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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. 
 
 
 
 
 
 

ณ บางนาคอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.6.5 ต าบลบางแก้ว 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
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มาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด (COVID-19) ในประเทศไทย ซ่ึงอยู่ในช่วงการเผาระวังและติดตาม 
เพื่อป้องกันและลดความเส่ียงจาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด (COVID-19) บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน)        
มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเส่ียงของการแพร่ระบาดดังกล่าว ในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอถือโอกาสนี้ขอความร่วมมือ
และซักซ้อมความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเส่ียง
ต่อการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด (COVID-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซ่ึงมิอาจคาดเดาได้ และเพื่อ
สุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) 

2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมฯ 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการต่างๆ ซ่ึงจะเป็นขั้นตอนทีต่้องใช้เวลาเพิ่มเติมก่อนการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมฯ จึงขอช้ีแจงและขอ
ความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

2.1 การตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมทุกท่านจะต้องผ่าน
การคัดกรอง หากไม่ผ่านการคัดกรองท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณ เช่น กรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 
37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจาก
ประเทศที่เปน็เขตแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 (COVID-19) อย่างรุนแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้อยกว่า 
14 วัน ก่อนเข้าร่วมประชุม  
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 

2.2 การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน เพื่อลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 
(COVID-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม มีมาตรการดังนี้ 
1) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร 
2) ขอความร่วมมือในการตรวจวัดไข้และตอบแบบสอบถาม บริเวณจุดคัดกรองหน้าห้องประชุม ก่อนเข้าห้องประชุม 

ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) 

3) ให้ผู้เข้าประชุมที่ผ่านการคัดกรองต้องติดสติกเกอร์และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าประชุม หากมิได้ 
ใส่หน้ากากมา บริษัทฯ จะจัดเตรียมหน้ากากอนามัย 1 ช้ินต่อผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน 

4) จัดที่นั่งในห้องประชุม ให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง และเมื่อนั่งที่นั่งใดแล้ว ก็ต้องนั่งที่นั่งดังกล่าว
จนกว่าจะสิ้นสุดการประชุม 

5) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจก SETBOX ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน (ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ) ต่อ 1 
SETBOX 

6) หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป หรือมีข้อก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ที่ TFIS 34/2020 

4 พฤศจิกายน 2563 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุน้ บรษิัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
2. รายงานประจ าปี 2562 ในรปูแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์  
4. สรุปข้อสารสนเทศ (TFI-W1) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์  
5. ข้อบังคับบรษิัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้ 
6. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
7. ค านิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ 
8. เอกสารประกอบวาระที่ 6 ข้อมูลของผูท้ี่ได้รบัการเสนอชื่อ เพื่อเลอืกตั้งเปน็กรรมการบริษทัฯ 
9. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข และแบบ ค. 
10. ข้อมูลของกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
11. ค าช้ีแจงเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมฯ 
12. การใช้รหัสคิวอาร์ส าหรับดาวน์โหลด รายงานประจ าปี 2562  
13. แผนที่แสดงสถานที่จดัประชุม 
14. แบบขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2562 
15. แบบคัดกรองโรคไวรัสโควิด (COVID-19) 

 โดยหนังสือฉบับนี้  บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่  จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563             
เวลา 10.00 น. ณ บางนาคอนเวนชั่น 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 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1: เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 2: พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562  

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซ่ึงได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 
โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และ
กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว 
รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 ดังกล่าว 

/ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรรายงาน.... 
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TFI หนังสอืเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
ประจ าปี 2562 ดังกล่าว/.... 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานการประชุมสามัญ              
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซ่ึงได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 แล้ว 

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 3: พิจารณารับทราบผลการด าเนินงาน ส าหรับงวด 1 ปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ 

ข้อมูลประกอบ: ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 และข้อมูลส าคัญอื่นๆ ดังรายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2562  
ในหัวข้อค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ซ่ึงได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้   
รายละเอียดปรากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานส าหรับ
งวด 1 ปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ  

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 
และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ 

ข้อมูลประกอบ : งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และ              
งบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ                
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องไดร้ับการอนมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5: พิจารณาการงดการจัดสรรก าไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 

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 ยัง
มีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” 

/ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการได้พจิารณาแล้ว... 
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ห้ามมิให้แบ่งเงินปนัผล/.... 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดการ
จัดสรรก าไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจ านวน 
2,046 ล้านบาท  

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6: พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ 

ข้อมูลประกอบ : กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งหมด 7 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ก าหนดว่า “ในการประชุมสามัญ       
ผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซ่ึงจะมีกรรมการต้องออกตามวาระอัตราหนึ่งในสาม 
จ านวน 3 ท่าน คือ 

รายชื่อกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา การด ารงต าแหน่งกรรมการอ่ืนๆ ในปัจจุบัน จ านวนปีที่
ด ารง

ต าแหน่ง
กรรมการ 

การประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท 

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัทจด
ทะเบียนอ่ืน 

กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

กิจการอ่ืนที่อาจมี
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

1. นางกิ่งเทียน บางอ้อ 
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
อายุ 75 ปี 

6/6 5/5 1 แหง่ 5 แหง่ ไม่มี 19 ปี 

2.นายวัฒนชัย สุวคนธ์ 
กรรมการอิสระ อายุ 77 ปี 

5/6 5/5 ไม่มี ไม่มี ไม่มี 14 ปี 

3.นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 
กรรมการ อายุ 41 ป ี

6/6 - 6 แหง่ 18 แหง่ ไม่มี 9 ปี  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง          
3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและวัยวุฒิ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  ซ่ึงสร้าง
คุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ         
3 ท่าน คือ  นางกิ่งเทียน  บางอ้อ นายวัฒนชัย สุวคนธ์ และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้  
นางกิ่งเทียน บางอ้อ และนายวัฒนชัย สุวคนธ์ ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องจนครบวาระนี้เป็นเวลา 22 ปี และ  
17 ปี ตามล าดับ แต่เนื่องจากเป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงไม่สามารถหาท่านอื่นทดแทน
ได้ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน (โปรดดูรูปถ่ายและประวัติของกรรมการเพิ่มเติมได้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้          
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

/วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ... 
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มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน/.... 

วาระท่ี 7: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

ข้อมูลประกอบ : กรรมการของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน ซ่ึงเป็นอัตราที่ใช้
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา และค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ซ่ึงมีข้อก าหนดบทบาท
และความรับผิดชอบที่สูงกว่ากรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ก าหนดให้เป็นเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 50,000 บาท เป็น
ต้นมา แต่จากผลประกอบการขาดทุนและการหยุดการผลิตทั้งหมดช่ัวคราว กรรมการที่ไม่เป็นกรรมการอิสระ ได้สละสิทธิรับ
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระปรับลดค่าตอบแทน และ/หรือ สละสิทธิรับค่าตอบแทน ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบเคียงกับค่าตอบแทน
กรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า จากการเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการจาก
รายงานประจ าปี 2561ของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รายงานแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ของ
บริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และข้อมูลจากรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ของสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

 ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคงเบี้ยเลี้ยงกรรมการอิสระส าหรับปี 
2563 เท่ากับปี 2562 คือเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน และค่าตอบแทนส าหรับกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ             
คงเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 50,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการ เท่านั้น) ส าหรับกรรมการที่ ไม่ได้เป็น
กรรมการอิสระขอสละสิทธิการรับค่าตอบแทน จนกว่าบริษัทฯ จะกลับมาด าเนินการผลิต 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ ส าหรับปี 2563 ให้แก่
กรรมการอิสระ เท่ากับปี 2562 คือเดือนละ 30 ,000 บาทต่อท่าน ส าหรับประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระเสนอเบี้ยเลี้ยง
กรรมการเดือนละ 50,000 บาท (โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย  
ไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการบริษัทฯ) ส าหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระขอสละสิทธิการรับ
ค่าตอบแทน จนกว่าบริษัทฯ จะกลับมาด าเนินการผลิต และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

ข้อมูลประกอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด ในปีที่  
ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการท างาน ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ และท างานได้ถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจ านวนเงินค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2563 มีความเห็นว่าค่า
สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึง เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563 ดังนี้  

นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ 
นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ 
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ 
นางสาวนงลักษณ ์ พัฒนบัณพิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ 
นางสุมนา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 

/เปรยีบเทยีบอัตราค่าธรรมเนียม… 
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897/.... 

เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีส าหรับปี 2563 และปี 2562 

บริการค่าสอบบัญชี ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(บาท) (บาท) (บาท) (%) 

งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@143,000 บาท รวม 3 ไตร

มาส 

429,000.00 654,000.00 (225,000.00) (34.40) 

งบการเงินประจ าปี งบเฉพาะกิจการ 371,000.00 577,000.00 (206,000.00) (35.70) 

ค่าบริการอื่น - - - - 

รวม 800,000.00 1,231,000.00 (431,000.00) (35.01) 

  

 ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรใน
การส่งหนังสือขอค ายืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ส านักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้
ไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี 

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากผลงานที่ผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2563 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด โดย 

นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ 
นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ 
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ 
นางสาวนงลักษณ ์ พัฒนบัณพิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ 
นางสุมนา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 

 เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและน าเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้
ค่าตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 800,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตาม
จ านวนที่ได้จ่ายไปจริง และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย 

 ทั้งนี้นายเจษฎา หังสพฤกษ์ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต และ
นางสุมนา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย / ผู้บริหาร /      
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็น
ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2561 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 

/วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ… 
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ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน/.... 

วาระท่ี 9: พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.    
(เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ข้อมูลประกอบ : เพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติมหาชน จ ากัด พ .ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซ่ึง
ก าหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระค่าหุ้นครบถ้วน
แล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเปน็หุน้ที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ
หุ้น บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะสามารถด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่จะน าเสนอต่อไปในวาระที่ 10 ได ้

 ในการนี้ บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 614,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
2,661,750,000 บาท เป็นจ านวน 2,047,500,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 614,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้น    
ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ก่อนการด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวน 614,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,661,750,000 บาท เป็นจ านวน 2,047,500,000 บาท โดยการ
ตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย และให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุน          
จดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความตามรายละเอียด
ดังนี้ 

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 2,047,500,000 บาท (สองพันสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาท) 

 แบ่งออกเป็น 2,047,500,000 หุ้น (สองพันสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1  บาท (หนึ่งบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามัญ 2,047,500,000 หุ้น (สองพันสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธ ิ ไม่ม ี ” 

 ทั้งนี้ ในการด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ข้างต้น ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขและเพิ่มเติม
ถ้อยค าในหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน ตลอดจนด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง จนกว่า
การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 

หมายเหต ุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

/วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน… 

 
 
 
 
 
 



 9 
TFI หนังสอืเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน/.... 

วาระท่ี 10: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 
(เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ข้อมูลประกอบ :บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ช าระคืนหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ใช้ใน
การปรับปรุงเครื่องจักร และเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน    
ไม่เกิน 18,427,500,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจ านวน 2,047,500,000 บาท รวมเป็นจ านวน 20,475,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 18,427,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) พร้อมกับ (2) รองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ (TFI-W1) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกรณีข้างต้น ปรากฏในวาระที่ 11 ที่จะน าเสนอต่อไป 
และปรากฏรายละเอียดในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีความเหมาะสม 
สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยบริษัทฯ มีแผนจะใชเ้งินที่ได้จากการระดมทุน
ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อช าระคืนหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักร และเป็นเงินทุน
หมุนเวียน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 2,047,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 20,475,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 
18,427,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) พร้อมกับ (2) รองรับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TFI-W1) ให้แก่  
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering )และให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
การแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ  
บริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความตามรายละเอียดดังนี้ 

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 20,475,000,000บาท (สองหมื่นส่ีร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท) 

 แบ่งออกเป็น 20,475,000,000 หุ้น (สองหมื่นส่ีร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามัญ 20,475,000,000 หุ้น (สองหมื่นส่ีร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ ไม่ม ี ” 

 ทั้งน้ี ในการด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯข้างต้น ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไข
และเพิ่มเติมถ้อยค าในหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้องจนกว่าการด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

/วาระที่ 11:   พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ... 
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และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน/.... 

วาระท่ี 11: พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

ข้อมูลประกอบ :เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาในวาระที่ 10 และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน
ไม่เกิน 18,427,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 18,427,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนใหม่ดังนี้ 

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อีกจ านวนไม่เกิน 12,285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้น
สามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง 

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทฯ จึงอาจก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของ   
บริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่    
ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่           
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซ้ือตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น 

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้     
ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว  
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น
เดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซ่ึงรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วน
การถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)       
ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรร
หุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซ้ือหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนที่แสดง
ความจ านงจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ 

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)       
ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดังกลา่วให้แก่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่
จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละ 

/รายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร... 
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ซื้อเกนิกว่าสิทธิแต่ละ/.... 

รายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้จ านวนหุ้นที่จะได้รับการ
จัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแล้ว 

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ท าการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น 
โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็น
จ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของ
หุ้นนั้นทิ้ง โดยจ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและช าระค่า
จองซ้ือแล้ว ทั้งนี้ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้น
เหลือจากการจัดสรร 

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นรายใด 
(รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบง ากิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับ
ยกเว้นการท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ 

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ 

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ด าเนินการลดทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ 
โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 
(เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563  

ในการด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นได้ตามสมควร 
เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ส าเร็จลุล่วง โดยอ านาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 

(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ  บริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
รายใด หากการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ  

/(ข)  ก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง... 
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ข้อบังคบัของต่างประเทศ /.... 

(ข) ก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจ านวน หรือหลายคราว 
ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรร
และการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันก าหนดสิทธิรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน 

(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ  
ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้ว
ดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ 

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.  

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิของบริษัทฯ (TFI-W1) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ที่ได้จองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย 
(ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยเศษของหุ้นให้
ปัดทิ้ง ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.15 บาท ต่อหุ้น (รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.) 

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 12: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (TFI-W1) ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อและช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ข้อมูลประกอบ :เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาในวาระที่  10 และ 11 และเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงเครื่องจักร และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ บริษัทฯ จ าเป็นต้องออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (TFI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ
หุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (TFI-W1) จ านวนไม่เกิน 6,142,500,000 หน่วย โดย
ไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ( ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซ่ึงคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจ านวน
ไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้จองซ้ือและช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) 
และหากมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) เกิดขึ้นจากการค านวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และอัตราการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ (TFI-W1) 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) จะมีอายุ 5 ปี 
นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.) 

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
/วาระที่ 13:  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี... 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 
ณ บางนา ไพรด์ โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนส์ ห้องเดอะมีท 2 ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14  

ถนนเทพรตัน (ถนนบางนา-ตราด) กม. 6.5 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
_____________________________________________________________________ 

ก่อนเริ่มการประชุม 

 นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเฟื้อ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซ่ึงจะต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยยึดถือแนวทางใน
การก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 

1. ในการลงคะแนนสียง จะใช้บัตรลงคะแนน 
2. ใช้ระบบ Bar Code ในการบันทึกคะแนนเสียง 
3. ณ จุดลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนเสียง 1 ชุด ในบัตรลงคะแนนจะมีช่ือผู้ถือหุ้น ช่ือผู้รับมอบฉันทะและ

จ านวนหุ้นที่ถือ และมีล าดับวาระก ากับไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนอย่างถูกต้องตามวาระ 
4. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน

เสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกความเห็นว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในแต่ละวาระ 
5. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงโดยการท าเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามในบัตร  
6. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ    

บัตรเสีย เท่านั้น แล้วน าคะแนนดังกล่าว หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ    
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ในวาระนั้นๆ ผลการนับคะแนนจะรายงานบนจอด้านหน้าในห้องประชุม 

7. ทั้งนี้ ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม 

8. กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ออกเสียง และก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 
บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ 

9. กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะ
ท าการลงคะแนนเท่ากับคะแนนรวมของจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

10. ส าหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้ น      
ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลืออยู่  และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้
บันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

11. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ 
ก่อนที่ประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง เห็นด้วย 

12. หลังจากปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บัตรลงคะแนนในวาระก่อนหน้า จะไม่น ามานับคะแนนอีก 
/ 13. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ… 
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จะไมน่ ามานับคะแนนอีก/.... 

 
13. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เริ่มเข้าประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป 

ดังนั้นในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจ านวนผู้ถือหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกันได้ 
14. กรณีถือเป็นบัตรเสีย 

14.1 มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเว้นการลงคะแนนของคัสโตเดียนในประเทศไทย) 
14.2 มีการท าเครื่องหมายไม่ชัดเจน มีการแก้ไข ขีดฆ่าความเห็น โดยมิได้ลงนามก ากับ 
14.3 การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร 
14.4 บัตรลงคะแนนที่ช ารุด และไม่อยู่ในสภาพที่สามารถอ่านผลได้ 
หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงช่ือก ากับทุกครั้ง 

15. มติที่ประชุม ในกรณีทั่วไป หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องคะแนน
เสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรือมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ ในกรณีอื่น ซ่ึงมีกฎหมายหรือข้อบังคับก าหนด
ไว้แตกต่างจากกรณีปกติที่ต้องการคะแนนเสียงต่างไป ประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระ 

16. การสอบถามข้อสงสัย หรือแสดงความเห็น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามข้อสงสัย 
หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอความกรุณาแจ้งด้วยว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วย
ตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ช่ือ-นามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือค าถาม เพื่อประโยชน์ในการบันทึก
รายงานการประชุม อย่างไรก็ตาม ในการสอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ
และตรงประเด็นกับวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์ 
จะแสดงความคิดเห็นหรือค าถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย 

 อนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้ น และ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยได้
ประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเวป็ไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนด 10 วาระตามหนังสือเชิญ
ประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกันนี้ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น คือ คุณพสชนันท์ มะลิทอง ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนน
และการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ 

 ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้ 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม    จ านวน 6 คน 

1. นางก่ิงเทียน บางอ้อ   ประธานกรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวัฒนชัย  สุวคนธ ์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายอ านาจ  กิตติกรัยฤทธิ์  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
5. นายชาญชัย  กฤษณีไพบูลย์  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ-สายปฏิบัติการ 
6. นายสมชัย  วสุพงศ์โสธร  กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ-สายการเงินและการลงทุน 

และเลขานุการบริษัท 
/กรรมการที่ลาประชุม… 
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และเลขานกุารบริษัท/.... 

