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บริษัท ไทยฟิล์มอนิดัสตร่ี จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 

เม่ือวันที่ 27 เมษำยน 2565 
ณ บำงนำ คอนเวนช่ัน เซนเตอร์ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรบำงนำ ทำวเวอร์ เอ ช้ัน 2  

เลขท่ี 2/3 หมู่ 14 ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 6.5 ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอบำงพลี  
จังหวดัสมุทรปรำกำร 10540 

ก่อนเร่ิมกำรประชุม 

 คุณทิพรัตน์ พงษ์นเรศ เลขานุการบริษทั ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการ
ลงคะแนนเสียง และการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ โดยยึดถือแนวทางในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

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

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

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

บตัรเสีย เท่านั้น แลว้น าคะแนนดงักล่าว หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือ   
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียง เห็นดว้ย ในวาระนั้นๆ ผลการนบัคะแนนจะรายงานบนจอดา้นหนา้ในห้องประชุม 

8. ทั้งน้ี ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้สอบถามในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม 

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

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

11. ส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแลว้เสร็จ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้น       
ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระท่ีเหลืออยู่ และส่งบตัรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าท่ี เพื่อจะได้
บนัทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

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

13. หลงัจากปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ บตัรลงคะแนนในวาระก่อนหนา้ จะไม่น ามานบัคะแนนอีก 
 

/14.กรณีที่ผูถ้อืหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะ… 
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จะไม่น ามานบัคะแนนอีก/.... 

14. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเร่ิมเขา้ประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นตน้ไป 
ดงันั้นในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจ านวนผูถื้อหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกนัได ้

15. กรณีถือเป็นบตัรเสีย 
15.1 มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเวน้การลงคะแนนของคสัโตเดียนในประเทศไทย) 
15.2 มีการท าเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน มีการแกไ้ข ขีดฆ่าความเห็น โดยมิไดล้งนามก ากบั 
15.3 การขีดฆ่าบตัรทั้งบตัร 
15.4 บตัรลงคะแนนท่ีช ารุด และไม่อยูใ่นสภาพท่ีสามารถอ่านผลได ้
หากผูถื้อหุ้นตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงช่ือก ากบัทุกคร้ัง 

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

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

 อน่ึงเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 เป็นการล่วงหน้าแลว้ โดยได้
ประชาสัมพนัธ์ ผ่านระบบการแจง้ข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทัฯ ดงันั้นในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดก้ าหนด 9 วาระตามหนังสือเชิญ
ประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นแลว้ พร้อมกนัน้ีไดเ้ชิญตวัแทนผูถื้อหุ้น คือ คุณจิระประภา แสงหอม ร่วมเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนน
และการนบัคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี 

 คุณทิพรัตน์ พงษ์นเรศ เลขานุการบริษทั แจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วม
ประชุมเพ่ือช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุม    จ ำนวน 6 ท่ำน 
1. นางก่ิงเทียน บางออ้ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวฒันชยั สุวคนธ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายชาญ วงศลื์อเกียรต์ิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี กรรมการ 
5. นางปราณี วิทยาภาษิต กรรมการ 
6. นายชยัรัก จนัทรนิจกร กรรมการ 

/กรรมกำรที่ลำประชุม จ ำนวน 2 ท่ำน… 
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6. นายชยัรัก จนัทรนิจกร กรรมการ/.... 

กรรมกำรท่ีลำประชุม    จ ำนวน 2 ท่ำน 

1. นางสาวอุษณีย ์ มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการ 

ในการประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจ านวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน 

ประธำนกรรมกำรชุดย่อย    จ ำนวน 2 ท่ำน 

1. นางก่ิงเทียน บางออ้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวฒันชยั สุวคนธ ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ผู้บริหำรท่ีเข้ำร่วมประชุม    จ ำนวน 4 ท่ำน 

1. นายชยัรัก จนัทรนิจกร กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางสาวสายใจ  รักขิตธนะ ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการบญัชีและการเงิน  
3. นายวิชาญ ศุภจิตเกษม ผูอ้  านวยการฝ่ายโครงการใหม่และเทคนิคโซลูชัน่ รักษาการผูอ้  านวยการฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

ผู้สอบบัญชีที่เข้ำร่วมประชุม   จ ำนวน 1 ท่ำน 

1. นางสุมนา  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา  ผูส้อบบญัชีจากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

 ทั้งน้ีสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดส่้งตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น คือ คุณอารี กองพฒัน์พาณิชย ์เขา้ร่วมประชุมดว้ย   

 ต่อจากนั้นไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า การประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 10 ราย และโดยการ
รับมอบฉันทะจ านวน 21 ราย รวมเป็น 31 ราย จากผูถื้อหุ้นทั้งหมด 3,966 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นไดท้ั้งหมด 14,805,023,026 หุ้น จาก
จ านวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 87.99 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ ถือว่าครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 36 ซ่ึงก าหนดว่า  “ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น มาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจาก
ผูถื้อหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม”  

เร่ิมกำรประชุม  เม่ือเวลา 10.09 น. 

