
 

 

 
 
 
ที่ TFIS 09 /2018 
 

20 มีนาคม 2561 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

เรียน ท่านผู้ถือหุน้ บรษิัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
2. CD รายงานประจ าปี 2560 
3. ข้อบังคับบรษิัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้ 
4. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
5. ค านิยาม “กรรมการอิสระ”  ของบริษทัฯ 
6. เอกสารประกอบวาระที่ 6 ข้อมูลของผูท้ี่ได้รบัการเสนอชื่อ เพื่อเลอืกตั้งเปน็กรรมการบริษทัฯ 
7. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข และแบบ ค. 
8. ข้อมลูของกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
9. ค าช้ีแจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมฯ 
10. แผนที่แสดงสถานที่จดัประชุม 
11. แบบขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2560 

 โดยหนังสือฉบับนี้  บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่  จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวันศุกรท์ี่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ บางนา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ช้ัน 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) 
ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 2: รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560  

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซ่ึงได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 
โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และ
กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว 
รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2560 ดังกล่าว 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานการประชุมสามัญ              
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซ่ึงได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 แล้ว 

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน 

/วาระที่ 3: รับทราบผลการด าเนินงานส าหรับงวด 1 ปี.... 
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ไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน/..... 

วาระท่ี 3: รับทราบผลการด าเนินงาน ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ  

ข้อมูลประกอบ: ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 และข้อมูลส าคัญอื่นๆ ดังรายละเอียดปรากฎใน CD รายงานประจ าปี 
2560 ในหัวข้อค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ซ่ึงได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้    
รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานส าหรับงวด 
1 ปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ  

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสด ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ข้อมูลประกอบ : งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และ              
งบกระแสเงินสด ส าหรบังวด 1 ปี ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏใน CD
รายงานประจ าปี ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ                
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปี 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องไดร้ับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5: พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรก าไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินก าไรประจ าปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า 

1. ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ มีก าไร และ 
2. บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ และ 
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ 
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46. ก าหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินก าไร ในกรณีที่ บริษัทฯ ยังมี
ผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดการ
จัดสรรก าไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจ านวน 1,765 
ล้านบาท  
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

/วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ... 
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ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน/.... 

วาระท่ี 6: พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ 

ข้อมูลประกอบ : กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ก าหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซ่ึงจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสาม จ านวน    
3 ท่าน คือ 

รายชื่อกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา การด ารงต าแหน่งกรรมการอ่ินๆ ในปัจจุบัน 
จ านวนปีที่

ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

การประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

กิจการอ่ืนที่อาจมี
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

1.นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ 
กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี 

6/6 5/5 2 แหง่ ไม่มี ไม่มี 14 ป ี

2. นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธิ์ 
 กรรมการ อายุ 55 ปี 

6/6 - ไม่มี ไม่มี ไม่มี 3 ปี 9 เดือน 

3. นายสมชัย วสุพงศ์โสธร 
 กรรมการ อายุ 54 ปี 

6/6 - ไม่มี 5 แหง่ ไม่มี 7 ปี 8 เดือน 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติที่
เหมาะสม และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซ่ึงสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน คือ  นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์  นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธิ์ และ  นายสมชัย        
วสุพงศ์โสธร กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (โปรดดูรูปถ่ายและประวัติของกรรมการเพิ่มเติมได้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.) 
โดยนายประดิษฐ  ศวัสตนานนท์ เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึง
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาเป็นเวลา 14 ปี แต่เนื่องจากเป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ความเข้ าใจในธุรกิจบริษัทฯ           
เป็นอย่างดี จึงไม่สามารถหาท่านอื่นทดแทนได้ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอช่ือ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า 98 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2560 ถึงวันที่  
31 ธันวาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 7: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2561 

ข้อมูลประกอบ : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 จนถึงปัจจุบัน กรรมการของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 
30,000 บาทต่อท่าน ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า
บริษัทฯ โดยอ้างอิงจากข้อมูลรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 (ฉบับล่าสุด) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ส าหรับในการประชุมครั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรับ  ปี 2561 คือ         
เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ ส าหรับค่าตอบแทนประธานกรรมการ ซ่ึงมีข้อก าหนด
บทบาทและความรับผิดชอบที่สูงกว่ากรรมการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเบี้ยเลี้ยงประธานกรรมการเป็นเดือนละ 
50,000 บาท (โดยกรรมการแตล่ะท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย  จะไม่ มี ค่ าตอบแทนอื่ น 
นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการ เท่านั้น) 

/ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชุม... 
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นอกจากเบี้ยเลีย้งกรรมการ เท่านัน้)/.... 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ ส าหรับปี 2561 คือเดือนละ 
30,000 บาทต่อท่าน และเบี้ยเลี้ยงประธานกรรมการเป็นเดือนละ 50,000 บาท (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยจะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการ เท่านั้น) 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ส าหรับปี 2561 

ข้อมูลประกอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด ในปีที่  
ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการท างาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ และท างานได้ถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจ านวนเงินค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2561 มีความเห็นว่าค่าสอบ
บัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึง เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 ดังนี้  

 นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ 
 นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ 
 นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113  

เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีส าหรับปี 2561 และปี 2560 

บริการค่าสอบบัญชี ปี 2561 ปี 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(บาท) (บาท) (บาท) (%) 

งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@218,000 บาท รวม 3 ไตรมาส 654,000.00 654,000.00 - - 

งบการเงินรวม รายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส - 63,000.00 (63,000.00) (100%) 

งบการเงินประจ าปี งบเฉพาะกิจการ 577,000.00 577,000.00   

งบการเงินประจ าปี งบการเงินรวม - 31,000.00 (31,000.00) (100%) 

รวม 1,231,000.00 1,325,000.00 (94,000.00) (7%) 

 ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรใน
การส่งหนังสือขอค ายืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ส านักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ไม่
มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี 

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากผลงานที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2561 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด โดย 

 นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ 
 นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ 
 นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 

 เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและน าเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้
ค่าตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,231,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตาม
จ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 

/ทั้งนีน้ายเจษฎา หังสพฤกษ…์. 



 

 

5 
TFI /เชิญประชุมสามัญ ประจ าปี 2561 
ตามจ านวนที่ได้จ่ายไปจรงิ 

 ทั้งนี้นายเจษฎา หังสพฤกษ์ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ และนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ส่วน
ได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และนายเจษฎา 
หังสพฤกษ์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2560 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา    
10.00 น. เป็นต้นไป ณ บางนา คอนเวนช่ัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ช้ัน 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14            
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 6.5 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  (ตามแผนที่แสดงสถานที่จัด
ประชุม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10.) 

