯ เท่านั้น ทั้ งน้ี ตามท่ีระบุไวใ้นหัวขอ้
เง่ือนไขการจองซ้ือ  

4)    หากจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนไม่ตรง

กบัจาํนวนเงินท่ีบริษทัฯไดรั้บชาํระ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือ

ตามจาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการจองซ้ือหุ้นเป็นหลกั แต่ไม่เกินสิทธิ

การจองซ้ือหุน้ 

5)    หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถาม ได้ที่ บริษัท 

ไทยฟิล์มอนิดสัตร่ี จํากดั (มหาชน) ตดิต่อ    

คุณอจัฉรา ชุณหเอ้ือเฟ้ือ โทรศพัท0์2-3169558 ต่อ 155  

โทรสาร 02-7501366 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท ไทยฟิล์มอนิดสัตร่ี จํากดั (มหาชน) 

1. ช่ือและสถานทีต่ั้งของบริษัท 

บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีช่ือยอ่ในตลาดหลกัทรัพย ์คือ TFI ประกอบธุรกิจหลกั
ประเภทกิจการคา้กระดาษทุกชนิด ฟิลม์ทุกชนิด พลาสติกทุกชนิด หรือส่ิงอ่ืนซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ทั้งท่ีอยู่
ในสภาพวตัถุดิบ หรือสาํเร็จรูป โดยมีรายละเอียดท่ีอยูส่าํนกังานใหญ่ดงัน้ี 

บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จาํกดั (มหาชน)  

73/3 หมู่ท่ี 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

โทรศพัท:์ (662) 316-9558, (662) 750-1350-67 

โทรสาร: (662) 316-9687, (662) 316-6225 

Website: http:// www.thaifilmind.com 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิและการแข่งขัน 

2.1 ความเป็นมาและพฒันาการทีสํ่าคญัเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ 

ปี 2526 บริษทัฯ ก่อตั้งข้ึนภายใตช่ื้อ บริษทั รัชดาชยั โอ.พี.พี.จาํกดั เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2526 โดยไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทาํให้บริษทัฯ เป็นบริษทัท่ีผลิตฟิล์มบีโอพีพี 
แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีกาํลงัการผลิต 1,000 ตนัต่อปี 

ปี 2531 บริษทัฯ เปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จาํกดั”  

ปี 2532 บริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ปี 2533 บริษทัฯ ลงทุนขยายการผลิตฟิลม์บีโอพีพี อีก 25,000 ตนั ท่ีนิคมอุตสาหกรรมระยอง อินดสัเตรียลปาร์ค 
จ.ระยอง และบริษทัฯ ไดเ้ปิดสายการผลิตฟิลม์โพลีเอสเตอร์ แห่งแรกท่ีโรงงาน           จ.สมุทรปราการ 
โดยมีกาํลงัการผลิต 3,500 ตนัต่อปี นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดสายการผลิต ฟิลม์ บีโอพีพี สายท่ี 1 ของ
โรงงานแห่งใหม่ท่ี จ.ระยอง เร่ิมทาํการผลิต ฟิล์ม บีโอพีพี เชิงพาณิชย ์รวมทั้ง มีการขยายตลาดไปสู่
ประเทศต่างๆ ทัว่ทุกภูมิภาค ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยโุรปตะวนัตก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และ
ประเทศต่างๆ ในอาเซียน และแถบเอเชีย 

ปี 2536 บริษทัฯ ไดติ้ดตั้งสายการผลิตฟิล์ม บีโอพีพี สายท่ี 2 และสายการผลิตฟิล์มซีพีพี ท่ีโรงงาน จ.ระยอง 
และติดตั้งเคร่ืองเมทลัไลซ์เซอร์ 2 เคร่ืองท่ีโรงงาน จ.ระยอง 

ปี 2537 บริษทัฯ ลงทุนในการติดตั้งสายการผลิตฟิล์ม บีโอพีพี สายท่ี 3 และเปิดตลาดใหม่ในทวีปอเมริกาใต ้
และแอฟริกา 

ปี 2539 บริษทัฯ สร้างอาคารโรงงานหลงัท่ี 2 ท่ีโรงงาน จ.ระยอง  
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ปี 2540 บริษัทฯ เปิดสายการผลิตฟิล์มบีโอพีพี สายท่ี 4 ในอาคารโรงงานหลังท่ี 2 และได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9002 ในเดือนมิถุนายน 2540 

ปี 2541 บริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตฟิลม์ บีโอพีพี 52,000 ตนัต่อปี ฟิลม์โพลิเอสเตอร์ 3,500 ตนัต่อปี ฟิลม์ซีพีพี 3,500 
ตนัต่อปี โดยบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิต ฟิลม์ บีโอพีพี หน่ึงในหา้รายใหญ่ของโลก และบริษทัฯ ไดรั้บมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) จากสาํนกัมาตรฐานอุตสาหกรรมสาํหรับ Cigarette Film 

ปี 2543 บริษทัฯ พฒันาผลิตภณัฑฟิ์ลม์ชนิดพิเศษ (Specialty Film) เพ่ิมมากข้ึน ไดแ้ก่ BOPP Opaque Pearlized 
Film, BOPP Matt Finished Film, Thin Film for Tape Application ฯลฯ เพ่ือทดแทนฟิลม์ชนิดทัว่ๆไป 
(Commodity Film) โดยสามารถเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไดถึ้งร้อยละ 30 และบริษทัฯ ไดรั้บการคดัเลือกให้
เป็น ผูป้ระกอบการคา้ระหวา่งประเทศระดบับตัรทอง (Gold Card) จากกรมศุลกากรไทย 

ปี 2547 บริษทัฯ สร้างอาคารโรงงานหลงัท่ี 3 ท่ีโรงงาน จ.ระยอง และติดตั้งสายการผลิตฟิลม์ บีโอพีพี สายท่ี 5 
และ 6 พร้อม Flame Treater และบริษทัฯ ไดข้ยายกาํลงัการผลิตฟิลม์ บีโอพีพี เป็น 100,000 ตนัต่อปี ใน
เดือนพฤศจิกายน 2547 

ปี 2548 บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ซ่ึงเป็นระบบมาตรฐานการจดัการคุณภาพ และ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001:2004 ระบบมาตรฐานการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมในเดือน
กรกฎาคม 2548 

ปี 2549 บริษทัฯ ไดรั้บการรับรอง “Thailand Brand” จากรัฐบาลไทยในฐานะผูส่้งออกสินคา้คุณภาพดีเด่น 