 คุณก่ิงเทียน บางออ้ ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม (ประธานฯ) ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษทัฯ ขอ้ 38 
ก าหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น....”  ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระท่ีก าหนดในหนังสือเชิญประชุมท่ีได้จัดส่งให้กับท่านผูถื้อหุ้นทุกท่าน  
ล่วงหนา้แลว้ ดงัต่อไปน้ี  

 

/วำระที่ 1 : เร่ืองที่ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ… 
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ทุกท่านล่วงหนา้แลว้ ดงัต่อไปน้ี/.... 

วำระท่ี 1 : เร่ืองท่ีประธำนฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 

 ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า ในปี 2562 ถึง ปี 2563 บริษทัฯ ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและประกอบกบั
สถานการณ์แพร่ระบาดของการติดเช้ือโควิด (Covid-19) ท าให้บริษทัฯ ตอ้งหยุดการผลิตตั้งแต่เดือนกนัยายน 2562 เป็นตน้มา ต่อมา
ท่านประธานกิตติมศกัด์ิ ท่านประยุทธ มหากิจศิริ ได้ให้ความกรุณาเขา้มาช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของบริษทัฯ จนท าให้บริษทัฯ 
เป็นบริษทัท่ีสะอาด ปลอดภาระหน้ีสิน อีกทั้งยงัไดมี้การเสริมทีมบริหารท่ีมีความแข็งแกร่ง มีความรู้ ความสามารถ ท าให้บริษทัฯ 
สามารถกลบัมาด าเนินธุรกิจไดอี้กคร้ังในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 และมีความมุ่งหวงัท่ีจะท าให้บริษทัฯ เติบโตขึ้นและสามารถท าก าไร
ไดใ้นอนาคต 

 ในการประชุมวาระท่ี 1 มีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองเพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 1 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพ่ิมขึ้นจ านวน 7 ราย ดงันั้น
ในการประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่วาระท่ี 1 จะมีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ รวมเป็น 39 ราย จากผูถื้อหุ้นทั้งหมด 3,966 
ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ทั้งหมด 14,805,133,048 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.99 ของหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

วำระที่ 2 : พจิำรณำรับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 เม่ือวันที ่26 มีนำคม 2564 

 ประธานฯ  รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบถึงรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 
มีนาคม 2564 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน14 วนั ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ และไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ
รายงานการประชุมขา้งตน้ 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2564 

วำระท่ี 3: พจิำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ของบริษัทฯ 

 ประธานฯ มอบหมายให้คุณชัยรัก จนัทรนิจกร กรรมการผูจ้ดัการรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2564     
ต่อท่ีประชุม โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

  งบกำรเงิน 

2564 2563 

รายไดจ้ากการขาย 301.78 0.08 
ตน้ทุนขาย (341.79) (0.21) 
ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น (40.01) (0.13) 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน 0.62 - 
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 งบกำรเงิน 

60.27 
2564 2563 

รายไดอ้ื่น ๆ  8.43 60.27 
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี - 258.07 
รวมรำยได้ 310.83 318.42 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหาร (237.84) (159.85) 

ค่าใชจ้่ายอื่น - (17.78) 
ตน้ทุนทางการเงิน (0.55) (124.43) 
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ (269.35) 16.15 
(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษีเงินได ้ 27.56 10.24 

ก ำไร(ขำดทุน) ส ำหรับปี (241.79) 26.39 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ (หน่วย:บาท) (0.015) 0.012 