 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
และออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซ่ึงแต่งตั้ง             
คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.พร้อมกับติดอากรมูลค่า 20 บาท เพื่อให้
หนังสือมอบฉันทะสมบูรณ์ตามกฎหมาย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น  
กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ  เข้าประชุมและ 
ออกเสียงแทนตน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายช่ือ 
และรายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ 

 ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องน ามาแสดงในวัน
ประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 . โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

 เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย 
บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันประชุม ณ บางนา คอนเวนช่ัน         
เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ช้ัน 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 6.5 ต าบลบางแก้ว 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 (กรณีที่มอบอ านาจให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนสามารถส่งทาง
ไปรษณีย์มาถึง นางสาวทิพรัตน์ พงษ์นเรศ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 73/3 หมู่ 4            
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ก่อนวันประชุม) 

 เนื่องจากบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานประจ าปี 2560 เป็นแบบ CD Rom 
ดังนั้น หากท่านใดต้องการรายงานประจ าปีเป็นแบบหนังสือ กรุณาแจ้งความจ านงโดยใช้แบบฟอร์มตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11. 

 อนึ่ง บริษัทฯ ได้ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจ าปี 2561 ในวันที่           
2 มีนาคม 2561 (Record Date)  

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นายสมชัย  วสุพงศฺโสธร) 
กรรมการและเลขานุการบรษิัท 
โดยค าส่ังคณะกรรมการบรษิัท 



1 
 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 
ณ บางนา คอนเวนชัน่ เซน็เตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน กม. 6.5         

ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
_____________________________________________________________________ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม    จ านวน 6 คน 
1. นางก่ิงเทียน  บางอ้อ   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายประดษิฐ ศวัสตนานนท ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวัฒนชัย  สุวคนธ ์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายอ านาจ  กิตติกรัยฤทธิ์  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
5. นายชาญชัย  กฤษณีไพบูลย์  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ-สายปฏิบัติการ 
6. นายสมชัย  วสุพงศ์โสธร  กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ-สายการเงินและการลงทุน 

และเลขานุการบรษิัท 

กรรมการที่ลาประชุม    จ านวน 4 คน 
1. นายประยุทธ มหากิจศิร ิ  ประธานกรรมการและผู้อ านวยการใหญ ่
2. นางสุวิมล  มหากิจศิร ิ  รองประธานกรรมการ 
3. นายเฉลิมชัย มหากิจศิร ิ  กรรมการ 
4. นางสาวอุษณา มหากิจศิร ิ  กรรมการ 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชมุ   จ านวน 1 คน 
1. นายจิโรจ  ศิริโรโรจน ์  ผู้สอบบัญชีจากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากัด 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม    จ านวน 5 คน 
1. นายอ านาจ  กิตติกรัยฤทธิ์  กรรมการผู้จัดการ 
2. นายชาญชัย  กฤษณีไพบูลย์  รองกรรมการผู้จัดการ-สายปฏิบัตกิาร 
3. นายสมชัย  วสุพงศ์โสธร  รองกรรมการผู้จัดการ-สายการเงินและการลงทุน 
4. นายชัยยศ  เขมษัเฐียร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารกลางและสิทธิประโยชน ์
5. นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเฟื้อ  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 
 ก่อนเข้าวาระการประชุม นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเฟื้อ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
 

 
/ในการออกเสียงลงคะแนน.... 
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ออกเสียงลงคะแนนดังนี้/.... 

 ในการออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย และเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตามเอกสารที่
ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ในการนับคะแนนจะนับ
บัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จ านวนเท่าไร น าไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนน
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น เมื่อได้จ านวนเท่าไร จะถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ในวาระนั้น พร้อมกันนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 
คุณนันท์นภัส อธิวัฒน์ชโยธร ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงด้วย 

เริ่มการประชุม เมื่อเวลา 10.00 น. 

 นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 และกล่าวแนะน ากรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วม
ประชุม เพื่อช้ีแจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ        
คุณจุรีรัตน์ ช่ืนสุวรรณ เข้าร่วมประชุมด้วย ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง จ านวน 18 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจ านวน 13 ราย รวมเป็น 31 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,041 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น
ได้ทั้งหมด 1,593,210,837 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.81 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของ
บริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 36 ซ่ึงก าหนดว่า  “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก 
ผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 
1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”  

 เนื่องจากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการติดภาระกิจส าคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ที่ประชุม          
ผู้ถือหุ้น จึงได้เลือกนางกิ่งเทียน บางอ้อ ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) 

 ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ก าหนดใน
หนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 วาระท่ี 1.1 : ภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์ 

 ประธานฯ มอบหมายให้คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการกล่าวรายงานภาวะอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์ 

 คุณอ านาจ  กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า สถานะการณ์ของอุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์
ตลาดโลกในปัจจุบัน และโอกาสการท าธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยปีที่ผ่านมาถือว่าภาวะของตลาดโลกถดถอย ผู้ผลิตส่วนใหญ่
ถึงร้อยละ 40 คือผู้ผลิตในประเทศจีน ใช้ก าลังการผลิตเพียงร้อยละ 70 เท่านั้น อันเนื่องมาจากประเทศในทวีปเอเซียและอาเซียน         
มีการค้าเสรีมากขึ้น ที่เกิดจากผลของข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ร่วมกัน ผลกระทบที่ตามมาส่งผลให้เกิดการใช้มาตราการ     
ตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) ของตลาดฟิล์มด้วย ซ่ึงคาดว่าจะมีการใช้มาตรการนี้มากขึ้นและรุนแรงมากขึ้น อาทิ  เช่น        
ในปีที่ผ่านมาประเทศอินโดนีเซียใช้มาตราตอบโต้การทุ่มตลาดส าหรับฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชนิด BOPP FILM แล้ว โดยส่งผลกระทบต่อ
บริษัทฯ อย่างมาก เพราะก าลังการผลิตของบริษัทฯ เกือบทั้งหมด คือ ผลิต  BOPP FILM เป็นผลให้ปริมาณการส่งสินค้าออกลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ เพราะการส่งสินค้าออกไปยังประเทศอินโดนีเซียของบริษัทฯ มีปริมาณที่สูง แตเ่มื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตฟิล์มรายอื่น 
จะมีการผลิตฟิล์มอยู่หลายชนิด ที่อาจสร้างก าไรจากฟิล์มชนิดอื่น อาทิ เช่น ฟิล์มไนลอน ที่ตลาดมีความต้องการสูงขึ้น สร้างผลต่าง
ราคา มีก าไรสูงขึ้น  

/ประกอบกบัการที่ สหราชอาณาจักร... 
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สร้างผลต่างราคา มีก าไรสูงขึน้/.... 