ปี 2551 บริษทัฯ มีการนาํหลกั Six-Sigma เขา้มาบริหารในองคก์รเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

ปี 2553 บริษทัฯ  เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1,065 ลา้นบาท เป็น 1,365 ลา้นบาท และไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
GMP และ HACCP จากสถาบนั Moody International 

ปี 2554 บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในเดือนพฤษภาคม 2554 และ ISO 14001:2004 
จากสถาบนั BVQI ประเทศองักฤษ ในเดือนมิถุนายน 2554 

 บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั “สถานประกอบการท่ีมีการจดัการโลจิสติกส์ดีเด่น” จากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ในเดือนธนัวาคม 2554 

 บริษทัฯ ไดรั้บการต่ออาย ุ“Thailand Brand” จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย ์ 
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2.2  การประกอบธุรกจิ 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

1. ฟิล์มบีโอพพี ี(BOPP Film)  

บริษทัฯ ผลิต BOPP Film เพ่ือใชเ้ป็นวสัดุในอุตสาหกรรมบรรจุหีบห่อ และการพิมพ ์ซ่ึงเป็นสินคา้หลกั
ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 

          1.1  ใชเ้ป็นบรรจุภณัฑ ์ เพ่ือถนอมอายขุองผลิตภณัฑท่ี์บรรจุใหเ้กบ็อาหารไดน้านข้ึน 

                      1.2   ใชเ้ป็นวสัดุหลกั  ในการทาํเทปกาว 

             1.3   ใชเ้คลือบอลมิูเนียมเป็น  Metallized  Film  เพ่ือถนอมคุณภาพอาหารใหค้งทนถาวร 
 นานข้ึน 

                      1.4    ใชเ้ป็นวสัดุทดแทนของ PVC และ Cellophane  

                      1.5    ใชเ้ป็นวสัดุห่อดอกไม ้(Flower Wrap) 

                      1.6    ใชเ้ป็นฟิลม์เคลือบบน Printed Circuit Board (PCB) 

                      1.7    ใชท้าํ Photo Album 

1.8    ใชเ้คลือบวสัดุก่อสร้าง เช่น แผน่เหลก็ไร้สนิม ยบิซัม่บอร์ด เฟอร์นิเจอร์ กนัรอยขีดข่วนก่อน
ส่งมอบงาน 

                     1.9    ใชเ้ป็นบรรจุภณัฑ ์ของไอครีม แทน Wax Paper 

                     1.10  ใชเ้ป็น Graphic Art และ Shopping Bag แทนกระดาษ 

2. ฟิล์มโพลเีอสเตอร์ (Polyester Film)  

บริษทัฯ ผลิต Polyester Film เพ่ือใชใ้นอุตสาหกรรมบรรจุอาหารและสินคา้ท่ีเป็นของเหลว ไดแ้ก่ 

2.1   ใชใ้นการผลิต เทปวดีีโอ และเทปคาสเซ็ท โดยการนาํ Polyester Film มาเคลือบดว้ย 
นํ้ายาเคมีและทาํใหเ้ป็นแม่เหลก็ 

                     2.2   นาํมาทาํเป็นฉนวน สาํหรับอุตสาหกรรมอิเลค็โทรนิกส์ เช่น ฉนวนพนัสายไฟฟ้า 
   สายโทรศพัท ์ฉนวนหุม้คาแพซิเตอร์ (Capacitor) 

                     2.3   ใชเ้ป็นภาชนะบรรจุอาหารซ่ึงทนความร้อนไดสู้งเม่ือตม้หรืออุ่นอาหารในตูไ้มโครเวฟ 

                       2.4   ใชเ้ป็นวสัดุหีบห่อซ่ึงตอ้งการถนอมอาหารใหมี้อายยุาวข้ึน เน่ืองจากมีคุณสมบติัในการ 
  ป้องกนัความช้ืนไดสู้ง 

2.5   ใชเ้ป็นวสัดุในการทาํเทปกาว 
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3. ฟิล์มซีพพี ี(CPP Film หรือ Cast Polypropylene Film)  

บริษทัฯ ผลิต CPP Film เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นฟิลม์เคลือบและใชบ้รรจุอาหารท่ีมีอายุสั้ นๆ นอกจากน้ี 
บริษทัฯ นาํ CPP Film มาใชค้วบคู่กบั BOPP Film โดยทาํหนา้ท่ีเป็นตวัเคลือบเพื่อใหอ้าหารท่ีบรรจุใน
วสัดุหีบห่อปลอดจากผลกระทบของสีท่ีพิมพบ์น BOPP Film นอกจากนั้น ยงัสามารถใชใ้น
วตัถุประสงค์อ่ืน ๆ เช่น ห่อขนมปัง ห่ออาหาร หรือใชส้ําหรับถุงใส่เส้ือเช้ิต ถุงน่อง ถุงเทา้ 
เป็นตน้ 

4. ฟิล์มเคลอืบอลูมเินียม (Metallized Film)  

บริษทัฯ ผลิต Metallized Film เพ่ือใชส้ําหรับการเคลือบอลูมิเนียมบนฟิล์มทุกชนิด ซ่ึงเม่ือผ่าน
กระบวนการผลิตแลว้ผลิตภณัฑจ์ะดูเงาวาวและคลา้ยแผน่โลหะมีคุณสมบติัในการใชหี้บห่ออาหารเพ่ือ
เกบ็และถนอมอาหารใหมี้อายยุนืยาวข้ึน และเพ่ือใชใ้นเคมีภณัฑท่ี์ตอ้งการอายกุารเกบ็ท่ีนานข้ึน 

2.3 บริษัทย่อย 

บริษัท ริเวอร์ไซด์ทาวเวอร์ จํากดั (ริเวอร์ไซด์)  

บริษทัฯ ถือหุน้อยูใ่นริเวอร์ไซดร้์อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกนั โดยริเวอร์ไซดเ์ป็นบริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจ
โครงการคอนโดมิเนียม 32 ชั้น ริมแม่นํ้ าเจา้พระยา ถนนพระราม 3 ซ่ึงโครงการน้ีไดด้าํเนินการก่อสร้างเสร็จ
สมบูรณ์ ไดจ้ดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเรียบร้อยแลว้ โดยเร่ิมทยอยโอนไดต้ั้งแต่เดือนกนัยายน 2541 เป็นตน้
มา  

หมายเหตุ ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2555 ของบริษทัฯ ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2555 ไดมี้
มติอนุมัติให้ขายหุ้นในบริษทัดังกล่าวทั้ งหมดท่ีบริษัทฯ ถืออยู่ให้กับ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 
(กรรมการของบริษทัฯ)  