 จากการท่ีบริษทั ไดก้ลบัมาผลิตฟิล์มในเดือน เมษายน 2564 โดยเร่ิมจาก 3 สายการผลิต เป็น BOPP 2 สายการผลิต และ 
CPP 1 สายการผลิต แต่เน่ืองจากการกลบัมาเร่ิมผลิตในช่วงแรกๆ ยงัไม่สามารถผลิตไดเ้ต็มตามก าลงัผลิตท่ีมีทั้งหมด สามารถผลิตได้
ประมาณ 5,300 ตนัในปี 2564 ซ่ึงในปี 2565 น้ีคาดว่าน่าจะสามารถผลิตไดดี้ขึ้น และจะมีการเพ่ิมก าลงัการผลิตอีก 2 สายการผลิต เป็น 
BOPP 1 สายการผลิต และ Metalized 1 สายการผลิต โดยคาดว่าคร่ึงปีแรกของปี 2565 จะผลิตได้ประมาณ 11,678 ตัน และในช่วง
ปลายปีบริษทัฯ จะเพ่ิมอีก 1 สายการผลิต ท าให้บริษทัฯ จะสามารถผลิตไดร้วมประมาณ 31,618 ตนั จากทั้งหมด 6 สายการผลิต 

 ด้วยขีดความสามารถของการผลิตของบริษัทฯ ท่ีผลิตทั้ งชั้น Printing Layer (BOPP), Barrier Layer (Metalized) และ 
Sealant Layer (CPP) ซ่ึงเป็นฟิล์มหลกัท่ีใช้ในการผลิต Flexible Packaging แบบครบวงจร ซ่ึงเป็นเป้าหมายการลงทุน Down stream   
ต่อจากการผลิตฟิลม์ ท่ีท่านประธานกิตติมศกัด์ิ ท่านประยทุธ มหากิจศิริ ไดม้อบนโยบายไว ้

 ทางดา้นนวตักรรมใหม่ท่ีเกิดขึ้นจากการผลิตฟิล์มก็เป็นส่วนหน่ึงในแผนการผลิตของบริษทัฯ ก็คือ BOPE ท่ีเป็น Mono 
Layer โดยท่ีจากเดิมตอ้งใชฟิ้ลม์ 3 ชั้นมาประกบ (Laminate) กนัในบาง Application ก็สามารถลดเหลือชั้นเดียวได ้จึงท าให้ง่ายต่อการ
จดัเก็บเพื่อน ามา Recycle และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นการสร้างมูลค่าในผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ไดม้ากย่ิงขึ้น และมีโอกาสท่ีจะ
น าพาบริษทัฯ ให้กลบัมาสร้างผลก าไรไดใ้นอนาคต 

 ส าหรับการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตนั้น คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ไดมี้มติรับรองให้บริษทัฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วนัท่ี 18 สิงหาคม 2560 ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิก เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ก าหนด       
อายรัุบรอง 3 ปี  

 บริษทัฯ ยงัคงยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลและการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยไดด้ าเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อตา้น
คอร์รัปชั่น มีการเปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู ้มีส่วนได้เสีย             
ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ และทางไปรษณีย ์ซ่ึงให้ส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษทัโดยตรง 
พร้อมกบัไดเ้ปิดเผยช่องทางในเวบ็ไซต์ของบริษทั www.thaifilmind.com  ในหน้านโยบายการก ากบัดูแลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบริษทัฯ ทั้งน้ี ในปี 2564 ไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะใดๆ จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
 

/ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสอบถาม… 

http://www.thaifilmind.com/


 

 

6 
TFI รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 
ขอ้เสนอแนะใดๆ จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย /.... 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี และแจง้ว่าในการ
ประชุมวาระท่ี 3 มีผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเองเพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 6 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพ่ิมขึ้นจ านวน 3 ราย  ดงันั้นในการประชุม      
ผูถื้อหุ้นตั้งแต่วาระท่ี 3 จะมีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 48 ราย จากผูถื้อหุ้นทั้งหมด 3,966 ราย นับเป็น
จ านวนหุ้นได้ทั้งหมด 15,589,675,078 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.65 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดของบริษทัฯ 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ    
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 ดงักล่าวขา้งตน้ 

วำระที่ 4: พจิำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแส   
เงินสด ของงบกำรเงิน ส ำหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 ของบริษัทฯ  

 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ของบริษทัฯ ตามท่ีไดแ้นบ
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในรูปแบบรหสัคิวอาร์
แลว้ โดยงบการเงินดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบโดยบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และผา่นการพจิารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้  

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี และแจง้ว่าในการ
ประชุมวาระท่ี 4 มีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองเพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 2 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพ่ิมขึ้นจ านวน 1 ราย ดงันั้นในการประชุม       
ผูถื้อหุ้นตั้งแต่วาระท่ี 4 จะมีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 51 ราย จากผูถื้อหุ้นทั้งหมด 3,966 ราย นับเป็น
จ านวนหุ้นได้ทั้งหมด 15,589,692,280 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.65 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมดของบริษทัฯ 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานฯ จึงไดข้อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ    
ผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 15,589,692,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

 

/วำระที่ 5: พิจำรณำอนุมัติงดกำรจัดสรรก ำไร… 
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ที่เขา้ร่วมประชุมทั้งหมด/.... 