กรรมการท่ีลาประชุม    จ านวน 3 คน 

1. นางสุวิมล  มหากิจศิริ  รองประธานกรรมการ 
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ  กรรมการ 
3. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ  กรรมการ 

ประธานกรรมการชุดย่อย    จ านวน 4 คน 

1. นางก่ิงเทียน บางอ้อ   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวัฒนชัย  สุวคนธ ์   ประธานคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายอ านาจ  กิตติกรัยฤทธิ์  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นายสมชัย  วสุพงศ์โสธร  ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม    จ านวน 5 คน 

1. นายอ านาจ  กิตติกรัยฤทธิ์  กรรมการผู้จัดการ 
2. นายชาญชัย  กฤษณีไพบูลย ์  รองกรรมการผู้จัดการ-สายปฏิบัติการ 
3. นายสมชัย  วสุพงศ์โสธร  รองกรรมการผู้จัดการ-สายการเงินและการลงทุน 
4. นายชัยยศ  เขมัษเฐียร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารกลางและสิทธิประโยชน์ 
5. นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเฟื้อ  ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม   จ านวน 1 คน 

1. นายจิโรจ  ศิริโรโรจน์  ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด 

 ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ คุณเมธี อันอดิเรกกุล เข้าร่วมประชุมด้วย   

 ต่อจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 17 ราย และโดยการ
รับมอบฉันทะจ านวน 13 ราย รวมเป็น 30 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,707 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,822,716,103 หุ้น จาก
จ านวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.02 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซ่ึงก าหนดว่า  “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อย
กว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม”  

เริ่มการประชุม  เมื่อเวลา 10.09 น. 

 นางกิ่งเทียน บางอ้อ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 
ก าหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุน้....”ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ก าหนดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว 
ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 : เร่ืองที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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ล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้/.... 

วาระท่ี 1 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมชัย  วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 วาระท่ี 1.1 : รายงานผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 97 ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม       
ที่เท่ากับร้อยละ 92.42 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ 

 คุณเมธี อันอดิเรกกุล ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งนั้น 
บริษัทฯ มีเวลาเตรียมความพร้อมมากกว่า 1 เดือน  ดังนั้นจึงควรนัดหมายกรรมการให้เข้าร่วมประชุมให้ครบทั้งคณะ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
รับทราบรายงาน ข้างต้น 

มต ิ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไดร้ับทราบ 

 วาระท่ี 1.2 : รายงานแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

ส าหรับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น คณะกรรมการแนว
ร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ซ่ึงตลอดปี 2561 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปช่ัน โดยได้
ด าเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ัน มีการเปิดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 
(Whistleblowing) เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ และทางไปรษณีย์ ซ่ึงให้ส่ง
ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัทโดยตรง พร้อมกับได้เปิดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท 
www.thaifilmind.com  ในหน้านโยบายการก ากับดูแลและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2561 ไม่ปรากฏ
ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ
รายงาน ข้างต้น 

มต ิ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไดร้ับทราบ 

 ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 1 ราย ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วาระที่ 2 
จะมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 31 ราย จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,707 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ทั้งหมด 
1,822,716,815 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.02 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ 

 

/วาระที่ 2 : รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น… 

http://www.thaifilmind.com/
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ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ/.... 

วาระท่ี 2 : รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 

 ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายก าหนด 
พรอ้มทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการ
ประชุมข้างต้น 

มต ิ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไดร้ับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 

วาระท่ี 3: รับทราบผลการด าเนินงาน ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเฟื้อ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2561 (ตามเอกสารรายงานประจ าปี 2561 ค าอธิบายและวิเคราะห์ฝ่ายจัดการ หน้าที่ 74) ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ ดังนี้ 

 
  (หน่วย : ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2561 

 

2560 
รายได้จากการขาย 1,697 1,567 1,697 
ต้นทุนขาย (1,555) (1,460) (1,555) 
ก าไรขั้นต้น 142 107 142 
ก าไร(ขาดทุน) จากการจ าหน่ายทรัพย์สิน - 5 - 

ก าไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น 11 - 11 
รายได้อื่นๆ  33 37 33 
รวมรายได ้ 1,741 1,609 1,741 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร (241) (220) (241) 
ต้นทุนทางการเงนิ (208) (32) (208) 
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได ้ (263) (103) (263) 
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษเีงินได ้ (1) (1) (1) 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับป ี (264) (104) (264) 
ก าไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (หน่วย:บาท) (0.13) (0.05) (0.13) 

 
/โดยมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังนี้… 
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ก าไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (หน่วย:บาท) (0.13)  (0.05)  (0.13)/.... 

โดยมีสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงดังนี ้

1. รายได ้
ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จาการขายลดลง 129 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาจากฟิล์มจาก 

ผู้น าเข้าฟิล์มต่างประเทศ ส่งผลให้ปริมาณการขายลดลง 

2. รายได้อื่นๆ 
รายได้อื่นส าหรับปี 2561 จ านวน 37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 4 ล้านบาท จากการขายเศษวัสดุและอื่นๆ 

3. ก าไรขั้นต้น 
ปี 2561 จ านวน 107 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของรายได้ ก าไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นและปริมาณ
การขายลดลง จึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2561 จ านวน 220 ล้านบาท ลดลงจ านวน 21 ล้านบาท เป็นไปตามยอดขายที่ลดลง 

5. ต้นทุนทางการเงิน 
ต้นทุนทางการเงินปี 2561 จ านวน  32 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายจ านวน 27 ล้านบาทและค่าธรรมเนียมธนาคาร
จ านวน 5 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินลดลง เนื่องจากจ่ายคืนหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 

6. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ปี 2561 บริษัทฯ ขาดทุนเบ็ดเสร็จจ านวน 104 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจ านวน         
160 ล้านบาท จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

มต ิ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไดร้ับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ดังกล่าวข้างต้น 

วาระท่ี 4: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น  และ           
งบกระแสเงินสด ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ  

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน
ส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ 

/คุณวนิดา  เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง… 
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เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับวาระนี้/.... 

คุณวนิดา  เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้มีดังนี้  
1. บริษัทฯ เคยเพิ่มทุนมาแล้ว แต่เพราะเหตุใดจึงมีความจ าเป็นต้องกู้ยืมเงินระยะส้ัน จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คือ บริษัท พี เอ็ม 

กรุ๊ป จ ากัด  
2. บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือไม่ และในงบการเงินแสดงไว้ที่ใด 

คุณอัจฉรา ชุณหเอื้อเฟื้อ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด โดย
ประธานฯ กล่าวเสริมว่า เมื่อบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ จึงไม่มีการบันทึกบัญชีแสดงว่าเป็น   
บริษัทย่อย  

3. หากบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด มิได้เป็นบริษัทย่อย ก็ไม่ควรน ามาแสดงช่ือบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด ในงบการเงิน  และไม่ควร
ต้องเสียดอกเบี้ย 
คุณอัจฉรา ชุณหเอื้อเฟื้อ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า การแสดงช่ือบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด ในหมายเหตุของ 
งบการเงินนั้น เนื่องจากเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ได้กู้เงินระยะส้ันจากบริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จ ากัด ซ่ึงถือหุ้นโดยกลุ่ม    
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ส าหรับดอกเบี้ยจ่ายนั้น ช าระในอัตราที่ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
ร้อยละ 1 หรือเท่ากับ MOR – ร้อยละ 1 ต่อปี  

4. บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ากัด (มหาชน) (TTA) เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือไม่ เพราะกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน 
เนื่องจาก TTA มีก าไร ดังนั้นก าไรในส่วนของ TTA จะปรากฎในงบการเงินของบริษัทฯ รายการใด 
ประธานฯ ช้ีแจงว่า บริษัทฯ กับ TTA ไม่เกี่ยวข้องกัน และคุณอัจฉรา ชุณหเอื้อเฟื้อ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ช้ีแจง
เพิ่มเติมว่า TTA ไม่ใช่บริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ มิได้ถือหุ้นใน TTA ดังนั้น จึงไม่มีการบันทึกบัญชีใดๆ เกี่ยวกับ TTA  

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ 

มต ิ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย 1,822,716,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

วาระท่ี 5: พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรก าไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 

 ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจ านวน 1,858 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้      
ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 ก าหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทฯ 
ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจัดสรรก าไร และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

/มติ :  ที่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาแล้วมีมตเิอกฉนัท…์ 
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ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ/.... 