2.4  บริษัทร่วม 

บริษัท ไทยคอปเปอร์ อนิดสัตร่ี จํากดั (มหาชน) (ไทยคอปเปอร์)  

บริษทัฯ ลงทุนใน ไทยคอปเปอร์ จาํนวน 1,519 ลา้นบาท ร้อยละ 18.96 และมีกรรมการร่วมกนั โดยไทยคอปเปอร์ 
เป็นบริษทัซ่ึงประกอบธุรกิจถลุงแร่ทองแดง ผลิตและจาํหน่ายทองแดงแผน่บริสุทธ์ิและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้โรงงานตั้งอยู่
ท่ี 9 หมู่ท่ี 8 ถนนมาบข่าปลวกแดง ตาํบลมาบข่า อาํเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง  

ปัจจุบนัไทยคอปเปอร์ไม่ไดด้าํเนินการผลิต และบริษทัฯ ไดส้าํรองการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจากหุน้ท่ีอยูใ่นบริษทั
ดงักล่าวทั้งจาํนวน 1,519 ลา้นบาทแลว้ ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 ปี 2550 บริษทัฯ จึงจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการ
ดาํเนินงานของไทยคอปเปอร์อีก ทั้งน้ี ปัจจุบนั ไทยคอปเปอร์ อยูร่ะหวา่งปรับโครงสร้างหน้ีกบัสถาบนัการเงิน 

2.5  กจิการร่วมค้า 

 - ไม่มี – 
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2.6  ปัจจัยความเส่ียง 

ประเภทความเส่ียง สาเหตุและลกัษณะความ
เส่ียง 

ผลกระทบ มาตรการในการรองรับ 

1.  ความเส่ี ยงด้ าน
ปฏิบติัการและการ
ดาํเนินธุรกิจ 

ความเส่ียงดา้นความผนัผวน
ของราคาและวตัถุดิบ ซ่ึงมี
ปัจจัยหลกัมาจากความผนั
ผวนของราคานํ้ามนัดิบ การ
เปล่ียน แปลงของอุปสงค์
และ อุ ปทานของ เม็ ด
พ ล า ส ติ ก  แ ล ะ ฟิ ล์ ม
พลาสติกของอุตสาหกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษัทฯ อาจขาดทุนจาก
ความผนัผวนของต้นทุน
วตัถุดิบและราคาขาย 

 

-  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการรายงานการ
เปล่ียนแปลงของต้นทุนวตัถุดิบ
ตามตัวแปรทางด้านราคาวตัถุดิบ
และประเมินแนวโน้มต้นทุน
วัตถุดิบและราคาขายฟิล์ม เพ่ือ
กาํหนดราคาขายเป็นรายสัปดาห์ 
เพ่ือป้องกันการขาดทุนจากความ
ผนัผวน และให้มีการแสดงรายงาน
กําไรจากการแปรรูปขั้ นต้น
ประจาํวนั  

 ค ว า ม เ ส่ี ย ง ด้ า น ก า ร 
ขาดแคลนวัตถุ ดิบ (เม็ด
พลาสติก)  เน่ืองจากผูผ้ลิต
ภายในประเทศมีเพียงราย
เดียว 

- ทาํให้บริษัทฯ สูญเสีย
โอกาสทางการตลาดและ
ไม่สามารถจดัส่งไดต้าม
กาํหนดเวลาท่ีตกลงไว้
กบัลกูคา้ 

-  การใช้กําลังการผลิต
ของบริษทัฯ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย  

-  สร้างสมดุลระหว่างการนําเข้า 
เม็ ดพลาสติ กและการพ่ึ งพิ ง 
เมด็พลาสติกท่ีผลิตภายใน ประเทศ 

-  สํารองเม็ดพลาสติกคงคลังให้
เพียงพอกบัความตอ้งการผลิตไม่ตํ่า
กว่า 3 สัปดาห์ หรือปริมาณคาํสั่ง
การผลิตท่ีมีทั้งหมด 

2.  ความเส่ียงทางด้าน
การเงิน 

ความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน ในสกุลเงิน 
ดอลล่ าร์สหรัฐอเมริกา  
ยูโร ปอนด์สเตอร์ริง และ 
เยน 

บริษัทฯ อาจมีกาํไรหรือ
ข า ด ทุ น จ า ก อั ต ร า
แลกเปล่ียนท่ีเปล่ียน แปลง
ในแต่ละสกลุเงิน 

-  สร้างสมดุลระหว่างการนําเข้า
ว ัตถุ ดิบและการส่งออกท่ี เป็น 
สกลุเงินตราต่างประเทศ 

-  ติดตามความเคล่ือนไหวของอตัรา
แลกเป ล่ี ยนประจํ าว ัน  เ พ่ื อ 
หามาตรการท่ี เหมาะสมเพื่ อ 
ลดความเส่ียงจากการขาดทุนจาก
อตัราแลกเปล่ียน 
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2.7  โครงสร้างรายได้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯ มีโครงสร้างรายไดแ้ยกตามลกัษณะการดาํเนินงาน ตามงบการเงินรวมของ
บริษทัฯ ดงัน้ี 

 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

 (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % 

ในประเทศ :       

ฟิลม์ บีโอพีพี 1,361.44 42.71 1,691.58 45.96 1,564.04 39.07 

ฟิลม์ โพลีเอสเตอร์ 4.73 0.15 8.44 0.23 91.61 2.29 

ฟิลม์ ซีพีพี 80.94 2.54 118.37 3.22 139.65 3.49 

ฟิลม์ เคลือบอลมิูเนียม 3.86 0.12 5.03 0.14 9.15 0.23 

รวมในประเทศ 1,450.96 45.52 1,823.42 49.54 1,804.45 45.08 

ต่างประเทศ :       

ฟิลม์ บีโอพีพี 1,728.03 54.20 1,845.23 50.14 2,111.40 52.74 

ฟิลม์ โพลีเอสเตอร์ 0.27 0.01 0.54 0.01 61.45 1.54 

ฟิลม์ ซีพีพี 8.25 0.26 7.31 0.20 19.93 0.50 

ฟิลม์ เคลือบอลมิูเนียม 0.23 0.01 4.23 0.11 5.77 0.14 

รวมต่างประเทศ 1,736.78 54.48 1,857.31 50.46 2,198.55 54.92 

รวมทั้งหมด 3,187.74 100.00 3,680.73 100.00 4,003.00 100.00 

หมายเหตุ  :  1.  รายไดด้อกเบ้ียรับ ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับจากสถาบนัการเงิน และบริษทัอ่ืน 