 ประกอบกับการที่ สหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) และค่าเงินบาทที่ผันผวน ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ 
ในด้าน Supply Chain (ห่วงโซ่อุปทาน คือ การจัดล าดับของกระบวนการทั้งหมดที่มีต่อการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า โดยเริ่มต้น
ตั้งแต่กระบวนการจัดซ้ือ การผลิต การจัดเก็บ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดจ าหน่วย และการขนส่ง ให้ประสานกันอย่างคล่องตัว)  
ไม่ปกติ โดยปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีสัญญาซ้ือวัตถุดิบ - เม็ดพลาสติค รายปีก็ตาม ก็ยังเกิด Shot Supply (ขาดแคลนวัตถุดิบ) 
2-3 ครั้ง  

 ตลาดโดยรวมของ BOPP FILM ไม่ได้เติบโตสูงตามที่มีการคาดการณ์กันไว้ แต่เป็นการเติบโตอย่างปกติ ส่วนใหญ่จะ
เป็นในส่วน Flexible Packaging (บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว) ที่ตลาดมีแน้วโน้มต้องการมากขึ้นในฟิล์มชนิดพิเศษ อาทิเช่น การยืดอายุการ
ถนอมอาหารได้นานขึ้น เป็นต้น  

 โอกาสในด้านธุรกิจของบริษัทฯ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบในปีที่ผ่านมาจากสถานะการณ์ข้างต้น ผลประกอบการของ
บริษัทฯ ก็ยังมีก าไรก่อนดอกเบี้ย, ภาษี, ค่าเส่ือมราคา, ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) อยู่ แต่ก าไรสุทธิมีผลขาดทุน ฝ่ายบริหารจะ
พยายามต่อไป เพื่อท าให้ผลประกอบการมีก าไรสุทธิ โดยจะพัฒนาให้บริษัทฯ เป็น Specialty House ของ BOPP Film เพราะภาวะ 
การแข่งขันที่จากเดิมมีคู่แข่งน้อยรายเป็นการแข่งขันสมบูรณ์ จากการเปิดเสรีทางการค้า ท าให้ผู้ผลิตฟิล์มต่างประเทศ อาทิ  เช่น จีน 
อินโดนีเซีย เวียดนาม ส่งสินค้าเข้ามาแข่งขันในประเทศไทย ส่งผลให้การขาย Commodity Film (ฟิล์มธรรมดา) มีก าไรน้อยลง  
บริษัทฯ จึงจะพัฒนาฟิล์ม เพื่อปรับสัดส่วนการขายเป็น Specialty ของ BOPP Film หรือ BOPP Film ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ให้มียอดขาย
สูงขึ้น แต่ทั้งนี้การพัฒนาฟิล์มต้องใช้ระยะเวลา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทฯ จะเร่งปรับตัวด้วยการเป็น Specialty House ของ 
BOPP Film ซ่ึงมี 2 แนวทาง คือ พัฒนาฟิล์มพิเศษด้วยตัวเอง หรือ ร่วมมือทางธุรกิจกับผู้เช่ียวชาญการผลิตฟิล์มชนิดพิเศษ ที่มีตลาด
รองรับพร้อม ซ่ึงบริษัทฯ จะด าเนินการทั้ง 2 แนวทางไปพร้อม ๆ กัน  

 วาระท่ี 1.2 : รายงานผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

 ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมชัย  วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการจัดประชุมสามัญ       
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
ด้วยคะแนนร้อยละ 96 ซ่ึงต่ ากว่าผลประเมินของปี 2558 ที่ได้ร้อยละ 97.25 แต่สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่
เท่ากับร้อยละ 91.62 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน 
ข้างต้น 

มต ิ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไดร้ับทราบ 

วาระท่ี 2: รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 

 ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2559โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมาย
ก าหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และไดจ้ัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ 

/เมือ่ไมม่ีผู้ถือหุน้ท่านใดสอบถาม... 
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เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้/.... 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน
การประชุมข้างต้น 

มต ิ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไดร้ับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 

วาระท่ี 3: รับทราบผลการด าเนินงานของ ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเฟื้อ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ดังนี้ 

  (หน่วย : ล้านบาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2559 2558 2559 2558 
รายได้จากการขาย 1,921 2,868 1,921 2,868 
ต้นทุนขาย (1,710) (2,598) (1,710) (2,598) 
ก าไรขั้นต้น 211 270 211 270 
ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายทรัพย์สิน 1 3 1 3 

ก าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่น 5 2 5 2 
รายได้อื่นๆ  13 11 14 12 
รวมรายได ้ 1,940 2,884 1,941 2,885 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร (239) (187) (253) (187) 
ต้นทุนทางการเงนิ (122) (80) (122) (80) 
ก าไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได ้ (131) 19 (144) 20 
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได ้ (1) 1 (1) 1 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับป ี (132) 20 (145) 21 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้(หน่วย:บาท) (0.06) 0.01 (0.07) 0.01 

โดยมีสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงดังนี ้

1. รายได ้

 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2559 มีรายได้จากการขายจ านวน 1,921 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีรายได้จากการ
ขายจ านวน 2,868 ล้านบาท มีรายได้จากการขายลดลง 947 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 33 สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณ
การส่งออกลดลงจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดของประเทศอินโดนิเชีย รวมถึงตลาดในประเทศมีการน าเข้าฟิล์ม
ประเภท Commodity ที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิดมีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง 

2. รายได้อื่นๆ 

 รายได้อื่นในปี 2559 จ านวน 14 ล้านบาท มาจากการขายเศษวัสดุ 

/3. ก าไรขั้นต้น 
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มาจากการขายเศษวัสด/ุ.... 

3. ก าไรขั้นต้น 

 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นในปี 2559 จ านวน 211 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 11 ของยอดขาย เมื่อเทียบกับปี2558  ซ่ึงลดลง 
59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 สาเหตุเกิดจากตลาดมีการแข่งขันที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านราคาและปริมาณ ส่งผลให้
ก าไรขั้นต้นลดลง  

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2559 จ านวน 253 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้ ในขณะที่ ปี 2558 จ านวน 
187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 66 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ส ารองด้อยค่าเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับบริษัทย่อย จ านวนรวม 13 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย
หยุดการผลิตจ านวน 67 ล้านบาท 

5. ต้นทุนทางการเงิน 

 ต้นทุนทางการเงินในปี 2559 จ านวน 122 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร  

6. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 

 งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จจ านวน 132 ล้านบาท 
และ 145 ล้านบาท ตามล าดับ เทียบกับปี 2558 บริษัทฯ มีผลก าไรจ านวน 20 ล้านบาท และ 21 ล้านบาทตามล าดับ ส าหรับ
งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 152 ล้านบาท และ 166 ล้านบาท จาก
เหตุผลดังที่กล่าวแล้วข้างต้น 

 ส าหรับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันนั้น ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปช่ัน ที่จัดขึ้น
โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโกง” ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 
2559 

 และขอรายงานความคืบหน้าการขอเข้ารับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(CAC) นั้น ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันเพื่อขอเข้ารับรองต่อฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่  15 ธันวาคม 2559 ซ่ึงทาง CAC แจ้งว่าถึงแม้ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ค่อยมีการได้ติดต่อกับ
หน่วยงานรัฐมากนัก แต่บริษัทฯ ควรเพิ่มเติมเรื่องความเสี่ยงการคอร์รัปชั่นกับหน่วยงานรัฐ 

 คุณอ านาจ  กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่า ผลการด าเนินงานที่รายงานข้างต้น ได้รับผลกระทบจากภาวะ
อุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ที่ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 1.1  

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

มต ิ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไดร้ับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ดังกล่าวข้างต้น 

/วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน 
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ประจ าปี 2559 ดังกล่าวข้างต้น/.... 

