
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
บริษัท ไทยฟิล์มอนิดัสตร่ี จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

วนัพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 
 
 
 

ณ บางนา คอนเวนชัน่ เซนเตอร์ หอ้งราชพฤกษ ์1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2  
เลขท่ี 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี  

จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
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มาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด (COVID-19) 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด (COVID-19) ในประเทศไทย ซ่ึงอยูใ่นช่วงการเฝ้าระวงัและติดตาม 
เพื่อป้องกนัและลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด (COVID-19) บริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน)          
มีความตระหนกัและห่วงใยต่อความเส่ียงของการแพร่ระบาดดงักล่าว ในการประชุมผูถื้อหุ้น จึงขอถือโอกาสน้ีขอความร่วมมือ
และซกัซอ้มความเขา้ใจมายงัผูถื้อหุ้น ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

 บริษทัฯ ขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นมอบฉันทะแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเส่ียง
ต่อการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด (COVID-19) จากความแออดัของผูถื้อหุ้นในวนัประชุม ซ่ึงมิอาจคาดเดาได้ และเพื่อ
สุขอนามยัของตวัท่านเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง (ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 และ 8) 

2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 เพื่อเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ส าหรับผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมฯ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีมาตรการต่างๆ ซ่ึงจะเป็นขั้นตอนท่ีตอ้งใชเ้วลาเพ่ิมเติมก่อนการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมฯ จึงขอช้ีแจงและ     
ขอความร่วมมือมายงัผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 

2.1 การตั้งจุดคดักรองตามแนวปฏิบติัของกรมควบคุมโรค การเข้าไปในบริเวณหรือสถานท่ีจัดประชุมทุกท่านจะต้องผ่าน
การคัดกรอง และมีผลการตรวจ ATK เป็นลบ ในระยะเวลา 48 ช่ัวโมงก่อนเข้าร่วมประชุม หากไม่ผ่านการคดักรอง
ท่านอาจถูกปฏิเสธการเขา้ในบริเวณ เช่น กรณีท่ี ผูถื้อหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ 
มีอาการผิดปกติเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวติัการเดินทางกลบัมาจากประเทศท่ีเป็นเขตแพร่กระจายไวรัส
โควิด-19 (COVID-19) อยา่งรุนแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข นอ้ยกว่า 14 วนั ก่อนเขา้ร่วมประชุม หรือมี        
ผลตรวจ ATK เป็นบวก 
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานท่ีจัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 

2.2 การเตรียมพ้ืนท่ีจัดประชุมผูถื้อหุ้นและการลงทะเบียน เพื่อลดโอกาสเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19    
(COVID-19) จากความแออดัของผูถื้อหุ้นในพ้ืนท่ีการจดัประชุม มีมาตรการดงัน้ี 
1) การต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเวน้ระยะห่าง 1 เมตร 
2) ขอความร่วมมือในการตรวจวัดไข้และตอบแบบสอบถาม บริเวณจุดคดักรองหนา้ห้องประชุม ก่อนเขา้ห้องประชุม  

ในกรณีท่ีท่านปกปิดขอ้มูลดา้นสุขภาพหรือประวติัการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญติั
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ส่ิงทีส่่งมาด้วย 13) 

3) ให้ผู้เข้าประชุมที่ผ่านการคัดกรองสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีเข้าประชุม หากมิไดใ้ส่หนา้กากมา บริษทัฯ 
จะจดัเตรียมหนา้กากอนามยั 1 ช้ินต่อผูเ้ขา้ร่วมประชุม 1 ท่าน 

4) จดัท่ีนั่งในห้องประชุม ให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ท่ีนั่ง และเม่ือนั่งท่ีนั่งใดแลว้ ก็ตอ้งนัง่ท่ีนั่งดงักล่าว
จนกว่าจะส้ินสุดการประชุม 

5) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจก SETBOX ให้กับผูเ้ข้าร่วมประชุม 1 ท่าน (ผูถื้อหุ้น/ผูรั้บมอบฉันทะ) ต่อ            
1 SETBOX 

6) หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงไป หรือมีขอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการเพ่ิมเติม บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้น
หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ท่ี TFIS 06/2022 

25 มีนาคม 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 
2. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (56-1 One Report) ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 
3. ขอ้บงัคบับริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
4. เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 
5. ค านิยาม “กรรมการอสิระ” ของบริษทัฯ 
6. เอกสารประกอบวาระท่ี 6 ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ เพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข และแบบ ค. 
8. ขอ้มูลของกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น 
9. ค าช้ีแจงเก่ียวกบัการลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมฯ 
10. การใชร้หสัคิวอาร์ส าหรับดาวน์โหลดขอ้มูล  
11. แผนที่แสดงสถานท่ีจดัประชุม 
12. แบบขอรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (56-1 One Report) 
13. แบบคดักรองโรคไวรัสโควิด (COVID-19) 

 โดยหนังสือฉบับน้ี บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) (บ ริษัทฯ) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2565 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา     
10.00 น. ณ บางนา คอนเวนชัน่ เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ ์1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขท่ี 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด 
กม. 6.5 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 10540 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1: เร่ืองท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 2: พจิารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวันที ่26 มีนาคม 2564  

ข้อมูลประกอบ : บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงไดจ้ดัให้มีขึ้นเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2564 
โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุม 
และกระทรวงพาณิชย ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ 
รายละเอียดปรากฎตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2564 ดงักล่าว 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ รายงานการประชุมสามญั      
ผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงไดมี้การบนัทึกอยา่งถูกตอ้งครบถว้นตรงตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 แลว้ 

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน 

 

/วาระที่ 3:พิจารณารับทราบผลการด าเนินงาน.... 
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TFI รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 
ไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน/.... 