   2.  รายไดอ่ื้นๆ ไดแ้ก่ กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น ค่าบริหารงานโครงการ และกาํไรจาก
อตัราแลกเปล่ียนเป็นตน้ 
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2.8  ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ เป็นเจา้ของทรัพยสิ์นถาวรหลกัท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการประกอบธุรกิจทั้งส้ิน เช่น ท่ีดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ใชเ้ป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงินกูร้ะยะยาว ทั้งน้ี ขอ้มูลทรัพยสิ์นของ    
บริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.8.1  สินทรัพย์ของบริษัท ไทยฟิล์มอนิดสัตร่ี จํากดั (มหาชน) 

อาคารสาํนกังานและโรงงานของบริษทัฯ มีจาํนวน 2 แห่ง คือ  

• โรงงาน และอาคารสาํนกังานบางพลี ตั้งอยูเ่ลขท่ี 73/3 หมู่ท่ี  4  ถนน บางนา - ตราด  กม. 13  ตาํบล
บางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ บนเน้ือท่ี 15-1-58 ไร่ ประกอบไปดว้ย 

-  อาคารสาํนกังาน และโรงงานผลิต เน้ือท่ีประมาณ 9,000 ตารางเมตร เป็นส่วนของสาํนกังาน 2 
ชั้น พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 2,021 ตารางเมตร ท่ีเหลือเป็นโรงงานติดตั้งสายการผลิต Polyester 
โดยมีกาํลงัการผลิต 1 สายการผลิต 3,500 ตนัต่อปี และ BOPP โดยมีกาํลงัการผลิต 1 
สายการผลิต 4,000 ตนัต่อปี และมีพ้ืนท่ีใชเ้ป็นคลงัเกบ็สินคา้สาํเร็จรูป และวตัถุดิบประมาณ 
8,000 ตารางเมตร 

- อาคารโรงอาหารสาํหรับพนกังาน พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 150  ตารางเมตร   

- เคร่ืองจกัรหลกัท่ีโรงงานบางพลีมี 7 รายการ อายกุารใชง้าน 20 ปี จาํนวนปีท่ีใชง้านแลว้ ส่วน
ใหญ่ประมาณ 17-22 ปี มูลค่าสุทธิตามบญัชีรวมอุปกรณ์เคร่ืองจกัร 69.56 ลา้นบาท 

- อะไหล่และอุปกรณ์ มูลค่าตามบญัชี  4.05  ลา้นบาท 

มูลค่าตามบญัชีของท่ีดินและมูลค่าสุทธิตามบญัชีของอาคารสาํนกังานบางพลีเท่ากบั 289.42 และ 
10.43  ลา้นบาท ตามลาํดบั  

• โรงงาน และอาคารสาํนกังานจงัหวดัระยอง ตั้งอยูท่ี่ 327 นิคมอุตสาหกรรมระยองอินดสัเตรียลปาร์ค 
หมู่ 8 ตาํบลมาบข่า อาํเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง เน้ือท่ีดินรวมประมาณ 36,000 ตารางวา (90-0-77 
ไร่) ประกอบไปดว้ย  

- อาคารโรงงานท่ี 1 ขนาด กวา้ง x ยาว 84 * 264 เมตร พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 22,176 ตารางเมตร 
ติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิต BOPP Film กาํลงัการผลิต 39,000 ตนัต่อปี จาํนวน 3 
สายการผลิต และเคร่ืองจกัรผลิต CPP Film ขนาดกาํลงัผลิต 3,500 ตนัต่อปี  
1 สายการผลิต และเคร่ืองจกัรผลิต Metallized Film จาํนวน 2 สายการผลิต ขนาดกาํลงัการผลิต 
7,000 ตนัต่อปี  

- อาคารอะไหล่ และเกบ็วตัถุดิบบรรจุหีบห่อ ขนาด 24 * 84 เมตร พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 2,016 
ตารางเมตร  
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- อาคารป่ันไฟ ขนาด 27 * 32 เมตร พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 1,056 ตารางเมตร ติดตั้งเคร่ืองกาํเนิด
ไฟฟ้า  3,500 กิโลวตัต ์จาํนวน 2 เคร่ือง  

- อาคารเคร่ืองตม้หมอ้นํ้าขนาด 12 * 12 เมตร พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 144 ตารางเมตร 

- อาคารเคร่ืองทาํความเยน็ 2 อาคาร ขนาด 12 * 15 เมตร และ ขนาด 15 * 18 เมตรพ้ืนท่ีใชส้อยรวม
ประมาณ  450 ตารางเมตร 

- อาคารสาํหรับเกบ็วตัถุดิบและวสัดุ กวา้ง * ยาว 48 * 126 เมตร พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 6,048 ตาราง
เมตร มูลค่าตามบญัชี 4.07 ลา้นบาท 

- อาคารสาํนกังาน 2 ชั้น ขนาด 27 * 37 เมตร พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 1,789 ตารางเมตร 

- อาคารโรงอาหารสาํหรับพนกังาน ขนาด 15 * 34 เมตร พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 450 ตารางเมตร  

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของอาคารสาํนกังานจงัหวดัระยอง  54.74  ลา้นบาท  

- เคร่ืองจกัรหลกัท่ีโรงงานระยอง (โรงท่ี 1) มี 33 รายการ อายกุารใชง้าน 20 ปี จาํนวนปีท่ีใชง้านไป
แลว้ 10-20 ปี มูลค่าสุทธิตามบญัชีรวมอุปกรณ์เคร่ืองจกัร   477.34  ลา้นบาท 

- อาคารโรงงานท่ี 2 กวา้ง x ยาว 100 * 232 เมตร พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 23,716 ตารางเมตร ติดตั้ง
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิต BOPP Film กําลังการผลิต 52,000 ตันต่อปี  
จาํนวน 2 สายการผลิต มูลค่าตามบญัชีของอาคารระยอง (โรงท่ี 2)   50.31 ลา้นบาท  

- เคร่ืองจักรหลักท่ีโรงงานระยอง (โรงท่ี 2) มีจาํนวน 30 รายการหลัก อายุการใช้งาน 20 ปี  
จาํนวนปีท่ีใชง้าน 9-15 ปี มูลค่าตามบญัชีรวมอุปกรณ์เคร่ืองจกัร  781.06 ลา้นบาท 