วาระท่ี 4: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นและ       
งบกระแสเงินสด ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ได้จัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด ซ่ึงเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ 

 เมื่อไมม่ีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ 

มต ิ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วน
ของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย  1,593,150,837 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.996 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 60,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

วาระท่ี 5: พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรก าไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 

 ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจ านวน 1,501 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซ่ึง
เป็นไปตามข้อบังคบัขอ้ 46 “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจัดสรรก าไร และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

มต ิ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรก าไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย  1,593,150,837 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.996 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 60,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

วาระท่ี 6: พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ 

 ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 10 ท่าน ตามข้อบังคับข้อ 19 ก าหนดว่า “ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซ่ึงจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่ง    
ในสาม จ านวน 3 ท่าน คือ  

/นางกิ่งเทียน  บางอ้อ... 
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อัตราหนึ่งในสาม จ านวน 3 ท่าน คือ/.... 

1. นางก่ิงเทียน บางอ้อ กรรมการิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวัฒนชัย สุวคนธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายเฉลิมชัย มหากิจศิร ิ กรรมการ 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในธุรกิจ ซ่ึงสร้าง
คุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นางกิ่งเทียน      
บางอ้อ, นายวัฒนชัย สุวคนธ์ และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 คุณสมชัย  วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท กล่าวเสริมว่า ส าหรับหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้นจะ
พิจารณาจากกรรมการที่มาจากภายนอก ที่ไม่ท าหน้าที่บริหารจัดการในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เป็นกรรมการที่อิสระจากผู้ถือหุ้นที่มี
อ านาจควบคุม ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและอื่นๆ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยก าหนดวาระด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่อง
ได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ บริษัทฯ จะเห็นว่ากรรมการอิสระท่านนั้นมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ไม่สามารถหา
ท่านอื่นทดแทนได้ ประกอบกับในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ซ่ึงบริษัทที่ผลิตฟิล์มในลักษณะเดียวกับบริษัท ปัจจุบันมีอยู่เพียง 2 บริษัท 
เป็นเหตุให้การสรรหาผู้รอบรู้เกี่ยวกับธุรกิจฟิล์มบรรจุภัณฑ์มีอยู่จ ากัด 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

มต ิ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

(1) แต่งตั้ง นางก่ิงเทียน บางอ้อ เป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย  1,593,150,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.996 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 89 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 60,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

(2) แต่งตั้ง นายวัฒนชัย สุวคนธ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย  1,593,150,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.996 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 89 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 60,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

(3) แต่งตั้ง นายเฉลิมชัย มหากิจศิร ิ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย  1,593,150,837 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.996 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 60,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
 

/ก่อนเริม่การประชุมวาระที่ 7... 
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ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด/.... 

 ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 7 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 2 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจ านวน 1 ราย 
ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 7 จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 34 ราย จากผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด 3,041 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,593,214,041 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.81 
ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ 

วาระท่ี 7: พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560  

 ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้            
ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ส าหรับปี 2560 ซ่ึงเป็นอัตราเดิมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่เดือน 
มกราคม 2546 เป็นต้นมา ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบเคียงกับคา่ตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า
บริษัทฯ คือ เดือนละ 30,000 บาท ต่อท่าน โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย  
จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีผล
ขาดทุนสะสมอยู่ 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ 

  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

มต ิ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2560 เท่าเดิม คือเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน (โดย
กรรมการแต่ละท่าน ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยง
กรรมการบริษัทฯ เดือนละ 30,000 บาท ต่อท่านเท่านั้น) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย  1,593,153,329 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.996 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 60,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 712 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

วาระท่ี 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2560 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท
กรินทร์ ออดิท จ ากัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานใน
การท างานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และท างานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจ านวนเงินค่าสอบบัญชีส าหรับ
ปี 2560 มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึง เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอ    
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560 ดังนี้  

 นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ 
 นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ 
 นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113  
 
 

/อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบทานงบ... 
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113/... 

 อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวมกับตรวจสอบบัญชีประจ าปี ส าหรับปี 2560 ดังนี้:- 

หน่วย : บาท 

รายการ 
ปี 2560 
ที่เสนอ 

ปี 2559 
ที่จ่ายจริง 

เพิ่มขึ้น 
บาท % 

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 1,325,000 1,286,000 39,000 3% 

 ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรในการ
ส่งหนังสือขอค ายืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ส านักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ไม่มี
ค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ 

คุณจุรีรัตน์  ช่ืนสุวรรณ ผู้ถือหุ้นจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอให้ช้ีแจงรายละเอียดของค่าสอบบัญชี
ว่าประกอบด้วยรายการใดบ้าง รวมทั้งรายละเอียดค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 

คุณอัจฉรา ชุณหเอื้อเฟื้อ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของปี 2559  
ตามรายงานประจ าปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้กับทา่นผู้ถือหุ้น หน้าที่ 180 พร้อมช้ีแจงรายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของปี 2560 ซ่ึง
ประกอบด้วย :- 

หน่วย : บาท 

บริษัทผู้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี 
ปี 2560                     
ที่เสนอ 

ปี 2559          
ที่จ่ายจริง 

เพิ่มขึ้น 
บาท % 

บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมทั้งป ี 717,000 696,000 21,000 3% 
 ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 608,000 590,000 18,000 3% 
 ค่าบริการอ่ืนๆ -ไม่มี- -ไม่มี- - - 
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  1,325,000 1,286,000 39,000 3% 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการตรวจสอบ
เช่น ค่าเดินทาง จัดพิมพ์งบการเงิน และค่า
ไปรษณียากรในการส่งหนังสือยืนยัน ตาม
จ านวนที่จ่ายจริง 

 ตามจ านวนที่จ่ายจริง 88,729   

บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี รวม 1,325,000 1,374,729   
บริษัทย่อย      
บจก. ทีเอฟไอ เทรดดิ้ง งบการเงินประจ าป ี 30,000 30,000   
บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์(โคราช 1) งบการเงินประจ าป ี 30,000 30,000   
บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์(โคราช 2) งบการเงินประจ าป ี 30,000 30,000   
บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์(โคราช 3) งบการเงินประจ าป ี 30,000 30,000   
บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์(โคราช 4) งบการเงินประจ าป ี 30,000 30,000   
ค่าบริการอ่ืน ๆ   ไม่มี ไม่มี   
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัทย่อย  150,000 150,000   

 
 

/คุณวนิดา  เตมียะจรัสวงศ์  ผู้ถือหุ้น… 
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รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีบริษัทย่อย/... 