มต ิ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมมีติเอกฉันท์อนุมัติงดการจัดสรรก าไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง 
ดังนี้ 

เห็นด้วย 1,822,716,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

วาระท่ี 6: พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ 

 ประธานฯ ไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่า จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 ก าหนดว่า “ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม” ซ่ึงในการประชุมครั้งนี้จะมีกรรมการต้องออกตาม
วาระอัตราหนึ่งในสาม จ านวน 3 ท่าน คือ  

1. นางสุวิมล มหากิจศิร ิ รองประธานกรรมการ 
2. นางสาวอุษณา มหากิจศิร ิ กรรมการ 
3. นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ กรรมการ 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในธุรกิจ ซ่ึงสร้าง
คุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษัทฯ จึงไดเ้สนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นางสุวิมล มหากิจศิริ
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ และนายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ  โดยแยกการ 
ลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

มต ิ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัตใิห้แต่งตั้งกรรมการทีอ่อกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

(1) แต่งตั้ง นางสุวิมล มหากิจศิริ เป็นรองประธานกรรมการ  

เห็นด้วย 1,822,716,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
 
 

/(2)  แต่งตั้ง  นางสาวอุษณา   มหากิจศิร ิ   เป็นกรรมการ… 
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ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด/.... 

(2) แต่งตั้ง นางสาวอุษณา มหากิจศิริ เป็นกรรมการ  

เห็นด้วย 1,822,716,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

(3) แต่งตั้ง นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ เป็นกรรมการ  

เห็นด้วย 1,822,716,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

วาระท่ี 7: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2562  

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชัย  วสุพงศ์โสธร เลขานุการบริษัท น าเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้เป็น
เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน ซ่ึงเป็นอัตราที่ใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบเคียงกับค่าตอบแทน
กรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่เฉลี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า แตเ่นื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ ในปี 2562 จึงขอเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาเบี้ยเลี้ยงกรรมการเดือนละ 30 ,000 บาทต่อท่าน และส าหรับกรรมการที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ซ่ึงมี
ข้อก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่สูงกว่ากรรมการ  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเบี้ยเลี้ยงเป็นเดือนละ 50 ,000 บาท             
เท่ากับปี 2561 (โดยกรรมการแต่ละท่านที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น 
นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการเท่านั้น) 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ 

 เมื่อไมม่ีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

มต ิ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2562 เป็นเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 30,000 บาทต่อ
ท่าน และเบี้ยเลี้ยงประธานกรรมการเดือนละ 50,000 บาท (โดยกรรมการแต่ละท่าน ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ 
กรรมการชุดย่อย จะไม่มีค่าตอบแทนอื่น นอกจากเบี้ยเลี้ยงกรรมการ เท่านั้น) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย 1,822,716,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

 

/วาระที่ 8:  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี... 
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ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด/.... 

วาระท่ี 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ส าหรับปี 2562 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ 
ออดิท จ ากัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการท างาน
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และท างานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว นอกจากนี้ได้พิจารณาจ านวนเงินค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2562         
มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึง เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุม       
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2562 ดังนี้  

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

 อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสรวมกับตรวจสอบบัญชีประจ าปี ส าหรับปี 2562 ดังนี้: 

หน่วย : บาท 

รายการ 
ปี 2562 ปี2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
(บาท) (บาท) (บาท) (%) 

งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@218,000 บาท รวม 3 ไตรมาส
สมาส 

654,000.00 654,000.00 - - 

งบการเงินรวม รายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส - - - - 

งบการเงินประจ าปี งบเฉพาะกิจการ 577,000.00 577,000.00   

งบการเงินประจ าปี งบการเงินรวม - - - - 

รวม 1,231,000.00 1,231,000.00 - - 

 ส าหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าไปรษณียากรในการส่ง
หนังสือขอค ายืนยัน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ส านักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชี ตามจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง ทั้งนี้ไม่มี
ค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ 

คุณวนิดา  เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมว่า บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็น                
ผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อยด้วยหรือไม่ ค่าตรวจสอบบัญชีข้างต้นตรวจกี่บริษัท 

คุณจิโรจ  ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด ช้ีแจงว่าในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย ส าหรับ   
ค่าตรวจสอบบัญชีที่น าเสนอ เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เท่านั้น 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

มต ิ : ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2562 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด โดย 

/นายเจษฎา หังสพฤกษ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต... 
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จากบริษัท กรนิทร์ ออดิท จ ากัด โดย/.... 

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

 เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ได้ผ่านการพิจารณาและน าเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้
ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,231,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินตามจ านวนที่จ่ายไปจริง 
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย 1,822,716,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

วาระท่ี 9: พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายก าหนด 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ชุณหเอื้อเฟื้อ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน น าเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้
ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 34 ดังนี้ 

1) การแก้ไขข้อบังคับข้อ 26 
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2557  ข้อ 3 ก าหนดให้ “ การประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะด าเนินตาม
วิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะก าหนดให้จัดการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย....” และค าช้ีแจงกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด 
สมาคมการค้า และหอการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ข้อ 5 “กรณีบริษัทมหาชนจ ากัด สมาคมการค้า และหอการค้า 
หากประสงค์จะประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการก าหนดเรื่องการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัทมหาชนจ ากัด สมาคมการค้า หรือหอการค้านั้น” จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อ 26 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ข้อความเดิมก าหนดไว้ดังนี้ 

“ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม        
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ      
ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม 

 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

 กรรมการคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง       
ช้ีขาด” 

/ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้... 
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เพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเปน็เสียงช้ีขาด”/.... 

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้ 

“ข้อ 26. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม         
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการ                 
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้                 
ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม 

 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ ซ่ึงมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง
ช้ีขาด 

 การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฎิบัติให้เป็นไปตามที่กฏหมายก าหนด” 

2) การแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 34 

ตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ใหม่ เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ 

ข้อความเดิมก าหนดไว้ดังนี้ 

“ข้อ.34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 
ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้ นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้ 

“ข้อ.34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซ่ึงมีหุ้น 
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ 

/ชัดเจน ในหนังสอืดังกล่าวด้วย... 
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การที่ขอใหเ้รียกประชุมไว้ให้.... 

ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย
ซ่ึงเข้าช่ือกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในส่ีสิบห้าวัน
นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก        
ตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จ านวน
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในขอ้บงัคับของบริษัทข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม
ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท” 

 ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ น าข้อบังคับของบริษัทฯ ที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซ่ึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อ      
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยค าบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดต้องการ
หรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจของบริษัทฯ มีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออก
หรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

มต ิ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องตามที่
กฎหมายก าหนดด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย 1,822,716,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

วาระท่ี 10: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  

 ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอวาระอื่น เพิ่มเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือ
ซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือไม่ 

 

 
/เมือ่ไมม่ีผู้ถือหุน้เสนอเรื่องอืน่ใด... 
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ซักถามเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรอืไม่/.... 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในปัจจุบันให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม 
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อแนะน า
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ จะได้น าไปพิจารณาและด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น    
ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.50 น. 

 
 

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

 
 
 ลงช่ือ…………………….………..ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
                                                             (นายสมชัย วสุพงศ์โสธร)  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 
(F53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทนุ 
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 

ข้าพเจ้า บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 
20 ตุลาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และออกใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงจะประชุมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 614,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
2,661,750,000 บาท เป็นจ านวน 2,047,500,000 บาท 

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงจะประชุมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,047,500,000 บาท เป็นทุน          
จดทะเบียนใหม่จ านวน 20,475,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 18,427,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่    
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งส้ิน 18,427,500,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน 

หุ้นสามัญ 
 

18,427,500,000 หุ้น 1.00 18,427,500,000 
  

 แบบมอบอ านาจทั่วไป
(General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ และ
ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บรษิัทฯ ตามสัดส่วน
การถื อหุ้ น (Rights 
Offering) 

ไม่เกิน 
12,285,000,000 หุ้น 

อัตราการใช้สิทธิ 
หุ้นสามัญเดิม 1 
หุ้น ต่อ 6 หุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

0.10 บาท 
 

18,21,22,23,24  
ธันวาคม 2563 

โปรดพิจารณา 
หมายเหตุ 1-6 

2. รองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดง

ไม่เกิน 
6,142,500,000 หุ้น 

อัตราการใช้สิทธิ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ไม่คิดมูลค่าการ
เสนอขาย โดย