วาระท่ี 3: พจิารณารับทราบผลการด าเนินงาน ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ 

ข้อมูลประกอบ: ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2564 และขอ้มูลส าคญัอื่นๆ ดงัรายละเอียดปรากฎในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี 2564 (56-1 One Report) ในหัวขอ้ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นมาพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี รายละเอียดปรากฎตาม ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2. 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรรายงานให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน
ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ของบริษทัฯ  

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ       
งบกระแสเงินสด ของงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ 

ข้อมูลประกอบ : งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส    
เงินสดของงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษทัฯ ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของ บริษทั 
กรินทร์ ออดิท จ ากดั และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดปรากฎในแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (56-1 One Report) ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2. 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั                
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษทัฯ ท่ีไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5: พจิารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 

ข้อมูลประกอบ : บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจดัสรรเงินก าไรประจ าปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือปรากฏว่า 

1. ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ มีก าไร และ 
2. บริษทัฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ่และ 
3. บริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้และ 
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษทัฯ ดว้ย 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 46. ก าหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ี บริษทัฯ  
ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั        
งดการจดัสรรก าไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีผลขาดทุนสะสม
จ านวน 2,136 ลา้นบาท  

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

/วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการ... 
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ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน/.... 

วาระที่ 6: พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ 

ข้อมูลประกอบ : กรรมการของบริษทัฯ มีทั้งหมด 9 ท่าน ตามขอ้บังคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19. ก าหนดว่า “ในการประชุมสามัญ      
ผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3” ซ่ึงจะมีกรรมการตอ้งออกตามวาระอตัรา 1ใน 3 จ านวน 3 ท่าน คือ
นางสาวอุษณีย ์มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี กรรมการ และนายธีระชยั พรสินศิริรักษ ์กรรมการ (โปรดดู
รูปถ่ายและประวติัของกรรมการเพ่ิมเติมไดใ้น ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6.)  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระและเสนอช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผา่นทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ปรากฎว่าไมมี่ผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านดงักล่าว เป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไป เน่ืองจากเป็นผูท้รงคุณวุฒิและวยัวุฒิ มีประสบการณ์และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านดงักล่าวกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณากลัน่กรองอยา่งระมดัระวงัรอบคอบแลว้มีความเห็นว่ากรรมการ
ทั้ง 3 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒิและวยัวุฒิ มีประสบการณ์และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงสร้าง
คุณประโยชน์อยา่งมากต่อบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ         
3 ท่าน คือ นางสาวอุษณีย ์มหากิจศิริ นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี และนายธีระชยั พรสินศิริรักษ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง  

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 7: พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

ข้อมูลประกอบ : กรรมการของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 เป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน 
ค่าตอบแทนส าหรับประธานกรรมการไดรั้บเป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนท่ีมีการประชุมคณะกรรมการ บริษทั 
จะจ่ายค่าเดินทางให้กบักรรมการท่ีมาประชุมในแต่ละคร้ังท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า   
2 คร้ัง บริษทัฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กบักรรมการท่านท่ีมาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านท่ีร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก) ถึงแม้ว่าเม่ือเทียบเคียงกับค่าตอบแทน
กรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีเฉล่ียให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่า จากการเปรียบเทียบขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการจาก
รายงานประจ าปี 2563 ของบริษทัอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รายงานแจ้งมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564        
ของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และข้อมูลจากรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี  2563 ของสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

 

/ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565… 
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ของสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)/.... 

 ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัคงมีผลขาดทุนอยู่ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
คา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 เท่ากบัปี 2564 คือไดรั้บเบ้ียเล้ียงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนส าหรับประธาน
กรรมการไดรั้บเป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนท่ีมีการประชุมคณะกรรมการ บริษทัฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กบั
กรรมการท่ีมาประชุมในแต่ละคร้ังท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 คร้ัง บริษทัฯ จะจ่าย        
ค่าเดินทางให้กบักรรมการท่านท่ีมาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดยอ่ยไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ไดรั้บเป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนส าหรับประธานกรรมการได้รับเป็น     
เบ้ียเล้ียงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนท่ีมีการประชุมคณะกรรมการ บริษทัฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กบักรรมการท่ีมาประชุม
ในแต่ละคร้ังท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 คร้ัง บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับ
กรรมการท่านท่ีมาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/
หรือ กรรมการชุดยอ่ย ไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก) 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8: พจิารณาอนุมัตแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2565 