คุณวนิดา  เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ แจ้งว่าบริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัทข้างต้น ก่อตั้งมาเพื่อรองรับโครงการใน
อนาคต แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการท าโครงการใดๆ แล้วเพราะเหตุใดจึงมีค่าสอบบัญชี  

คุณสมชัย  วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ตามกฎหมายเมื่อจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทแล้ว ต้องมีการน าส่งงบการเงินประจ าปี 
ที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว ดังนั้นถึงแม้ว่าบริษัทย่อย ยังไม่ได้ด าเนินโครงการใดๆ ก็จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

มต ิ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2560 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด โดย 

 นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ 
 นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ 
 นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  

 เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและน าเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้
ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,325,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจ านวนที่จ่ายไปจริง 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย  1,593,153,329 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.996 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 60,712 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.004 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

วาระท่ี 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  

 วาระท่ี 9.1 รับทราบการขอรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจาก บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด 

 คุณสมชัย  วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในต้นปี 2560 คณะกรรมการได้มีการอนุมัติการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยการขอรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด รายละเอียดตามที่ได้แจ้งต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว เนื่องจากปี 2559 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จึงจ าเป็นต้องเสริมสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทฯ จึงได้ขอ
ความอนุเคราะห์กู้ยืมเงินจากบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด เป็นจ านวน
เงินต้น 80 ล้านบาท เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ ได้ท าการกู้ยืมครบ
ตามจ านวนแล้ว  

 ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอวาระอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือ
ซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่ 

 

 

/เมือ่ไมม่ีผู้ถือหุน้เสนอเรื่องอืน่ใด... 

 
 



 

 

11 
TFI รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
ซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรอืไม่/... 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯจึงกล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อแนะน าต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ จะได้น าไปพิจารณาและด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
เดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.55 น. 
 
 

 ลงช่ือ………………………..……..ประธานที่ประชุม 
                                                      (นางก่ิงเทียน บางอ้อ)   

 
 
 ลงช่ือ…………………….………..ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
                                                             (นายสมชัย วสุพงศ์โสธร)  



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3. 
 

ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
หมวดท่ี 5  

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา    
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ย
ได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ 
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
ที่จัดพิมพ์จ าหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่               
น้อยกว่า 3 วัน  

สถานที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา หรือ
จังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก   
ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม   

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึง 1 ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน
ระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม  

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ 
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า
ประชุม 

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 



ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 
(ค) การท า แก้ไข หรือ เลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ 
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ 
(ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัทฯ หรือการออกหุ้นกู้ 
(ฌ) การควบหรือเลิกกิจการ 

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้ 
(1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการ ของบริษัทฯ ใน

รอบปีที่ผ่านมา 
(2)  พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3)  พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
(5)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 
(6)  กิจการอื่นๆ 

ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินก าไร ในกรณีที่ บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 
 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4. 
 

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม 
 

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แก่  เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและ     
ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ก) หนังสือมอบอ านาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1  ข้างต้น และ     
ผู้มอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทน 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ก) หนังสือมอบอ านาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล  และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบอ านาจมี
อ านาจกระท าการเช่นนั้น 

ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ให้น าความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับ โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย หรือซ่ึง
เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้ 

ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่       
นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้  ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ    
ช่ือนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือ ข้อจ ากัดอ านาจในการ     
ลงลายมือช่ือ ที่ตั้งส านักงานใหญ่  

ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และ
ให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปล 

4. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล 

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
************************** 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5. 
 

ค านิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 
  

 บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ำกัด (มหำชน)ได้ก ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระไว้ เท่ำกับข้อก ำหนดของคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่ำวคือ “กรรมกำรอิสระ” หมำยถึงกรรมกำรที่มี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่   
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ  หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส 
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคล    

ที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบิษัทฯ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำย หรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
ซ่ึงได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำก
กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกัน
และเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6. 
ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

                                     
 
ชื่อ – นามสกุล  
อายุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง 
การศึกษา 
 
 
 
หลักสูตรการอบรมกรรมการ      

 
: นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ 
: 69 ปี 

:  กรรมการอิสระ 
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Central State University, Oklahoma, U.S.A 
-  หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นท่ี 1/2004 
จากสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

- Directors Certification Program รุ่นที่ 3/2000 
- Director Accreditation Program  - DAP 2004 
- Audit Committee Program  รุ่นที่  3/2004  
- Improving the Quality of Financial Reporting  รุ่นที่ 4/2006  
- Monitoring the Quality of Financial Reporting  รุ่นที่ 5/2007  
- Monitoring the Internal Audit Function  รุ่นที่ 5/2008  
- Monitoring the System of internal Control and Risk Management รุ่นที่ 2/2008  
- Role of the Compensation Committee  รุ่นที่ 6/2008  
- Advanced Audit Committee Program  รุ่นที่ 13/2013  
- How to Develop a Risk Management Plan  รุ่นที่ 4/2013 
- Corporate Governance for Capital Market รุ่นที่ 1/2014 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 

: 2544 – 2549 นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง การธนาคารฯ สภาผู้แทนราษฎร 
: 2546 -2549 กรรมการ บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) 
: 2548 – 2549 ท่ีปรึกษาประจ าคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร 
: 2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ 
: 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง 
: 2547 – ปัจจุบัน 
: 2558 – ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   

บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 
บมจ. ณุศาศิริ 

การด ารงต าแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี : กรรมการ 28 ม.ค.2547 - ปัจจุบัน   
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง (คิดเป็น 100%) 

: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 (คิดเป็น 100 %) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   : -ไม่ม-ี 
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี : -ไม่ม-ี 

 
 

ชื่อกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 

บริษัทจดะเบียนอื่น กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

จ านวน จ านวน จ านวน 

นายประดิษฐ ศวสัตนานนท์ 
กรรมการอิสระ 

 
2 

 
-ไม่ม-ี 

 
-ไม่ม-ี 

  
 ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  คุณสมบัติ 

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท าผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง 
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุในบริษัทและห้างหุ้นส่วนท่ีถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

      มี 
      มี 
      ม ี

     ไมม่ ี
     ไมม่ ี
     ไมม่ ี

 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6. 
ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

                                     
 
ชื่อ – นามสกุล  
อายุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง 
การศึกษา 
 
 
หลักสูตรการอบรมกรรมการ      

 
: นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธิ ์
: 55 ปี 

 :  กรรมการ 
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   วิชาเอก เทคโนโลยีการผลิต 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 :  Director Certification Program- DCP 197/2014 
 :  Anti-Corruption for Executive Program 12/2014 
 : Chartered Director Class 9/2015 
 : Corporate Governance for Executive Class 7/2016 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 

: 2548 – มี.ค. 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
: มี.ค. 2557 – พ.ค.2557 กรรมการ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 
: พ.ค.2557 – ปัจจุบัน 
: 2559 – ปัจจุบัน 

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 

บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 
บจก. เนเชอรัล เบฟ 

การด ารงต าแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี : กรรมการ 12 มี.ค. 2557 - ปัจจุบัน   
การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2560 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง (คิดเป็น 100 %) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   : -ไม่ม-ี 
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี : -ไม่ม-ี 

 
 