ให้คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ 

โปรดพิจารณา 
หมายเหตุข้อ 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ และ
ช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

สิทธิที่จะซ้ือหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ที่จัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ที่ใช้สิทธิ
จองซ้ือและช าระค่า
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Right 
Offering) 

 (TFI-W1) 
 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ต่อ 1 หน่วย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ใบส าคัญแสดง
สิทธิ (TFI-W1) 
1 หน่วย มีสิทธิ
ซ้ือหุ้นสามัญที่
ราคา 0.15 บาท 
ต่อ 1 หุ้น 

 

กรรมการผู้จัดการ 
และ/ หรือบุคคลอื่น
ใดซ่ึงได้รับการ
แต่งตั้งและ

มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท  
และ/หรือ กรรมการ
ผู้จัดการมีอ านาจใน
การด าเนินการต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องหรือจ า
เป็นได้ตามสมควร 

 

(2) 
 

หมายเหตุ 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 12,285,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ใน

อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท โดยเศษของหุ้นให้

ปัดทิ้ง 

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2562 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทฯ จึงอาจก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้

ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (TFI-W1) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

(Right Offering) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้จองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตาม

สัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.15 บาท ต่อหุ้น  

3. ผู้ถือหุ้นอาจจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้น

เดิมที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทฯ ที่ได้จองซ้ือตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น 
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ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่

มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมใน

ราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซ่ึงรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือ

หุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
รอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจอง
ซ้ือเกินกว่าสิทธ ิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
รอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว
ให้แก่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่

จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมี

สิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะ

ไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซื้อแล้ว 

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ท าการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่

ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยน า

สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้

ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดย

จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซ้ือและช าระค่าจองซ้ือแล้ว ทั้งนี้ให้

ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 

4. ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นรายใด 

(รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง า
กิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการท าค า
เสนอซ้ือหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ 

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ 
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อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง 

5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563  

6. ในการด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/ หรือบุคคลอื่นใดซ่ึงไดร้ับการแต่งตัง้และมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ส าเร็จลุล่วง โดยอ านาจดังกล่าว

รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 

(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมาย

ไทย ทั้งนี้บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด หากการด าเนินการดังกล่าว

จะท าให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ  

(ข) ก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจ านวน หรือหลายคราว 

ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการ

เสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันก าหนดสิทธิรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุน ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน า

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่

จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วดังกล่าวเสร็จ

สมบูรณ ์

7. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

(TFI-W1) จ านวนไม่เกิน 6,142,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ( ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซ่ึงคิด

เป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจ านวนไม่เกิน 6 ,142,500,000 หุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้

จองซ้ือและช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ

รายถืออยู่ (Right Offering)ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) และหากมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) 

เกิดขึ้นจากการค านวณให้ปัดเศษดงักล่าวทิ้ง และอัตราการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) 1 หน่วยใบส าคัญแสดง

สิทธิ (TFI-W1) ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 
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0.15 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดในสรุปสาระส าคัญของการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ

หุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) 

(TFI-W1) ส่ิงที่แนบมาด้วย 2 

2.2 การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษหุ้น 

 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือใบส าคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) ที่เกิดขึ้นจากการค านวณ ให้ปัดเศษ
ของหุ้นดังกล่าวนั้นทิ้งทั้งจ านวน 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 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 โดย 

 ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 
 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในวันที่  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน จัดสรรหุ้นเพิ่มทนุต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต/ 

4.1 บริษัทฯจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (RO) พร้อมด้วย การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯที่ใช้สิทธิจองซ้ือและได้
ช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (RO) 

4.2 บริษัทฯต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมด  

4.3 บริษัทฯ จะยื่นค าขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และ
เปลีย่นแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.4 บริษัทฯ จะยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ หุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

5. วัตถุประสงค์และการใช้เงินของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
(TFI-W1) ในครั้งนี้ หากผู้จองซ้ือเต็มจ านวน รวมถึงใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะสามารถ
ระดมทุนได้เป็นจ านวนประมาณ 2,149,875,000 บาท แบ่งเป็น (หุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,228,500,000 บาท และ แปลงสิทธิใบส าคัญ
แสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 921,375,000 บาท)โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (RO)ไปใช้ดังนี้ 
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5.1 เพื่อช าระคืนหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น ในวงเงินประมาณ 1,050 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะใช้
เงินจากการเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากการใช้ตามวัตถุประสงค์ในข้อนี้ เพื่อการเป็นเงินทุนหมุนเวียนตามข้อ 5.2 ต่อไป 

5.2 ปัจจุบันสินค้า บีโอพีพี ฟิล์ม ยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ จึงจะน าเงินเพิ่มทุนที่เหลือจาก
การใช้เงินตามวัตถุประสงค์ในข้อ 5.1 ประมาณ 178 ล้านบาท มาใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักร 1 สายการผลิตก่อน โดย
บริษัทฯ คาดว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จและสามารถผลิตสินค้า บีโอพีพี ฟิล์ม จ าหน่ายได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 
หลังจากนั้นบริษัทฯ จะด าเนินการปรับปรุงเครื่องจักรส าหรับสายการผลิตที่เหลือ ทั้งนี้เมื่อแผนงานเป็นไปตาม
ก าหนดการที่วางไว้ จะท าให้ธุรกิจของบริษัทฯ กลับมาเติบโตได้อีกครั้ง  และในระหว่างรอการปรับปรุงเครื่องจักร  
บริษัทฯ ซ้ือสินค้าส าเร็จรูปมาจ าหน่ายเพื่อก่อให้เกิดรายได้ให้บริษัทฯ 

ทั้งนี้แผนการใช้เงินดังกล่าวข้างตน้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึ้นอยูก่ับจ านวนเงินที่ได้รับหลังจากการเพิ่มทุนในครัง้นี้ ส าหรับ
เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการแปลงสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหุน้สามัญเพิ่มทุน บริษทัฯ จะน ามาใช้เปน็เงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบธรุกิจ 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมถึงใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดง
สิทธ ิของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังนี้ 

6.1 เพื่อให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ ม่ันคงมากขึ้น เนื่องจากสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลง และส่วนของผู้ถือ

หุ้นสูงขึ้น 

6.2 ลดต้นทุนทางการเงิน 

6.3 เพิ่มสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ 

6.4 ปรับปรุงเครื่องจักร ลดต้นทุนการผลิต 
 ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

เพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้นที่มีการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทนุ และการช าระเงินจริงอาจมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนหุ้น
ที่บริษัทฯ ประสงค์จะเสนอขาย ซ่ึงอาจท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในข้อ 5 ข้างต้น 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ผู้จองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ผู้จองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับ
การจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีช่ือปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการ
ประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินก าไรประจ าปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า 

(1)  ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ มีก าไร 

(2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ 

(3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ 

(4) การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ด้วย 
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8. รายละเอียดอื่นใดท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

8.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจ านวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการ
ออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซ้ือหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทฯ 
จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิ้ งท าให้จ านวน
หุ้นที่ช าระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) แต่ใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซ้ือหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซ้ือหุ้น
สามัญเพิ่มทุนครบทั้งจ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) ดังนี้  
=       จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม    

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม+ จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว 

=     12,285,000,000   
12,285,000,000+2,047,500,000 

=  ร้อยละ 85.71 

8.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  

 (ก) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจ านวน 
ก่อนมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นซึ่งจะลดลง
ประมาณร้อยละ 7.32 โดยมีรายละเอียดการค านวณ ดังนี้  

=    ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย   
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

โดยที่ 

- ราคาตลาดก่อนเสนอขายค านวณโดยอ้างอิงราคาซ้ือขายถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 15 วันท าการก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 โดยเป็นราคาที่ค านวณระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 19  
ตุลาคม 2563 เท่ากับ ราคา 0.1093 บาท ต่อหุ้น 

- ราคาตลาดหลังเสนอขายค านวณจาก  

=   (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้) 
จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ 

=  (0.1093 x 2,047,500,000) + (0.10 x 12,285,000,000) 
2,047,500,000 + 12,285,000,000 

= 0.1013 บาทต่อหุ้น 

X 100 

X 100 

X 100 
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ดังนั้น ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จึงเท่ากับ 

=    0.1093 - 0.1013 
0.1093 

=  ร้อยละ 7.32 

 (ข) ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจ านวน 
และมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) ครบทั้งจ านวน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ เป็นราคาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ย 
15 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจะด าเนินการค านวณและ แจ้งผู้ถือหุ้นเมื่อสามารถค านวณราคาใช้สิทธิได้แล้ว 

=    ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย  
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

โดยที่ 

- ราคาตลาดก่อนเสนอขายค านวณโดยอ้างอิงราคาซ้ือขายถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 15 วันท าการก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 โดยเป็นราคาที่ค านวณระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 19  
ตุลาคม 2563 เท่ากับ ราคา 0.1093 บาท ต่อหุ้น 