- อาคารโรงงานท่ี 3 กวา้ง x ยาว 60 * 232 เมตร พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 14,676 ตารางเมตร ติดตั้ง
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์การผลิต BOPP Film กําลังการผลิต 12,000 ตันต่อปี  
จาํนวน 1 สายการผลิต มูลค่าตามบญัชีของอาคารระยอง (โรงท่ี 3)   11.53  ลา้นบาท 

- อาคารเคร่ืองเคลือบฟิล์ม ขนาด 20 * 60 เมตร พ้ืนท่ีใชส้อยประมาณ 1,200 ตารางเมตร ติดตั้ง
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เคลือบฟิลม์ ขนาดกาํลงัการผลิต 1,500 ตนัต่อปี 1 สายการผลิต มูลค่าตาม
บญัชี  3.95 ลา้นบาท 

- เคร่ืองจักรหลักท่ีโรงงานระยอง (โรงท่ี 3) มีจาํนวน 30 รายการหลัก อายุการใช้งาน 20 ปี  
จาํนวนปีท่ีใชง้าน 9-10 ปี มูลค่าตามบญัชีรวมอุปกรณ์เคร่ืองจกัร  72.50  ลา้นบาท 

- เคร่ืองจกัรท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานมูลค่า 51.76 ลา้นบาท (ไดต้ั้งสาํรอง 37.51 ลา้นบาท และ
หกัค่าเส่ือมสะสม  9.40  ลา้นบาท ดงันั้นมูลค่าสุทธิ   5.30  ลา้นบาท) 

- รายการซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรรอตดัจ่ายมูลค่าตามบญัชี 0.05 ลา้นบาท และอะไหล่และอุปกรณ์ 
มูลค่าตามบญัชี  125.63  ลา้นบาท 

มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน (ระยอง) 180.39 ลา้นบาท 
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• โรงประกอบและจดัเกบ็วสัดุหีบห่อฟิลม์ (Packaging materials) ตั้งอยูท่ี่ 144 หมู่ท่ี 5 ตาํบลมาบข่า 
อาํเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง บนเน้ือท่ี 17-2- 98 ไร่ ประกอบดว้ย 

-  โรงประกอบและจดัเกบ็วสัดุหีบห่อฟิลม์ ขนาด กวา้ง x ยาว 60 * 72 เมตร พ้ืนท่ีใชส้อย
ประมาณ 4,320 ตารางเมตร มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน และมูลค่าสุทธิตามบญัชีของอาคารโรง
ประกอบและจดัเกบ็วสัดุหีบห่อ 8.87 ลา้นบาท และ  9.05  ลา้นบาท ตามลาํดบั 

- เคร่ืองมือหลกัท่ีใชผ้ลิต ประกอบวสัดุหีบห่อมีจาํนวน 19 รายการ อายกุารใชง้าน 20 ปี 
จาํนวนปีท่ีใช ้9-10 ปี มูลค่าตามบญัชีรวมเคร่ืองมือ  0.41  ลา้นบาท  

• ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 19932 เน้ือท่ีจาํนวน 6-1-43 ไร่ ตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสาหกรรมระยองอินดสัเตรียลปาร์ค 
(ฝ่ังตรงขา้มโรงงานระยอง) ซ่ึงบริษทัฯ เตรียมก่อสร้างไวเ้พ่ือเกบ็วตัถุดิบและวสัดุเหลือใชเ้พ่ือรองรับ
การเติบโตของบริษทัฯ มูลค่าตามบญัชี 13.98 ลา้นบาท 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ 30 กนัยายน 2556 ของบริษัทฯ 

 ล้านบาท 

ส่วนของทีด่ิน ส่ิงปลูกสร้าง  และ เคร่ืองจักร มูลค่า ราคา วงเงนิขอภาระ 

 สุทธิตามบัญชี ประเมนิ หลกัประกนัการกู้ยมื 

ท่ีดินท่ีตั้งโรงงานทั้ง  2  แห่ง - 433.20 
1,919.69 

ส่ิงปลกูสร้างอาคารโรงงาน  2  แห่ง 115.49  

เคร่ืองจกัรทั้งหมด - 1,378.50  

เคร่ืองจกัร ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน - 5.30 - 

รายการซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรรอตดัจ่าย และอะไหล่และ
อุปกรณ์ 

125.68 - - 

ท่ีดินไม่ใชใ้นการดาํเนินงาน (บางพลี) - 36.61 - 

อาคารโรงงานระยอง (โรงงานท่ี 3) 11.53 - - 

อาคารสาํหรับเกบ็วตัถุดิบและวสัดุ (โรงงานระยอง) 3.95 - - 

ท่ีดินท่ีตั้งโรงประกอบและจดัเกบ็วสัดุหีบห่อ - 8.87 - 
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 ล้านบาท 

ส่วนของทีด่ิน ส่ิงปลูกสร้าง  และ เคร่ืองจักร มูลค่า ราคา วงเงนิขอภาระ 

 สุทธิตามบัญชี ประเมนิ หลกัประกนัการกู้ยมื 

ท่ีดินโฉนด 19932  ฝ่ังตรงขา้มโรงงานระยอง - 13.98 - 

ส่ิงปลกูสร้างอาคารโรงประกอบและจดัเกบ็วสัดุหีบห่อ 9.05 - - 

 2.8.2 สินทรัพย์ทีไ่ม่มตีวัตนทีสํ่าคญัในการประกอบธุรกจิ 

  - ไม่มี - 

3.  โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้น และประวตักิารเพิม่ทุนในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 

โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ [วนัท่ี 30 กนัยายน 2556] บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,365,000,000 บาท และมีทุนชาํระแลว้ 1,365,000,000 บาท 
โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 1,365,000,000 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 งบการเงนิรวม (หน่วย: บาท) 

 2556 2555 2554 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุน้    

ทุนจดทะเบียน    

  หุน้สามญั 1,365,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,365,000,000 1,365,000,000 1,365,000,000 

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้    

  หุน้สามญั 1,365,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,365,000,000 1,365,000,000 1,365,000,000 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม    

 จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย - - - 

 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (1,159,501,352) (1,033,647,743) (991,640,972) 
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ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

- - - 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 723,717,943 962,329,691 1,155,617,790 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทั
ยอ่ย 

- - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  723,717,943 962,329,691 1,155,617,790 