ชื่อกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 

บริษัทจดะเบียนอื่น 
กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

จ านวน จ านวน จ านวน 

นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ 
กรรมการ 

 
-ไม่ม-ี 

 
1 แห่ง 

 
-ไม่ม-ี 

  
 ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  คุณสมบัติ 

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท าผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง 
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุในบริษัทและห้างหุ้นส่วนท่ีถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

      มี 
      มี 
      ม ี

     ไมม่ ี
     ไมม่ ี
     ไมม่ ี

 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6. 
ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

                                     
 
ชื่อ – นามสกุล  
อายุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง 
การศึกษา 
 
หลักสูตรการอบรมกรรมการ      

 
: นายสมชัย วสุพงศ์โสธร 
: 54 ปี 

 :  กรรมการ 
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- บรรษัทภิบาลส าหรับผู้บริหาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2008 
:  Company Secretary Program –CSP 47/2012 
:  Board Reporting Program – BRP 8/2012 
:  Fundamental Practice for Corporate Secretary – FPCS 26/2012 
:  Company Report Program – GRP4/2012 
:  Effective Minute Taking – EMT 24/2012 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 
 
 
 

: 2553 – ก.พ.2555 กรรมการและผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 
: มี.ค.2555 – เม.ย. 2555 กรรมการและผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 
: พ.ค.2555 – มิ.ย. 2555 กรรมการ,ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขานุการบริษัท 

และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 

: มิ.ย.2555 – ก.ค. 2555 กรรมการ,ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขานุการบริษัท 
และรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและการลงทุน 

บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 

: ก.ค.2555 – ปัจจุบัน กรรมการ,เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ 
สายการเงินและการลงทุน 

บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 

: 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ริเวอร์ไซต์ ทาวเวอร์ 
: 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีเอ็ม กรุ๊ป 
: 2557 – ปัจจุบัน 
: 2557 – ปัจจุบัน 
: 2559 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) 
บจก. เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ 
บจก. เนเชอรัล เบฟ 
 

การด ารงต าแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี : กรรมการ 23 เม.ย.  2553 - ปัจจุบัน   
การเข้าร่วมประชมุในรอบปี 2560 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง (คิดเป็น 100 %) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   : -ไม่ม-ี 
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี : -ไม่ม-ี 

 
 

ชื่อกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 

บริษัทจดะเบียนอื่น กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

จ านวน จ านวน จ านวน 

นายสมชัย วสุพงศ์โสธร 
กรรมการ 

 
-ไม่ม-ี 

 
5 แห่ง 

 
-ไม่ม-ี 

  
 ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  คุณสมบัติ 

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท าผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง 
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุในบริษัทและห้างหุ้นส่วนท่ีถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

      มี 
      มี 
      ม ี

     ไมม่ ี
     ไมม่ ี
     ไมม่ ี

      



 

   

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7. 
       

    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 
 เขียนที่                                            
  

                               วันที่          เดือน            พ.ศ.   
                               
(1)   ข้าพเจ้า             สัญชาติ          
 อยู่บ้านเลขที่               
                   
(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 

  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม         หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                    เสียง  ดังนี้ 

 
 หุ้นสามัญ           หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                        เสียง  

                          
  หุ้นบุริทสิทธิ         หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                   เสียง 

                                    
(3)  ขอมอบฉันทะให ้  

 
(1)    อายุ   ปี 

                                                                                                          
อยู่บ้านเลขที่  ถนน ต าบล/แขวง    
 
อ าเภอ/เขต  จังหวัด รหัสไปรษณีย์   หรือ 
                                                                                       

(2)    อายุ   ปี 
                                                                                                        
อยู่บ้านเลขที่  ถนน ต าบล/แขวง    
                                                                  
อ าเภอ/เขต  จังหวัด รหัสไปรษณีย์   หรือ 
                                                                                     

(3)    อายุ   ปี 
                                                                                                         
อยู่บ้านเลขที่  ถนน ต าบล/แขวง    
                 
อ าเภอ/เขต  จังหวัด รหัสไปรษณีย์    
                         

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561              
ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บางนา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 
2/3 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน กม. 6.5 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 

  
  ลงชื่อ …………………………………….……… ผู้มอบฉันทะ 
    
 (……………………………….…………) 
 
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผู้รับมอบฉันทะ 
   
 (……………………………….…………) 
 
 ลงชื่อ …………………………………….………. ผู้รับมอบฉันทะ 
   
 (……………………………….…………) 
  
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผู้รับมอบฉันทะ 
   
 (……………………………….…………) 

หมายเหตุ   ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 



 

 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7. 

หนังสือมอบฉนัทะ 
แบบ ข. (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว) 

 

                                                                 เขียนที ่                                                              . 

             วันที ่              เดือน                         พ.ศ.                .   
 

(1) ข้ำพเจ้ำ                                                                                    สัญชำติ                    อยู่บ้ำนเลขที่                                                 .  
ถนน                                                              ต ำบล/แขวง                                             อ ำเภอ/เขต                                               . 
จังหวัด                                                 รหัสไปรษณีย์                                 .                                  

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ            บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน)                                . 
โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งสิ้นรวม                                                 หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ                                              เสียง ดังนี้ 
    หุ้นสำมัญ                                               หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ                                             เสียง 
    หุ้นบุริมสิทธ ิ                                               หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ                                             เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
(1) กรรมกำรอิสระคือ  นำงกิ่งเทียน บำงอ้อ  นำยวัฒนชัย สุวคนธ์ หรือ 

(2)                                                                           อำยุ                ปี อยู่บ้ำนเลขที่                   ถนน                           .   
ต ำบล/แขวง                                    อ ำเภอ/เขต                                จังหวัด                                          รหัสไปรษณีย์                         หรือ 

(3)                                                                           อำยุ                ปี อยู่บ้ำนเลขที่                 ถนน                          .  
ต ำบล/แขวง                                    อ ำเภอ/เขต                                จังหวัด                                          รหัสไปรษณีย์                        หรือ 

(4)                                                                          อำยุ                ปี อยู่บ้ำนเลขที่                ถนน                            . 
ต ำบล/แขวง                                    อ ำเภอ/เขต                                จังหวัด                                         รหัสไปรษณีย์                        หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษำยน 2561 ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บำงนำ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรบำงนำ
ทำวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน กม. 6.5 ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย 

(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ดังนี้ 

 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 วาระที่ 2 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 

 วาระที่ 3 รับทราบผลการด าเนินงาน ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ  
 
 

ติดอำกร 
20 
บำท 
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 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วน
ของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้  

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรก าไร และ งดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้  

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง  

 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้  

   กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 
   กำรแตง่ต้ังกรรมกำรรำยบุคคล 
นำยประดิษฐ ศวัสตนำนนท์ เป็น กรรมกำรอิสระ  
   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

นำยอ ำนำจ กิตติกรัยฤทธิ์ เป็น กรรมกำร 
   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

นำยสมชัย วสุพงศ์โสธร เป็น กรรมกำร 
   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับ 2561 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ส าหรับปี 2561 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 
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(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น 
 