วำระที่ 5: พจิำรณำอนุมัตงิดกำรจัดสรรก ำไร และงดกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 

 ประธานฯ ได้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า บริษทัฯ มีผลขาดทุนสะสมจ านวน 2,136 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงิน       
ปันผลได ้ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 46 ก าหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณี
ท่ีบริษทัฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจดัสรรก าไร และงดการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2564 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังดการจดัสรรก าไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 15,589,692,280 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

วำระที่ 6: พจิำรณำอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ถึงครำวออกตำมวำระ  

 ประธานฯ ได้รายงานต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า จากกรรมการบริษทัฯ ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 
ก าหนดว่า “ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม” ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ีจะมี
กรรมการตอ้งออกตามวาระอตัราหน่ึงในสาม จ านวน 3 ท่าน คือ  

1. นางสาวอุษณีย ์ มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ 
2. นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี กรรมการ 
3. นายธีระชยั พรสินศิริรักษ ์ กรรมการ 

 คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่านางสาวอุษณีย ์มหากิจศิริ และนายกมลสุทธ์ิ ทัพพะรังสี มีประสบการณ์ และ
ความเช่ียวชาญในธุรกิจ ซ่ึงสร้างคุณประโยชน์ อย่างมากต่อบริษทัฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ส าหรับนายธีระชัย พรสินศิริรักษ์ กรรมการท่ีครบวาระ และไม่ประสงคจ์ะเขา้รับการด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัฯต่อ ดงันั้นในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระ
หน่ึงเพียง 2 ท่าน คือ นางสาวอุษณีย ์มหากิจศิริ และนายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี โดยกรรมการท่ีจะแต่งตั้งใหม่ จะขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งในวาระท่ี 9 ต่อไป 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี และแจง้ว่าในการ
ประชุมวาระท่ี 6 มีผูถื้อหุ้นรับมอบฉันทะเพ่ิมขึ้นจ านวน 1 ราย ดงันั้นในการประชุมผูถื้อหุ้นตั้งแต่วาระท่ี 6 จะมีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง
และโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 52 ราย จากผูถื้อหุ้นทั้งหมด 3,966 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ทั้งหมด 15,589,692,850 หุ้น จาก
จ านวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.65 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 

/เม่ือไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดสอบถาม… 
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ไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ/.... 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ โดย
แยกการลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้แต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ 2 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

(1) แต่งตั้ง นางสาวอษุณีย ์ มหากิจศิริ เป็นรองประธานกรรมการ  

เห็นดว้ย 15,589,692,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999996 ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 570 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.000004  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

(2) แต่งตั้ง นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี เป็นกรรมการ 

เห็นดว้ย 13,15,589,692,102 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.999995 ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นดว้ย 178 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000001  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 570 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.000004  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

วำระที่ 7: พจิำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565  

 ประธานฯ น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท       
ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ โดยปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดรั้บเป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 20,000 บาท
ต่อท่าน ค่าตอบแทนส าหรับประธานกรรมการ ไดรั้บเป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนท่ีมีการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กบักรรมการท่ีมาประชุมในแต่ละคร้ังท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 
2 คร้ัง บริษทัฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กบักรรมการท่านท่ีมาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านท่ีร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดยอ่ย ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก) ถึงแมว่้าเม่ือเทียบเคียงกบัค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีเฉล่ียให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่า แต่เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัคงมีผลขาดทุนอยู่ ในปี 2565 จึงขอเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเท่ากบัปีท่ีแลว้ คือ ไดรั้บเป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนส าหรับประธาน
กรรมการ ไดรั้บเป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กบักรรมการ
ท่ีมาประชุมในแต่ละคร้ังท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 คร้ัง บริษทัฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กบั
กรรมการท่านท่ีมาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
กรรมการชุดยอ่ย ไม่มีคา่ตอบแทนอื่นอีก) 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ 

มติ : ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ คือ ได้รับเป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน 
ค่าตอบแทนส าหรับประธานกรรมการ ไดรั้บเป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ      
จะจ่ายค่าเดินทางให้กบักรรมการท่ีมาประชุมในแต่ละคร้ังท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 คร้ัง  

/บริษทัฯ จะจ่ายค่าเดินทาง… 
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คณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ ง /.... 

บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านท่ีมาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านท่ีร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดยอ่ยไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก)ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 13,15,589,692,280 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999996 ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 570 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000004  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

วำระที่ 8: พจิำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ส ำหรับปี 2565 

 ประธานฯ ไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่าคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีจาก 
บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั ในปีท่ีผา่นมา และมีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐาน
ในการท างานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ และท างานได้อย่างถูกตอ้งรวดเร็ว นอกจากน้ีไดพ้ิจารณาจ านวนเงินค่าสอบบญัชี
ส าหรับปี 2565 มีความเห็นว่าค่าสอบบญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบญัชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการ
เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจาก บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผูต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ       
ในปี 2565 ดงัน้ี  

 นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 และ/หรือ 
 นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5897 และ/หรือ 
 นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7305  

 หรือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นท่ีบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั มอบหมาย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัดว้ย 

 เปรียบเทียบอตัราค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีส าหรับปี 2565 และปี 2564 

หน่วย : บาท 

รายการ 
ปี 2565 ปี 2564 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
(บาท) (บาท) (บาท) (%) 

งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@165,000 บาท รวม 3 ไตรมาส
สมาส 

495,000.00 420,000.00 75,000.00 17.85 

งบการเงินประจ าปี  505,000.00 380,000.00 125,000.00 32.89 

ค่าบริการอื่น - - - - 

รวม 1,000,000.00 800,000.00 200,000.00 25.00 

 ส าหรับค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าไปรษณียากรในการส่งหนงัสือขอค ายืนยนั 
ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ส านักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจ านวนท่ีได้จ่ายไปจริง ทั้งน้ีไม่มี
ค่าบริการอืน่ใดนอกเหนือจากคา่สอบบญัชี 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ 

/มติ: ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาแลว้… 
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ให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติ/.... 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2565 จากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั โดย 

 นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5113 และ/หรือ 
 นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 5897 และ/หรือ 
 นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7305  

 เป็นผูต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ ตามท่ีไดผ้่านการพิจารณาและน าเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนด
ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบญัชีไม่เกิน 1,000,000.00 บาท และค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินตามจ านวนท่ีจ่ายไป
จริง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 15,589,692,850 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

วำระที่ 9: พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ  พจิำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ 

 ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าจากวาระท่ี 6 ท่ีนายธีระชยั พรสินศิริรักษ ์กรรมการท่ีครบวาระ ไม่ประสงคจ์ะเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อนั้น คุณอุษณา มหากิจศิริ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด ไดเ้สนอวาระเพ่ิมเติมให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่ 1 ท่าน คือ นายชยัรัก จนัทรนิจกร 
โดยประวติัของนายชยัรัก จนัทรนิจกร ไดน้ าเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาในคราวน้ี 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี และแจง้ว่าในการ
ประชุมวาระท่ี 9 มีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองเพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 1 ราย โดยการรับมอบฉันทะเพ่ิมขึ้นจ านวน 1 ราย ดงันั้นในการประชุม       
ผูถื้อหุ้นวาระท่ี 9 มีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ รวมเป็น 54 ราย จากผูถื้อหุ้นทั้งหมด 3,966 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น
ได้ทั้งหมด 15,591,042,850 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.66 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของ
บริษทัฯ 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติแต่งตั้ง
นายชยัรัก จนัทรนิจกร เป็นกรรมการ 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้เห็นว่านายชยัรัก จนัทรนิจกร มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในธุรกิจ ซ่ึงสร้างคุณประโยชน์
อยา่งมากต่อบริษทัฯ จึงมีมติอนุมติัแต่งตั้งนายชยัรัก จนัทรนิจกร เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 15,591,042,191 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999996 ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นดว้ย 89 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000001  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 570 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000004  ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด  
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00   ของจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่างๆเพ่ิมเติม 

 คุณสุชาติ แสงหิรัญ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถาม บริษทัฯ มีก าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรโดยรวมอยูท่ี่ 81,000 ตนั ซ่ึงใน
ปี 2564 ก าลงัการผลิตของบริษทัฯ อยูท่ี่ 5,353 ตนั ส าหรับปี 2565 คาดว่าก าลงัการผลิตของบริษทัฯ จะเป็นอยา่งไร 

/คุณชยัรัก จนัทรนิจกร กรรมการผูจ้ดัการ… 
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ของบริษทัฯ จะเป็นอยา่งไร/.... 