ประวตัิการเพิม่ทุนในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 

ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีการเพ่ิมทุน 

4. ประวตักิารจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั 3 ปี 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจดัสรรเงินกาํไรประจาํปีโดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือปรากฏว่าผลการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ มีกาํไรและไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ่อีกทั้ง ตอ้งปรากฏวา่ บริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปัน
ผลได ้และในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษทัฯ จะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง  ๆของบริษทัฯ ดว้ย  

โดยในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี  

รอบผลประกอบการ 
เงนิปันผลต่อหุ้น (บาท) สัดส่วนการจ่ายเงนิปันผล 

เทยีบกบักาํไรสุทธิ 

1 มกราคม – 30 กนัยายน 2556 - - 

1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2555 - - 

1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2554 - - 

5. ข้อมูลของผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการรวมทั้งหมด 10 ท่าน ดงัน้ี  

1. นายประยทุธ  มหากิจศิริ ประธานกรรมการ 

2. นางสุวมิล  มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ 

3. นายภิรมย ์ แจ่มใส กรรมการผูจ้ดัการ 
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4. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการ 

5. นางสาวอุษณา  มหากิจศิริ กรรมการ 

6. นายชาญชยั  กฤษณีไพบูลย ์ กรรมการ 

7. นายสมชยั  วสุพงศโ์สธร กรรมการ 

8. นางก่ิงเทียน  บางออ้ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. นายประดิษฐ  ศวสัตนานนท ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

10. นายวฒันชยั  สุวคนธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหาร  

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นายภิรมย ์ แจ่มใส กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายชาญชยั  กฤษณีไพบูลย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ - ปฏิบติัการ 

3. นายสมชยั  วสุพงศโ์สธร รองกรรมการผูจ้ดัการ – การเงินและการลงทุน 

4. นายชูเกียรติ เสนีตนัติกลุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 

5. นายชยัยศ เขมษัเฐียร ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการบริหารกลางและสิทธิประโยชน์ 

6. นายชาคริต หมวดมณี ผูอ้าํนวยการฝ่ายโรงงาน 

7. นายตนยั พยคันิธิ ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและการตลาด 

8. นายทวศีกัด์ิ  เอ้ือเชิดกุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาระบบ 

9. นางสาวอจัฉรา ชุณหเอ้ือเฟ้ือ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

10. นายชาตรี บุนนาค ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

11. นายอาํนวย ชูสวสัด์ิ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายซพัพลายเชน  
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2556 ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัฯ ปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้คร้ังล่าสุด รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
10 อนัดบัแรก มีดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
วนัปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 29 มนีาคม 2556 

จํานวนหุ้นทีถ่ือ % 

1. กลุ่มมหากิจศิริ 1,144,453,488 83.84 

2. ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 66,893,043 4.90 

3. นายไพศาล แซ่ล่อ 15,486,033 1.13 

4. นายสุธี  ล่ิมอติบูลย ์ 10,200,058 0.75 

5. นายนฐัพงษ ์ พนัธ์รัตนมงคล 4,000,000 0.29 

6. นายชยัยศ เขมษัเฐียร 3,795,972 0.28 

7. นางสุดใจ วฒิุศกัด์ิศิลป์ 3,600,000 0.26 

8. บริษทั กาแฟผงไทย จาํกดั 3,200,493 0.23 

9. นายนิรันดร ศรียงค ์ 3,000,000 0.22 

10. นายเอนก ชยักิตติศิลป์ 2,183,200 0.16 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้ในกลุ่มมหากิจศิริ ประกอบดว้ย  

1. นายประยทุธ  มหากิจศิริ  ถือจาํนวน 709,130 หุน้ หรือเท่ากบั 0.05 % 

2. นางสุวมิล  มหากิจศิริ  ถือจาํนวน 79,005,878 หุน้ หรือเท่ากบั 5.79 % 

3. นางสาวอุษณีย ์ มหากิจศิริ  ถือจาํนวน 202,465,263 หุน้ หรือเท่ากบั 14.83 % 

4. นายเฉลิมชยั  มหากิจศิริ  ถือจาํนวน 224,709,706 หุน้ หรือเท่ากบั 16.46 % 

5. นางสาวอุษณา  มหากิจศิริ  ถือจาํนวน 471,817,096  หุน้ หรือเท่ากบั 34.57 % 

6. บริษทั เลควดู แลนด ์จาํกดั  ถือจาํนวน 153,091,364 หุน้ หรือเท่ากบั 11.22 % 
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7. บริษทั พีเอม็ กรุ๊ป จาํกดั ถือจาํนวน 12,655,051 หุน้ หรือเท่ากบั 0.93 % 

 รวม  จาํนวน 1,144,453,488  หุน้ หรือเท่ากบั 83.84 % 

 

สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เลควูด แลนด์ จํากดั 

รายช่ือผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

กลุ่มมหากิจศิริ  100.00 

รวม 100.00 

สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท พเีอม็ กรุ๊ป จํากดั 

รายช่ือผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

กลุ่มมหากิจศิริ   100.00 

 

 บริษทัฯขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถกูตอ้งและครบถว้นทุกประการ  

 

  ขอแสดงความนบัถือ  

   
   ( นายสมชยั วสุพงศโ์สธร )  

  กรรมการและเลขานุการบริษทั 
   โดยตาํสั่งคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

 

 

 

 



 



 



 





 

 

                        ใบจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตรี่ จาํกดั (มหาชน) 
การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 682,500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

แก่ผุถื้อหุน้เดิมของบรษิทัตามสดัสว่นจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แตล่ะรายถืออยู ่(Right Offering) ในอตัราสว่นการจดัสรร 2 หุน้สามญัเดิมตอ่ 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุน(เศษท่ีเหลือปัดท้ิง) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1 บาท 

 

วนัท่ีจองซ้ือ                 18 ธนัวาคม 2556            19 ธนัวาคม 2556            20 ธนัวาคม 2556           23 ธนัวาคม 2556           24 ธนัวาคม 2556 

ขอ้มลูผูจ้องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน โปรดกรอกขอ้ความในชอ่งดา้นล่างน้ีใหค้รบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง 

ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว, นิติบุคคล) ...................................................................................................................................................................... เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี ........................................................................... 
  บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย     เลขประจาํตวัประชาชน...................................................................           บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว     เลขท่ีใบต่างดา้ว/หนังสือเดินทาง ................................................................    

  นิติบุคคลสญัชาติไทย           เลขทะเบียนนิติบุคคล.....................................................................           นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว           เลขทะเบียนนิติบุคคล ...................................................................................       