=   (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO x จ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO) + (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ TFI-W1 x จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ TFI-W1) 

 
     จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO + จ านวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ TFI-W1 

8.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution) 

 ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) จะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร เนื่องจากงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ของบริษัทฯ มีผลขาดทุน ประกอบกับบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

9.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) พร้อมด้วยแปลงสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ
เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินทีไ่ด้รับจากการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น 

 

 

X 100 

X 100 
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9.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน 

 บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทั้ง
ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ จะน าเงินที่ได้รับการ
จากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น 

9.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และโครงการท่ีจะด าเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน
ในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการด าเนินการตามแผนหรือโครงการ
ดังกล่าว 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) พร้อมการแปลงสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินที่ได้จากการระดมทุน
ครั้งนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุน และ หุ้นจากการแปลงสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออก
และเสนอขายในครั้งนี้มีผู้จองซ้ือเต็มจ านวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจ านวนประมาณ 2,149,875,000 บาท 
ซ่ึงบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินเพื่อการวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น  

9.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ  
บริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) รวมถึงใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้จะท าให้บริษัทฯ สามารถน าเงินที่ได้ไป
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น ซ่ึงการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แต่
อย่างใด 

10. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

 ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระท า
การ หรือละเว้นการกระท าการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถ
เรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้ น
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่
ด าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตาม
มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระท าการหรือ
ละเว้นกระท าการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่ม
ทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้
กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการดังกล่าวได้ ซ่ึงหากบริษัทฯ ไม่
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ด าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จาก
กรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) 

11. ตารางเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน  /จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

การด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/2563 มีมติเรื่องการเพิ่มทุนและจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
จ านวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

20 ตุลาคม 2563 

2. วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 (Record Date for AGM) 

3 พฤศจิกายน 2563 

3. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 25 พฤศจิกายน 2563 

4. ด าเนินการจดทะเบียนมติลดทนุจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่                   
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัต ิ

5. วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record date for RO) 

2 ธันวาคม 2563  

6. ระยะเวลาการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน 18,21,22,23,24 ธันวาคม 2563 
(รวม 5 วันท าการ) 

7. จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลา
การใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน 

 บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธิ)์ 
กรรมการผู้จัดการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

สรุปข้อสารสนเทศ 

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระส าคัญการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  ไทยฟิล์ม

อินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ Rights Offering (TFI-W1) 

 การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ไทยฟิล์ม

อินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่จองซ้ือและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (TFI-W1)(“ใบส าคัญแสดงสิทธิ TFI-W1”) ในครั้งนี้                   

มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 06/2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ TFI-W1 จ านวนไม่เกิน 

6,142,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซ่ึงคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ

รองรับการใช้สิทธิจ านวนไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น โดยจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซ้ือและได้ช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัทในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ (TFI-W1) และหากมีเศษของใบส าคัญแสดง

สิทธิ TFI-W1  เกิดขึ้นจากการค านวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ TFI-W1  1 หน่วย 

ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ TFI-W1 จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสิทธิ TFI-W1 

2.1  ประเภทและชนิดของใบส าคญั
แสดงสิทธิ TFI-W1  

ใบส าคัญแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัฯชนิดระบช่ืุอผู้ถือ
และสามารถโอนเปลี่ยนมือได ้

2.2  จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ TFI-
W1 ที่เสนอขาย 

ไม่เกิน 6,142,500,000 หน่วย 

2.3  มูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นรองรบั
ใบส าคัญแสดงสิทธิ TFI-W1 

1.00 บาท 

2.4  ราคาเสนอขายต่อหน่วย -0- บาท 
2.5  วิธีการจัดสรร รายช่ือและประเภท

ผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย 

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของเดิมของบริษัทฯที่จองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่
มีรายช่ือปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
จองซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ได้จองซ้ือและได้
ช าระราคาค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการซ้ือหุ้น



39 

สามัญเพิ่มทุนใหม่ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่กับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 
1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ  
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา
ที่น้อยกว่า หรือมากกว่าสิทธิที่พึงได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ผู้ถือหุ้น
จะได้รับสิทธิในการจัดสรรหน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนที่ ลด 
และ เพิ่มดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างการค านวณสิทธิการใช้สิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

สมมติว่า ผู้ถือหุ้นถือหุ้นสามัญเดิมอยู่ 1 หุ้น จะได้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ านวน 6 หุ้น และจะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 
หน่วย ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ  

1. กรณีการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ (ไม่มีการจองซ้ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนน้อยกว่าหรือมากกว่าสิทธิ) 

 ผู้ถือหุ้นจะจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 6 หุ้น พร้อมกับ 
 ผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 หน่วย

ในคราวเดียวกัน 
2. กรณีการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าสิทธ ิ

 ยกตัวอย่างเช่น ผู้ถือหุ้นจะจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียง
บางส่วนโดยเป็นจ านวนเท่ากับ 3 หุ้น พร้อมกับ 

 ผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1.5 
หน่วยในคราวเดียวกัน ทั้งนี้เศษของหน่วยปัดทิ้ง ดังนั้น จะ
ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1 หน่วยเท่านั้น 

3. กรณีการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าสิทธิ  
 ยกตัวอย่างเช่น ผู้ถือหุ้นจะจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ  

6 หุ้นและจะจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิอีกจ านวน 3 
หุ้น รวมเป็นทั้งหมด 9 หุ้น พร้อมกับ 

 ผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิตามสิทธิ 3 
หน่วย และจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเกินสิทธิ 1.5 หน่วย 
รวมเป็น 4.5 หน่วย ทั้งนี้เศษของหน่วยปัดทิ้ง  ดังนั้น จะ
ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 4 หน่วยเท่านั้น 
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 อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิจะได้รับการ

จัดสรรหุ้นที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการ

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซ้ือตามสิทธิครบถ้วน

ทั้งหมดแล้วเท่านั้น และการจัดสรรหุ้นที่จองซ้ือเกินกว่า

สิทธิดังกล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น 

2.6  จ านวนและราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นที่ผู้ถอืหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) พร้อมกบั
ใบส าคัญแสดงสิทธิ TFI-W1 

12,285,000,000 หุ้น ในราคาหุน้ละ 0.10 บาท 

2.7  อัตราการใช้สิทธ ิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ TFI-W1  1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ทั้งนี้อัตราการ
ใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

2.8  ราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย) 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์)ต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 
ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ ากว่า
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ ณ ขณะนั้น 

2.9  วันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิ  TFI-W1  

วันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ TFI-W1 จะก าหนดให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/ หรือบุคคลอื่นใด
ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
กรรมการผู้จัดการมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจ า
เป็นได้ตามสมควรในภายหลังหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แล้ว 

2.10  อายุของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ TFI-W1  
2.11  จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทนุที่จะ

จัดสรรและส ารองไว้เพื่อรองรบั
ใบส าคัญแสดงสิทธิ TFI-W1  

ไม่เกิน 6,142,500,000 หุ้น 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จตามอายุของ
ใบส าคัญแสดงสิทธ ิTFI-W1 

2.12  การปรับสิทธ ิ บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขในการปรับสิทธิ และ/หรือออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทเพื่อรองรับการปรับสิทธิ (โดยบริษัทฯ จะด าเนินการขอมติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับการปรับสิทธิ
ก่อนการปรับสิทธิ) เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ  TFI-W1 ซ่ึงเป็น



41 

เหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญการแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้น
ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งประกาศ หรือ ข้อก าหนด
อื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าวด้วย หรือเหตุการณ์
อื่นใดในท านองเดียวกัน เช่น 

(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ อันเป็นผล
มาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

(ข) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ า 

(ค) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ าหรือมี
การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในราคาต่ า 

(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออก
ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธิ 

(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันกับ (ก) ถึง (จ) ที่ท าให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ TFI-W1 จะ
ได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ TFI-W1 ด้อยไป
กว่าเดิม 

2.13 วิธีการ และระยะเวลาการใช้สิทธิ 
และวันสิ้นอายุ 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ในวันท าการสุดท้ายของทุกๆไตรมาส หลังจาก
วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยก าหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันท า
การสุดท้ายของส้ินไตรมาสแรกหลังจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ซ่ึง
จะตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2564 และวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ 
วันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดง
สิทธิ  
 หากวันก าหนดใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ในวันท าการก่อนหน้าวันหยุดนั้น 
โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อก าหนดสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ TFI-
W1 

2.14 ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการ ในระหว่างระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ สามารถแสดง
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ใช้สิทธ ิ ความจ านงที่จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อบริษัทฯ ระหว่างเวลา 
09:00 น. ถึง 15:00 น. ของวันท าการของบริษัทฯ โดยจะต้องแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 5 วันท าการก่อนวันใช้สิทธิ 
ส าหรับวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ TFI-
W1 ซ่ึงประสงค์จะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญในระหว่าง 15 วันก่อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 

2.15 การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิ 

เมื่อผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ TFI-W1 ได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือ
หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ TFI-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการ
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้ 

2.16 ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
TFI-W1 

บริษัทฯ จะน าใบส าคัญแสดงสิทธิ TFI-W1 ที่ออกในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 

2.17 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิ TFI-W1 

บริษัทฯ จะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ TFI-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ 

2.18    นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

3. วัตถุประสงค์ของการออกใบส าคัญแสดงสิทธิและแผนการใช้งาน 

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ 

จ ากัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ส่ิงที่แนบมาด้วย 2) 

4. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ 

(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) (2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings Per Share Dilution) 

และ (3) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุน้เดมิ (Control Dilution) ตามที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 

ของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 

Offering) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 4) 

5. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ท้ังหมดในครั้งนี้ 

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 3) 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5. 
 

ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
หมวดท่ี 5  

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา    
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซ่ึงมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซ่ึงเข้าช่ือกันหรือ
ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้  ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

 
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
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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 
(ซ) 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 ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 

 เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล

ก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ

แล้วแต่กรณี ทั้งนี้  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ด้วย 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6. 
 

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  
************************** 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7. 
 

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 ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 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 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8. 
ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ – นามสกุล  
อายุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง 
การศึกษา 
 
หลักสูตรการอบรมกรรมการ  
 
 

นางก่ิงเทียน บางอ้อ 
75 ปี 
ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ 
ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 Director Accreditation Program - DCP 2003 
 Director Certification Program - DCP รุ่นท่ี 53/2005    
 

   
       ประสบการณ์การท างาน 2543 – ส.ค. 2560 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 

ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม บมจ. เซลลูลาร์ วิชั่น (ไทยแลนด์) 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม บจก. ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม บจก. พิญาณี 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม บจก. ไอ ทาวเวอร์ 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บจก. สหกลอิควิปเมนท์ 
2562 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บจก. อะเมซ่ิง คอฟฟี ่

การด ารงต าแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 10 พ.ย. 2543 - 18 เม.ย. 2548 
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 19 เม.ย. 2548 -10 ส.ค. 2560 
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10 ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง (คิดเป็น 100 %) 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง (คิดเป็น 100 %) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   
 

-ไม่ม-ี 
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี -ไม่ม-ี 

 

ชื่อกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

จ านวน จ านวน จ านวน 

นางก่ิงเทียน บางอ้อ 
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
1 แห่ง 

 
5 แห่ง 

 
ไม่ม ี

  

 ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  คุณสมบัติ 

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

      มี 
      มี 
      ม ี

      ไมม่ี  
      ไมม่ ี
      ไมม่ ี
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8. 
ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

                                     
ชื่อ – นามสกุล  
อายุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง 
การศึกษา 
 
หลักสูตรการอบรมกรรมการ      
 
 

นายวัฒนชัย   สุวคนธ ์
77 ปี 
กรรมการอิสระ 
ปริญญาตรีพาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์   
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นท่ี 38 
Director Certification Program – DCP 79/ 2006 
Audit Committee Program- ACP 16/2007 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 

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

รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร  
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

2544 – 2545 
2549 – 2552  

รักษาการผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 

2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 

การด ารงต าแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 254 – ปัจจุบัน 
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 2552 - ปัจจุบัน   

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 คร้ัง (คิดเป็น 83.33 %) 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง (คิดเป็น 100 %) 
การประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 2/2 คร้ัง (คิดเป็น 100 %) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    -ไม่ม-ี  
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี  -ไม่ม-ี  

 

ชื่อกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 

บริษัทจดะเบียนอื่น กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ จ านวน จ านวน 

นายวัฒนชัย   สุวคนธ ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และประธานคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

  
 ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  คุณสมบัติ 

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

        มี 
        มี 
        มี 

     ไมม่ ี
     ไมม่ ี
     ไมม่ ี
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8. 
ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 
ชื่อ – นามสกุล 
อายุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง 
การศึกษา 
หลักสูตรการอบรมกรรมการ  
 

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 
41 ปี 
กรรมการ 
ปริญญาโท Finance, Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา   
Directors Accreditation  Program DAP 2004 
Directors Certification Program DCP 2005 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 

2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลควูด แลนด ์
2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลควูดคันทร่ี คลับ 
2545 – ปัจจุบัน 
2545 – ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 
2553 – ก.ค. 2557 
2554 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
2555 – ปัจจุบัน 
2555 – ปัจจุบัน 
2555 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
2557 – ปัจจุบัน 
2557 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2561 – ปัจจุบัน 
2561 – ปัจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บจก. ครัวเลควูด  
บจก. แอคมี่ แค็มพ 
บจก. พี.เอ็ม. คอร์ป 
บจก. พี.เอ็ม กรุ๊ป 
บจก.โฟร วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
บจก. ศักดิ์ไชยสิทธิ์ 
บจก. บริหารสินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ 
บมจ. โพสโค - ไทยน๊อคซ์ 
บจก. เอ็ม ครีก แลนด์ 
บจก. เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเม้นท์ 
บจก. พหลโยธิน การ์เด้นท์ 
บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 
บมจ. ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส 
บจก. คอฟฟี่ แกลเลอร่ี 
บมจ. เมอร์เมด มาริไทม ์
บจก. โฟร วัน วัน ฟัน 
บจก. พี เอ็ม ควอลิตี้ ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ 
บมจ. โทรีเซน ไทย เอเยนต์ซีส์ 
บมจ. พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ 
บจก. เนเชอรัล เบฟ 
บจก. พีเอ็มที พร็อพเพอร์ตี้ 
บมจ. เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ 
บจก. ซีเอ็ม คอร์ปอเรท 

การด ารงต าแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี กรรมการ 2554 - ปัจจุบัน   
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง (คิดเป็น 100 %) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   บุตรชายรองประธานกรรมการ 
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ านวน 337,064,559 หุ้น (คิดเป็น 16.46% ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด) 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 

บริษัทจดะเบียนอื่น กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่อาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ จ านวน จ านวน 

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 
กรรมการ 

 
6 แห่ง 

 
18 แห่ง 

 
ไม่ม ี

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

      มี 
      มี 
      ม ี

     ไมม่ ี
     ไมม่ ี
     ไมม่ ี
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 9. 
       

    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

หนังสือมอบฉนัทะ 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  

 หุ้นบุริมสิทธิ         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 2563              
ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน  2563 เวลา 10.00 น. ณ บางนาคอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น กิจการใด        
ที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 

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

หมายเหตุ   ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 9. 

หนังสือมอบฉนัทะ 
แบบ ข. (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว) 

 

 เขียนที่                                                               . 

             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 
    หุ้นบุริมสิทธิ                                                     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 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
2563 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 10.00 น. ณ บำงนำคอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรบำงนำ ทำวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 
หมู่ 14 ถนนเทพรัตน (บำงนำ-ตรำด) ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่น
ด้วย 

(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ดังนี้ 

 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 

ติดอำกร 
20 
บำท 
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 วาระที ่3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงาน ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของ              
ผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ  

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้  

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 5 พิจารณาการงดการจัดสรรก าไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้  

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง  

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

   กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 
   กำรแต่งตั้งกรรมกำรรำยบุคคล 
นำงกิ่งเทียน บำงอ้อ เป็น ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

นำยวัฒนชัย สุวคนธ์ เป็น กรรมกำรอิสระ 
   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

นำยเฉลิมชัย มหำกิจศิริ เป็น กรรมกำร 
   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำไดทุ้กประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4. 
(เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 
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 วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 

(เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วน
จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ที่จองซื้อและช าระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ำกำรลงคะแนน เสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่  ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำ
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด  ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

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

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยก
จ ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ ำต่อแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท             ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ำกัด (มหำชน) 

 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ  10.00 น. ณ บำงนำ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องรำชพฤกษ์ 1 
อำคำรบำงนำ ทำวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน  (บำงนำ-ตรำด) ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540 หรือ จะพึงเลื่อน
ไปในวันเวลำอื่นด้วย 

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

                        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

                        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้  

                     เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

                วำระที่ ................................. เรือ่ง ......................................................................................... 

                        (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 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 9 

(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 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 
2563 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บางนา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 
หมู่ 14 ถนนเทพรัตน  (บางนา-ตราด) ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย  

(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 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 
 วาระที ่3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงาน ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ  
 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือ

หุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ  
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 5 พิจารณาการงดการจัดสรรก าไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 
  (ก) ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง  

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

   การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 
   การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล 
นางกิ่งเทียน บางอ้อ เป็น ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

นายวัฒนชัย สุวคนธ์ เป็น กรรมการอิสระ 
   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น กรรมการ  
   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ     
ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 
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 วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ   

ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและช าระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น  เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ

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

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจ าต่อแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท             ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา  10.00 น. ณ บางนา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 
อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนเทพรัตน  (บางนา-ตราด) ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540หรือจะพึง
เลื่อนไปในวันเวลาอื่นด้วย 

                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   

               วาระที่   เรื่อง     . 