 คุณชยัรัก จนัทรนิจกร กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่า ในปี 2564 บริษทัฯ เพ่ิงเร่ิมกลบัมาผลิตฟิลม์เพียงแค่ 3 สายการผลิต จาก 
8 สายการผลิต ซ่ึงในปี 2565 น้ีจะเพ่ิมเป็น 6 สายการผลิต และจากแผนงานท่ีบริษทัฯ วางไว ้ผลประกอบการของบริษทัฯ จะดีขึ้นจาก   
ปีท่ีผา่นมา และในปี 2565 ก าลงัการผลิตท่ีคาดไวจ้ะอยูท่ี่ประมาณ 31,600 ตนั   

 คุณสุชาติ แสงหิรัญ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามถึงตลาดหลกัในการขายฟิล์มของบริษทัฯ เป็นภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

 คุณชัยรัก จันทรนิจกร กรรมการผู ้จัดการ ช้ีแจงว่า ในปี 2564 ตลาดในการขายฟิล์มส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็น
ต่างประเทศ ซ่ึงอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 60 และเป็นตลาดภายในประเทศประมาณร้อยละ 40 ส าหรับปี 2565 บริษทัฯ จะมุ่งมาท่ีตลาด     
ในประเทศมากขึ้น โดยคาดว่าตลาดในประเทศจะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 60-70 

 คุณวีรวิทย์ วุฒิเลิศเดชา ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามถึงแผนโครงการ Flexible Packaging ความพร้อมในการผลิต       
การเตรียมพ้ืนท่ี และการเจรจากบัผูร่้วมทุน 

 คุณชยัรัก จนัทรนิจกร กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่า จากท่ีในเบ้ืองตน้บริษทัฯ ตั้งใจท่ีจะด าเนินโครงการ Flexible Packaging 
ดว้ยตวัเอง แต่เน่ืองจากในประเทศมีคู่แข่งขนัจ านวนมาก ประกอบกบัมีการพฒันาเทคโนโลยีการท าลามิเนชัน่อยา่งแพร่หลาย บริษทัฯ 
จึงไดเ้จรจาหาผูร่้วมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างศกัยภาพและสร้างความมัน่ใจว่าบริษทัฯ สามารถท่ีจะแข่งขนัในตลาด
น้ีได ้โดยโครงการดงักล่าวจะตั้งบนท่ีดินส านกังานใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ทั้งน้ีก็จ าเป็นตอ้งรอความชดัเจนของการ
หาผูร่้วมลงทุนก่อน ซ่ึงก็ก าลงัเจรจากนัอยู่ อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ไดเ้ตรียมความพร้อมโดยการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ
ไดรั้บการอนุมติัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 คุณสุชาติ แสงหิรัญ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ท าให้ตน้ทุนการผลิตของบริษทัฯ สูงขึ้น
หรือไม่ และมีแผนในการ Stock วตัถุดิบมากนอ้ยแค่ไหน 

 คุณชัยรัก จันทรนิจกร กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่า ตามแนวทางการด าเนินงานของบริษทัฯแล้ว จะท าการ Stock สินค้า     
ไม่เกิน 1 เดือน เน่ืองจากบริษทัฯ ให้ความส าคญักบัคุณภาพของสินคา้เป็นหลกั ส าหรับตน้ทุนวตัถุดิบซ่ึงขณะน้ีทั้งราคาน ้ ามนั และ    
เม็ดพลาสติกอยู่ในช่วงขาขึ้นนั้น บริษทัฯ ตอ้งควบคุมทั้งฝ่ังซ้ือและฝ่ังขาย และไดมี้ความพยายามในการเจรจากบัลูกคา้ในประเทศ     
ในการท า Rolling Forcast ประมาณ 3 เดือน เพื่อท่ีจะควบคุมตน้ทุนขายและราคาขายให้อยู่ในสถานการณ์ท่ีควบคุมได ้และส่งผลให้  
ผลประกอบการของบริษทัฯ เป็นไปตามเป้าหมาย 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ให้ท่ีประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพ่ิมเติม 
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี และไดแ้สดงความคิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ จะไดน้ าไปพิจารณาและด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านเดินทาง
โดยสวสัดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเม่ือเวลา 10.50 น. 
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