บา้นเลขท่ี ................ ตรอก/ซอย ........................................ ถนน .................................... แขวง/ตาํบล ....................................... เขต/อาํเภอ .......................................... จงัหวดั .................................... รหสัไปรษณีย ์................... 
สญัชาติ ............................................ อาชีพ ....................................................................................        วนั/เดือน/ปีเกิด (วนัจดทะเบียนนิติบุคคล) ............................................................................ 

หมายเลขโทรศพัทผ์ูจ้องซ้ือ            บา้น........................................................................................         โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี .................................................................... 

ขา้พเจา้ผูถื้อหุน้เดิมตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 จาํนวน........................................................... หุน้        มีสิทธิในการจองซ้ือหุน้ใหม่ตามสิทธิจาํนวน................................................ หุน้ 

มีความประสงคข์อจองซ้ือและขอจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จาํกดั (มหาชน) ดงัน้ี 

รายละเอียดการจอง จาํนวนหุน้ท่ีจองซ้ือ จาํนวนเงินท่ีจองซ้ือ(บาท)=จาํนวนหุน้ท่ีจองซ้ือ x 1 บาท 

  จองซ้ือนอ้ยกวา่สิทธิ    

  จองซ้ือตามสิทธิทั้งจาํนวน    

  จองซ้ือเกินสิทธิ (เฉพาะส่วนท่ีเพ่ิม)   

รวมจองซ้ือทั้งส้ิน   

พรอ้มกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

สัง่จา่ย “บญัชีสาํหรบัการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตรี่” ธนาคาร กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา บางพลี ประเภทบญัชี ออมทรพัย ์เลขที่ 254-1-302738 
   เช็คบุคคล               แคชเชียรเ์ช็ค               ดรา๊ฟท ์              เงินโอน (ผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารเท่าน้ัน) 

       เลขท่ีเช็ค …………………………………………………………. วนัท่ี ……………………………………………………………ธนาคาร ……………………………………………………….…..สาขา ……………………………………………………………………… 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ดงักล่าวแลว้ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี : (ผูจ้องซ้ือโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน) 

 ใหอ้อกใบหุน้ตามจาํนวนท่ีไดร้บัการจดัสรรน้ันในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” และดาํเนินการใหบ้ริษัท......................................................................................................... 

สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี ..............................................................(โปรดระบุช่ือและหมายเลขสมาชิกผูฝ้ากตามท่ีมีรายช่ือปรากฏดา้นหลงัใบจอง) นําหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือเขา้

บญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยช่ื์อ ........................................................................................... เลขท่ี ................................................... ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษัทน้ัน (ช่ือผูจ้องซ้ือตอ้งตรงกบัช่ือบญัชีซ้ือขายหลกัทรพัย ์ มิฉะน้ันจะ

ดาํเนินการนําหุน้เขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยเ์พ่ือขา้พเจา้ - สมาชิกเลขท่ี 600) 
 ใหอ้อกใบหุน้ตามจาํนวนท่ีไดร้บัการจดัสรรน้ันในนามของ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” และนําหุน้เขา้ฝากไวก้บับริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยเขา้บญัชีของ

บริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยเ์พ่ือขา้พเจา้ - สมาชิกเลขท่ี 600 (การขอถอนเป็นใบหุน้ในภายหลงัผูจ้องซ้ือจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามท่ีบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนด) 

 ใหอ้อกใบหุน้ตามจาํนวนท่ีไดร้บัการจดัสรรน้ันในนามของขา้พเจา้ และจดัส่งใบหุน้ใหก้บัขา้พเจา้  โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยรบัหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวเขา้เป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบียนและอนุญาตใหท้าํการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน หรือจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิท่ีไดร้บัจดัสรรแต่ไม่ไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนในส่วนท่ีจองซ้ือเกินสิทธิ หรือไดร้บัจดัสรรหุน้หุน้สามญัเพ่ิมทุนไม่ครบเต็มตาม

จาํนวนหุน้ท่ีจองซ้ือ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัจดัสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบ้ีย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 วนันับแต่วนัส้ินสุดกาํหนดระยะเวลาจอง

ซ้ือและชาํระเงินค่าจองซ้ือ โดยจา่ยเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จา่ยเฉพาะในนามขา้พเจา้และจดัส่งตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2556 ทางไปรษณีย ์

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนน้ี หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นและเอกสารประกอบการ

จองซ้ือท่ีถูกตอ้งเรียบรอ้ยพรอ้มชาํระค่าจองซ้ือ หรือหากเช็คบุคคล/ แคชเชียรเ์ช็ค/ดรา๊ฟท ์ท่ีสัง่จา่ยแลว้น้ันไม่ผ่านการเรียกเก็บใหถื้อวา่ขา้พเจา้สละสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 
ขา้พเจา้ไดอ่้านหนังสือขอ้สนเทศการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนและยนิยอมผูกพนัตามหนังสือขอ้สนเทศดงักล่าว และท่ีจะไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหนา้อีกดว้ย 

 

การลงทุนในหุน้ยอ่มมีความเส่ียง และก่อนตดัสินใจจองซ้ือหุน้ควรศึกษาขอ้มลูในหนังสือขอ้สนเทศอยา่งรอบคอบ 

หลกัฐานการรบัจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน (ผูจ้องซ้ือโปรดกรอกขอ้ความในส่วนน้ีดว้ยตวับรรจงใหค้รบถว้นชดัเจน) 

วนัท่ีจองซ้ือ       18 ธนัวาคม 2556            19 ธนัวาคม 2556            20 ธนัวาคม 2556           23 ธนัวาคม 2556           24 ธนัวาคม 2556 ใบจองซ้ือเลขท่ี........................................ 

บริษัท ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จาํกดั (มหาชน)  ไดร้บัเงินจาก (ช่ือตามใบจอง) ……………………………....................................………..........…… เพ่ือจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จาํกดั (มหาชน) ในราคาหุน้ละ 1 บาท  

รายละเอียดการจอง จาํนวนหุน้ท่ีจองซ้ือ จาํนวนเงินท่ีจองซ้ือ (บาท) 

  จองซ้ือนอ้ยกวา่สิทธิ   

  จองซ้ือตามสิทธิทั้งจาํนวน   

  จองซ้ือเกินสิทธิ (เฉพาะส่วนท่ีเพ่ิม)    

รวมจองซ้ือทั้งส้ิน   

โดยชาํระเป็น       เช็คบุคคล           แคชเชียรเ์ช็ค           ดร๊าฟท ์           เงินโอน (ผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารเท่าน้ัน)          

เลขท่ีเช็ค …………………………………………………………. วนัท่ี ……………………………………………………………ธนาคาร ……………………………………………………….......................................…..สาขา ……………………………………………………………………… 

  ออกใบหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี ……………………………………………..บญัชีซ้ือขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี .………………………………….…......................... 

 ออกใบหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” โดยเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้       

 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซ้ือ      

กรณีไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้หรือไดร้บัการจดัสรรหุน้ไม่ครบตามจาํนวนหุน้ท่ีจองซ้ือ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการจา่ยเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จา่ยเฉพาะในนามขา้พเจา้ และจดัส่งตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้วนัท่ี 

27 พฤศจิกายน 2556 ทางไปรษณีย ์

 
 

RO 

   ลงช่ือ ………………………………………………………………………………… ผูจ้องซ้ือ

(....................................................................) 

เลขท่ีใบจอง ………………………………………………………





 

 

รายช่ือสมาชิกผูฝ้ากหลกัทรพัย ์กบั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

BROKER 

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบรษิัท ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบรษิัท 

002 บริษัทหลกัทรพัยทิ์สโก ้จาํกดั 030 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

003 บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุป๊ จาํกดั  (มหาชน) 032 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

004 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั   033 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จาํกดั 

005 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีไอเอ็มบี อินเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 034 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

006 บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั  (มหาชน) 038 บริษัทหลกัทรพัย ์ยไูนเต็ด จาํกดั  (มหาชน)     

007 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 048 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) 

008 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จาํกดั  (มหาชน) 200 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

010 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินช ์(ประเทศไทย) จาํกดั  211 บริษัทหลกัทรพัย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

011 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 213 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จาํกดั 

013 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 221 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) 

014 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 224 บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

015 บริษัทหลกัทรพัย ์สินเอเซีย จาํกดั 225 บริษัทหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

016 บริษัทหลกัทรพัยธ์นชาต จาํกดั  (มหาชน) 229 บริษัทหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั 

019 บริษัทหลกัทรพัยเ์กียรตินาคิน จาํกดั 230 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกดั 

022 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จาํกดั 244 บริษัทหลกัทรพัย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 

023 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 247 บริษัทหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จาํกดั 

026 บริษัทหลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั  (มหาชน)      248 บริษัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

027 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 924 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 

029 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)   

 

SUB-BROKER 

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบรษิัท ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบรษิัท 

242 บริษัทหลกัทรพัย ์ซิต้ีคอรป์ (ประเทศไทย) จาํกดั   

 

CUSTODIAN 

ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบรษิัท ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบรษิัท 

236 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น) 

245 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอรแ์กน เชส  

301 ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอ็น.เอ. 341 บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) – ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น 345 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น  

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอรป์อเรชัน่ จาํกดั 407 ธนาคาร ซมิูโตโม มิตซุย แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ 

305 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) เพ่ือการชาํระราคาหลกัทรพัย ์ 410 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) – เพ่ือบริหารเงิน 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น  411 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

311 ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอรป์อเรทแอนดอิ์นเวสเมนทแ์บงก ์ 413 ธนาคารมิซโูฮ คอรป์อเรต จาํกดั สาขากรุงเทพฯ 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 414 ธนาคารแหง่โตเกียว-มิตซบิูชิ ยเูอฟเจ จาํกดั สาขากรุงเทพฯ 

316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 416 ธนาคารดอยซแ์บงก ์สาขากรุงเทพฯ 

318 บริษัท ดอยซ ์ทรสัตรี จาํกดั 417 ธนาคาร อาร ์เอช บี จาํกดั 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพ่ือรบัฝากทรพัยสิ์น 418 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์

324 ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 420 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

326 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 421 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 424 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

329 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 426 ธนาคารโอเวอรซี์-ไชนีส แบงก้ิง คอรป์อเรชัน่ จาํกดั สาขากรุงเทพฯ 

334 บริษัทหลกัทรพัย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน) 518 ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

336 ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 520 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จาํกดั 

337 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 521 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จาํกดั 

 





ส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่3 

หนังสือมอบอาํนาจ 
สําหรับการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทั ไทยฟิล์มอนิดสัตร่ี จาํกดั (มหาชน) 

 เขียนท่ี _______________________________ 

 วนัท่ี ________________________________ 

ขา้พเจา้   (“ผู้มอบอาํนาจ”)  

สญัชาติ ______________เลขประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล________________ 

อยูบ่า้นเลขท่ี   หมู่บา้น/อาคาร    ซอย                      
ถนน _______________________ ตาํบล/แขวง _______________________ อาํเภอ/เขต    จงัหวดั 

 __________________________ รหสัไปรษณีย ์       

ในฐานะผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จาํนวน    หุน้ 
เป็นผูมี้สิทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จาํนวน ____________ หุน้ รายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซ้ือ
หุน้สามญัเพ่ิมทุนซ่ึงออกโดยนายทะเบียนของบริษทัฯ 

ขอมอบฉนัทะให ้นาย/นาง/นางสาว           
อาย ุ____________ ปี เลขประจาํตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง        
อยูบ่า้นเลขท่ี    หมู่บา้น/อาคาร      ซอย      
ถนน _______________________ ตาํบล/แขวง _______________________ อาํเภอ/เขต     จงัหวดั 
__________________________ รหสัไปรษณีย ์    (“ผู้รับมอบอาํนาจ”) 

เป็นผู ้รับมอบอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายดําเนินการแทนข้าพเจ้าในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 
________________________ หุน้ รวมถึง มีอาํนาจในการลงนาม แกไ้ข เพ่ิมเติมขอ้ความในใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
ชาํระค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ยื่นเอกสารการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ และดาํเนินการใดๆ ทั้งปวงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจอง
ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ แทนขา้พเจา้ผูม้อบอาํนาจไดจ้นเสร็จการ 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปภายใตก้ารมอบอาํนาจตามหนงัสือมอบอาํนาจฉบบัน้ี ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํ
ดว้ยตนเองทุกประการ 

ลงช่ือ  ผูม้อบฉนัทะ 

 (                                  )  

ลงช่ือ  ผูรั้บมอบฉนัทะ 

   (                          ) 





 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. 

 

 

แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทนุ 

 

    

         

 

 

 

  

บริษทั ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 73/3 หมู่ 4 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.13  

ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จงัหวัดสมุทรปรำกำร 10540  

โทรศัพท์ 0-2750-1350,0-2316-9558  โทรสำร.0-2316-9687,0-316-6225 
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