(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำร
พิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด 
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท ำไปในกำรประชุมนั้น  เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทุกประกำร 
 
 
                                                                                                         ลงชื่อ                                                                ผู้มอบฉันทะ 
                                                                                                                     ( ___________________________ ) 
        
 
                                                                                                         ลงชื่อ                                                                 ผู้รับมอบฉันทะ 
                                                                                                                       (__________________________)         
 
 
                                                                                                          ลงชื่อ                                                                 ผู้รับมอบฉันทะ 
                                                                                                                      (__________________________ )         
 
 
                                                                                                          ลงชื่อ                                                                 ผู้รับมอบฉันทะ 
                      (__________________________ )         
  
       หมำยเหตุ  

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถ
แบ่งแยก จ ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในประจ ำต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท             ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ำกัด (มหำชน) 

 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษำยน 2561 ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บำงนำ คอนเวนชั่น      
เซนเตอร์ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรบำงนำทำวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน กม. 6.5 ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร 10540 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลำอื่นด้วย     
                                                            
                วำระที่ ................................. เรื่อง ........................................................................ ................. 
 

                        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร  
  
                        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้  
 

                     เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง    
 

                วำระที่ ................................. เรื่อง ............................................................................ ............. 
 

                        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร   
 
                        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้  

                     เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง         
              
 

                 วำระที่ ................................. เรื่อง ............................................................................ ............. 
 

                        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร   
 
                        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้  

                     เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง         
              
 

  วำระที่ ................................. เรื่อง ............................................................................ ............. 
 

                        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร   
 
                        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้  

                     เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง         
              
                            



 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7. 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

เขียนที่        

             วันที ่              เดือน                               พ.ศ.                .       

(1) ข้าพเจ้า                                                                                    สัญชาติ                       อยู่บ้านเลขที่                                                  .                                
ถนน                                                              ต าบล/แขวง                                             อ าเภอ/เขต                                                   .                                                      
จังหวัด                                                 รหัสไปรษณีย์                                     .                                  

 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ                                                                                       .                                                                                                                                      
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม                                             หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                            เสียง ดังนี้ 
    หุ้นสามัญ                                               หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                             เสียง 
    หุ้นบุริมสิทธ ิ                                               หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                             เสียง 

  
(2) ขอมอบฉันทะให้ 

(1)                                                                           อายุ                ปี อยู่บ้านเลขที่                   ถนน                              
ต าบล/แขวง                                    อ าเภอ/เขต                                จังหวัด                                          รหัสไปรษณีย์                         หรือ 

(2)                                                                           อายุ                ปี อยู่บ้านเลขที่                 ถนน                                 
ต าบล/แขวง                                    อ าเภอ/เขต                                จังหวัด                                          รหัสไปรษณีย์                        หรือ 

(3)                                                                          อายุ                ปี อยู่บ้านเลขที่                ถนน                                
ต าบล/แขวง                                    อ าเภอ/เขต                                จังหวัด                                         รหัสไปรษณีย์                        หรือ 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บางนา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา
ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน กม. 6.5  ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย     

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้ 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

 มอบฉันทะบางส่วนคือ 
 

     หุ้นสามัญ   หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสียง 
     หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสียง 
 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด    เสียง 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้ 

 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 วาระที่ 2 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 

 วาระที่ 3 รับทราบผลการด าเนินงาน ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ  

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของ
ผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ และ      บริษัทย่อย 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรก าไร และ งดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง  

 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

   การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 
   การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล 
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ เป็น กรรมการอิสระ  
   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธิ์ เป็น กรรมการ 
   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

นายเสมชัย วสุพงศ์โสธร เป็น กรรมการ  
   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2561 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ส าหรับป ี2561 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 
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 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น  เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
                                                                                                         ลงชื่อ                                                                ผู้มอบฉันทะ 
                                                                                                                     ( ___________________________ ) 
        
 
                                                                                                         ลงชื่อ                                                                 ผู้รับมอบฉันทะ 
                                                                                                                       (__________________________)         
 
 
                                                                                                          ลงชื่อ                                                                 ผู้รับมอบฉันทะ 
                                                                                                                      (__________________________ )         
 
 
                                                                                                          ลงชื่อ                                                                 ผู้รับมอบฉันทะ 
                      (__________________________ )         
  
       หมายเหตุ  

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจ า ต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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        ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท             ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บางนา คอนเวนชั่น       
เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน กม. 6.5 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาอื่นด้วย     
                                                            
                วาระที่    เรือ่ง     . 
 

                        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร   
 
                        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

                     เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง    
 

                วาระที่   เรื่อง     . 
 

                        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
  
                        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

                     เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง   
                    

              วาระที่   เรื่อง     . 
 

                        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
  
                        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

                     เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง   
        

                 วาระที่   เรื่อง     . 
 

                        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
  
                        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

                     เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง   
                   



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8. 
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

ชื่อ – นามสกุล  
อายุ 
ต าแหน่ง 
การศึกษา 
 
หลักสูตรการอบรมกรรมการ  
 
ท่ีอยู่ 

: นางก่ิงเทียน บางอ้อ 
: 73 ปี 
: ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
: ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
: ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 : Director Accreditation Program - DCP 2003 
 : Director Certification Program - DCP รุ่นท่ี 53/2005    
 73/3 ม.4 ถนนเทพรัตน ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

          

         ประสบการณ์การท างาน 
 

2543 – ส.ต. 2560 
ส.ค.2560 – ปัจจุบัน 
 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 

บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 
บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 
 
บมจ. ไทยไวร์โพรดักส์ 
บมจ. เซลลูลาร์ วิชั่น (ไทยแลนด์) 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจก. ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค   
2547 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจก. พิญาณี 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 

กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม        
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
กรรมการตรวจสอบ 

บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย 
บจก.  จิโรลา (ประเทศไทย) 
บจก.ไอ ทาวเวอร์ 
บจก. สหกลอิควิปเมนท์ 

การด ารงต าแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 10 พ.ย. 2543 - 18 เม.ย. 2548 
: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 9 เม.ย. 2548 -  10 ส.ค. 2560            
: ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10 ส.ค.60 – ปัจจุบัน                            

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง (คิดเป็น 100 %) 
: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง (คิดเป็น 100 %) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   
 

: -ไม่ม-ี 
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี : -ไม่ม-ี 

หมายเหต ุ มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 7 :  พิจารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2561 

 

ชื่อกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

จ านวน จ านวน จ านวน 

นางก่ิงเทียน บางอ้อ 
ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระและ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
2 แห่ง 

 
6 แห่ง 

 
ไม่ม ี

  

 ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  คุณสมบัติ 

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท าผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง 
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุในบริษัทและห้างหุ้นส่วนท่ีถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

      มี 
      มี 
      ม ี

      ไมม่ี  
      ไมม่ ี
      ไมม่ ี



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8. 