                        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

                        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

                     เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง   
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 10. 
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

ชื่อ – นามสกุล  
อายุ 
ต าแหน่ง 
การศึกษา 
 
หลักสูตรการอบรมกรรมการ  
 
ท่ีอยู่ 

นางก่ิงเทียน บางอ้อ 
75 ปี 
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 Director Accreditation Program - DCP 2003 
 Director Certification Program - DCP รุ่นท่ี 53/2005 
 73/3 ม.4 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.13 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ี   
จังหวดัสมุทรปราการ 10540 

     
        

ประสบการณ์การท างาน 
 

2543 – ส.ค. 2560 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 
ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจก. เซลลูลาร์ วิชั่น (ประเทศไทย) 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจก. ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจก. พิญานณี 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจก. ไอ ทาวเวอร์ 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บจก. สหกลอิควิปเมนท์ 
2562 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บจก. อะเมซ่ิง คอฟฟี ่

การด ารงต าแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  10 พ.ย. 2543 - 18 เม.ย. 2548 
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 19 เม.ย. 2548 -  10 ส.ค. 2560 
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10 ส.ค.60 – ปัจจุบัน 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 คร้ัง (คิดเป็น 100 %) 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง (คิดเป็น 100 %) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   
 

-ไมม่-ี 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี -ไมม่-ี 

หมายเหต ุ วาระท่ี 1 - 5 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 
 วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการท่ีถึงคราวออกตามวาระ มีส่วนได้เสียพิเศษ เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีจะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ 
 วาระท่ี 7 - 13 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 

 

ชื่อกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 

กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

จ านวน จ านวน จ านวน 

นางก่ิงเทียน บางอ้อ 
ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระและ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
1 แห่ง 

 
5 แห่ง 

 
ไม่ม ี

 ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  คุณสมบัติ 

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

      มี 
      มี 
      ม ี

      ไมม่ี  
      ไมม่ ี
      ไมม่ ี
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 10. 

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
                                     
ชื่อ – นามสกุล  
อายุ 
ต าแหน่ง 
การศึกษา 
 
หลักสูตรการอบรมกรรมการ      
 
ท่ีอยู่ 
 

นายวัฒนชัย   สุวคนธ ์
77 ปี 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
ปริญญาตรีพาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์   
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นท่ี 38 
Director Certification Program – DCP 79/ 2006 
Audit Committee Program- ACP 16/2007 
73/3 หมู่ 4 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.13 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ี                 
จังหวดัสมุทรปราการ 10540  

ประสบการณ์การท างาน 
 

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

รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร                                      
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

2544 – 2545    
2549 – 2552 
2552 – ปัจจุบัน 

รักษาการผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 
บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 

การด ารงต าแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 2549 – ปัจจุบัน 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
 2552 - ปัจจุบัน   

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั ง (คิดเป็น 83.33 %) 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5ครั ง (คิดเป็น 100 %) 
การประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั ง (คิดเป็น 100%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    -ไม่ม-ี  
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี  -ไม่ม-ี  

หมายเหต ุ วาระท่ี 1 - 5 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ 
 วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตั งคณะกรรมการแทนกรรมการท่ีถึงคราวออกตามวาระ  มีส่วนได้เสียพิเศษ เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีจะต้องถูกเลือกตั งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ 
 วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563    มีส่วนได้เสียพิเศษมี เน่ืองจากเป็นประธานคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 วาระท่ี 8- 13 ไม่มีส่วนได้สียพิเศษ 

ชื่อกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 

บริษัทจดะเบียนอื่น กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

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 ี
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  สิ่งท่ีส่งมาด้วย 11.  
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  

 บริษัทฯ จะจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู้ถือหุ้น 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 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะแยกบัตรลงคะแนนเสียงส าหรับกรรมการแต่ละราย โดยในบัตร
ลงคะแนนเสียงจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงส าหรับกรรมการแต่ละรายว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ 
-  กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

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

เป็นไปตามที่ก าหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะเท่านั้น 

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจ
เชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมช่ัวคราวได้ 
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 หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 

 ตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ระบุว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น บริษัท ฯ จะนับคะแนนเสียงที่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบใน
แต่ละวาระของการประชุม  

 ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงครอบคลุม
วาระการประชุม (ทั้งหมดรวม 13 วาระ) โดยให้ฉีกออกเป็นแผ่นย่อยส าหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่น
ย่อยนั้น จะระบุช่ือผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซ่ึงผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ  

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
กากบาทเพียง 1 เครื่องหมาย หรือ มีการกาเครื่องหมายในช่องมากกว่าหนึ่งช่อง หรือเป็นการออกเสียง
ลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่ก าลังจะพิจารณา จะถือเป็นบัตรเสีย  
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 12. 

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน

หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจ าปี  

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11ขึ้นไป) 

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 

2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป ที่ QR Code) 

3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม 

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคช่ัน 

(Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook  และLine เป็นต้น 

ส าหรับระบบ Android 

1. เปิดแอปพลิเคช่ัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line 

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

>>เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) >>เลือก QR Code>>สแกน QR code 

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม 



 

 
 

- 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 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 14. 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทราบ 

 เนื่องจากบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code 

ดังนั้น หากท่านใดต้องการรายงานประจ าปีเป็นแบบหนงัสือ กรุณาแจ้งความจ านงโดยกรอกรายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งมาตามที่

อยูท่ี่แนบ หรือส่งโทรสาร (Fax) มาที่หมายเลข 0-2316-6227 

 

แบบขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2562 

(กรุณาเขียนตัวบรรจง) 

 

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

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

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

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

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

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

ข้าพเจ้ามีความประสงคจ์ะขอหนงัสือรายงานประจ าปี 2562 กรุณาด าเนินการส่งมาที่อยูท่ี่ระบุไว้ข้างต้น 
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.......................................................................................................................................................................................................... 

 

 

  กรณุาส่ง 

   คุณทิพรัตน์ พงษ์นเรศ 

   บริษทั ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 

   73/3 หมู่ 4 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.13 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 

    จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

 

 

แสตมป ์
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 15 
ข้อมูลเพื่อการคัดกรอง (Covid-19) เพื่อการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 
วันท่ี 25 พฤสจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ บางนาคอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขท่ี 2/3 หมู่ 14  
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

ขอสงวนสิทธิในการเข้าพื้นที่หากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังต่อไปนี้ 
1. ท่านมีไข้สูง ตั้งแต่ 37.5 °C 
2. ท่านมีการเดินทางไป หรือ แวะผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา 
3. บุคคลใกล้ชิดการเดินทางไป หรือ แวะผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา และมีไข้สูง ตั้งแต่ 37.5 °C 

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าประชุมได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 

ข้อมูลเพื่อแสดงตน 

ช่ือ – สกุล ................................................................................................เลขที่บัตรประชาชน ..................................................... 
โทรศัพท์ (บ้าน) ......................................................................................มือถือ ............................................................................ 
ข้อมูลของตัวท่านเอง 
1. ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา มีการเดินทางไป หรือ แวะผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือไม่  
 ( ) เดินทาง   
 ( ) ไม่มีการเดินทาง  
2. มีอาการดังนี้หรือไม่    
 ( ) มีไข้สูง ตั้งแต่ 37.5 °C  
 ( ) ไอจาม/เจ็บคอ/มีน้้ามูก/หายใจเหนี่อยหอบ  
 ( ) ไม่มีอาการดังกล่าว  
3. ท่านเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ที่สัมผัสกับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค COVID-19  
 ( ) ไม่ใช่    ( ) ใช ่
บุคคลใกล้ชิด (บุคคลท่ีพักอาศัยอยู่ร่วมกับท่าน หรือ บุคคลที่ท่านพบปะคลุกคลีด้วย) 
4. ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา บุคคลใกล้ชิด มีการเดินทางไป หรือแวะผ่าน ประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือไม ่  
 ( ) เดินทาง   
 ( ) ติดเช้ือ COVID-19   
 ( ) ไม่มีการเดินทางและไม่ติดเช้ือ COVID-19 (No) 
5. คนใกล้ชิดท่านเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ที่สัมผัสกับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค COVID-19  
 ( ) ไม่ใช่    ( ) ใช ่
หมายเหตุ : บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ปรากฏในแบบสอบถาม และบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ี บริษัทฯ จะเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าท่ีจ้าเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
ด้าเนินงานข้างต้น  หากบริษัทฯ จะน้าข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการอื่น เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอม 
รวมถึงให้การอนุญาตตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ก้าหนด ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ แล้ว 

     ลงช่ือ     ผู้ให้ข้อมูล 
            (     ) 