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
                                     

 
ชื่อ – นามสกุล  
อายุ 
ต าแหน่ง 
การศึกษา 
 
หลักสูตรการอบรมกรรมการ      
 
ท่ีอยู่ 
 

 
: นายวัฒนชัย   สุวคนธ ์
: 75 ปี 

 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
: ปริญญาตรีพาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์   
: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นท่ี 38 
:  Director Certification Program – DCP 79/ 2006 
:  Audit Committee Program- ACP 16/2007 
: 73/3 ม.4 ถ.เทพรัตน ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  

ประสบการณ์การท างาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

: 2510 – 2536 ผู้จัดการฝ่ายขาย / กรรมการบริหาร บจก. น  ามันคาลเท็กซ์ (ไทย) 
: 2536 – 2544 รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย , รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ ,รองผู้ว่า

การฝ่ายบริหาร                                      
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

: 2544 – 2545    
: 2549 – ปัจจุบัน

  

รักษาการผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 

การด ารงต าแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2549 - ปัจจุบัน   
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั ง (คิดเป็น 100 %) 

: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5ครั ง (คิดเป็น 100 %) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   :  -ไม่ม-ี  
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี :  -ไม่ม-ี  

หมายเหต ุ มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 7 :  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2561 

ชื่อกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 

บริษัทจดะเบียนอื่น กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

จ านวน จ านวน จ านวน 

นายวัฒนชัย   สุวคนธ ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
-ไม่ม-ี 

 
-ไม่ม-ี 

 
-ไม่ม-ี 

  
 ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  คุณสมบัติ 
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท าผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง 
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุในบริษัทและห้างหุ้นส่วนท่ีถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

      มี 
      มี 
      ม ี

     ไมม่ ี
     ไมม่ ี
     ไมม่ ี

 



 

  สิ่งท่ีส่งมาด้วย 9.  
ค าชี้แจงเกี่ยวกับ การลงทะเบียน 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 เจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ล่วงหน้าก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อย
กว่า 1 ช่ัวโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลาเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นเอกสารและ
หลักฐานเพื่อการตรวจสอบและแสดงบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อลงทะเบียนว่ามาเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ
มาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่เวลาที่ระบุเป็นต้นไป ทั้งนี้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้
ชัดเจน โดยระบุช่ือผู้มอบฉันทะ ช่ือผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท บนเอกสารให้ครบถ้วน 
 
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วม
ประชุมเท่านั้น 
 
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนน  

 บริษัทจะจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมเพื่อผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม 

หลกัเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นระบุลงในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรรวบรวมบัตร
ทั้งหมดและท าการตรวจนับ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางร่วมท าหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุก
วาระการประชุม นอกจากนี้ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัท ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะแยกบัตรลงคะแนนเสียงส าหรับกรรมการแต่ละราย โดยในบัตร
ลงคะแนนเสียงจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงส าหรับกรรมการแต่ละรายว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ 
-  กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 
-  ในกรณีอื่น ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัท ฯ ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ด าเนินการให้

เป็นไปตามที่ก าหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะเท่านั้น 

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจ
เชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมช่ัวคราวได้ 



 

 
 หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 

 ตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ระบุว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น บริษัท ฯ จะนับคะแนนเสียงที่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบใน
แต่ละวาระของการประชุม  
 
 ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงครอบคลุม
วาระการประชุม (ทั้งหมดรวม 9 วาระ) โดยให้ฉีกออกเป็นแผ่นย่อยส าหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อย
นั้น จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซ่ึงผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้อง
ใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ  

2. ส าหรับวาระที่ 1 ถึง 3 นั้นจะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เพราะเป็นวาระเพื่อทราบ 

3. ส่วนวาระที่ 6 นั้น จะใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
ไว้ทั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกันเพื่อให้พิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ส าหรับผู้รับมอบฉันทะตาม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะ   
ไม่ได้รับ และไม่ต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะท าการรวมเสียงของผู้มอบ
ฉันทะไว้ในแต่ละวาระให้ล่วงหน้าตามที่ผู้มอบฉันทะได้กรอกไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  

4. ส าหรับการท าเครื่องหมายลงบนบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน  
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นท าเครื่องหมายถูกหรือกากบาท อย่างใด  
อย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียว ส าหรับในวาระที่ 6 นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกัน แต่ออก
เสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลให้ตรงกับชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแต่ละท่าน ซ่ึงประธานในที่
ประชุมหรือผู้ที่ด าเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง 

5. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ด าเนินการประชุมแทนอยู่ใน
ระหว่างนั้นจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น และส่งบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน 
ที่ท าเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่ก าลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ท าการรวบรวม เพื่อน าไปเข้า
ระบบคอมพิวเตอร์นับคะแนนเสียง 

6. เมื่อเจ้าหน้าที่ท าการรวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะท า
การนับผลรวมของคะแนนบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อได้จ านวน
เท่าไร น าไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ ที่เหลือถือเป็นคะแนน
เสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ  

7. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทันเท่านั้น 
ส าหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมส้ินสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิได้
พิจารณา โดยบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูกหรือ
กากบาทเพียงหนึ่งเครื่องหมาย หรือ มีการกาเครื่องหมายในช่องมากกว่าหนึ่งช่อง หรือเป็นการออกเสียง
ลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่ก าลังจะพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย  



 

 
 

- มีบริการรถรับ ด้านหลังป้ายรถประจ าทาง หน้าสวนอาหารเพียร-ศีวัฒนา (ฝั่งตรงข้าม อาคารบางนาทาวเวอร์) 
โดยให้บริการรอบแรกตั้งแต่เวลา 9.15 น. และมีรถรอรับผู้ถือหุ้นจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 

- รถประจ าทางที่ผ่าน : 38 46 48 132 133 139 180 206 552A 558 1144 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 11. 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทราบ 

 เนื่องจากบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานประจ าปี 2560 เป็นแบบ CD Rom 

ดังนั้น หากท่านใดต้องการรายงานประจ าปีเป็นแบบหนงัสือ กรุณาแจ้งความจ านงโดยกรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งมาตามที่

อยูท่ี่แนบ หรือส่งโทรสาร (Fax) มาที่หมายเลข 0-2316-6227 

 

แบบขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2560 

(กรุณาเขียนตัวบรรจง) 

 

 ช่ือ...................................................................นามสกุล...................................................... 

 บริษทั................................................................................................................................. 

 บ้านเลขที่..............................หมู่................ซอย/หมู่บ้าน................................................... 

 ถนน..........................................................แขวง................................................................. 

 เขต...........................................................จังหวัด................................................................. 

 รหัสไปรษณีย์.......................................... 

ข้าพเจ้ามีความประสงคจ์ะขอหนงัสือรายงานประจ าปี 2560 กรุณาด าเนินการส่งมาที่อยูท่ี่ระบุไว้ข้างต้น 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

  กรณุาส่ง 

   คุณทิพรัตน์ พงษ์นเรศ 

   บริษทั ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 

   73/3 หมู่ 4 ถนนเทพรัตน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 

    จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

 

 

แสตมป ์