ข้อมูลประกอบ : คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีจากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั ในปีท่ี    
ผา่นมา และมีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการท างาน ปฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยความรับผิดชอบ และท างานไดถู้กตอ้งรวดเร็ว นอกจากน้ีไดพิ้จารณาจ านวนเงินค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2565 มีความเห็นว่า 
ค่าสอบบญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษทัเสนอให้ท่ีประชุมสามญั 
ผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ ในปี 2565 ดงัน้ี  

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

หรือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นท่ีบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั มอบหมาย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัดว้ย 

เปรียบเทียบอตัราค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีส าหรับปี 2565 และปี 2564 

บริการค่าสอบบญัชี ปี 2565 ปี 2564 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

(บาท) (บาท) (บาท) (%) 

งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@165,000 บาท รวม 3 ไตรมาส 495,000.00 420,000.00 75,000.00 17.85 

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

ค่าบริการอื่น - - - - 

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

 ส าหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือขอ
ค ายืนยนั ค่าจดัพิมพง์บการเงิน ค่าเดินทาง และอื่นๆ ส านกังานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบญัชี ตามจ านวนท่ีใชจ้่ายไปจริง 

/ความเห็นของคณะกรรมการ: จากผลงานที่ผ่านมา…. 
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ตามจ านวนที่ใชจ้่ายไปจริง 

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากผลงานท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ          
ผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2565 จาก บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั โดย 

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

หรือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นท่ีบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั มอบหมาย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัดว้ย 

 ตามท่ีได้ผ่านการพิจารณาและน าเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยมีค่าตอบแทนในการสอบทานและ
ตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินตามจ านวนท่ีได้จ่ายไปจริง และ  
บริษทัฯ ไม่มีบริษทัยอ่ย 

 ทั้งน้ี นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ และนางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/
หรือส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทัฯ /บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และ
นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา เป็น ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่รอบปีบญัชี 2563 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9: พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 
10.00 น. เป็นต้นไป ณ บางนา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขท่ี 2/3 หมู่  14        
ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ 10540 ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีจัดประชุม           
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 11. 

 ในกรณีท่ีท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้ผูอ้ื่นเขา้ประชุม
และออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติซ่ึงแต่งตั้ง        
คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น โปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค.พร้อมกบัติดอากรแสตมป์มูลค่า 20 บาท 
เพื่อให้หนังสือมอบฉันทะสมบูรณ์ตามกฎหมายตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7. และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของท่าน     
ผูถื้อหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ           
เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของ
บริษทัฯ ดงัมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฎตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8. เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุ้นได ้

 ทั้งน้ี ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นศึกษาค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งน ามาแสดง    
ในวนัประชุม ดงัรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9. และ ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4. โดยบริษทัฯ จะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบั
บริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้นตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3. 

 

 

/เพื่อใหก้ารลงทะเบยีนเขา้ร่วม…. 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

 เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและ
เรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้ งแต่เวลา 9.00 น. ของวนัประชุม ณ บางนา        
คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขท่ี 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ต าบล      
บางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 (กรณีท่ีมอบอ านาจให้กรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน
สามารถส่งทางไปรษณียม์าถึง นางสาวทิพรัตน์ พงษน์เรศ เลขานุการบริษทั บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 73/3 
หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ต าบล  บางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 ก่อนวนัประชุม) 

 เน่ืองจากบริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) ไดมี้การจดัส่งแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (56-1 One 
Report) ในรูปแบบ QR Code ดงันั้น หากท่านใดตอ้งการแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 (56-1 One Report) เป็นแบบ
หนงัสือ กรุณาแจง้ความจ านงโดยใชแ้บบฟอร์มตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 12. 

 อน่ึง บริษทัฯ ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี             
9 มีนาคม 2565 (Record Date)  

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(นางสาวทิพรัตน์ พงษน์เรศ) 
เลขานุการบริษทั 

โดยค าส่ังคณะกรรมการบริษทั 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. 

บริษัท ไทยฟิล์มอนิดัสตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

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

_____________________________________________________________________ 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

 คุณวิไลพร ศิริภูริกาญจน์ CFO ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบติัในการลงคะแนน
เสียง และการนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น ซ่ึงจะต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยยึดถือแนวทางในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

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

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

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

บตัรเสีย เท่านั้น แลว้น าคะแนนดงักล่าว หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือ   
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียง เห็นดว้ย ในวาระนั้นๆ ผลการนบัคะแนนจะรายงานบนจอดา้นหนา้ในห้องประชุม 

8. ทั้งน้ี ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้สอบถามในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม 

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

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

11. ส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแลว้เสร็จ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้ น      
ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระท่ีเหลืออยู่  และส่งบตัรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าท่ี เพื่อจะได้
บนัทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

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

13. หลงัจากปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ บตัรลงคะแนนในวาระก่อนหนา้ จะไม่น ามานบัคะแนนอีก 
 

/กรณีที่ผูถ้อืหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะ... 
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จะไม่น ามานบัคะแนนอีก/.... 

 
14. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเร่ิมเขา้ประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นตน้ไป 

ดงันั้นในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจ านวนผูถื้อหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกนัได ้
15. กรณีถือเป็นบตัรเสีย 

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

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

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

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

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ กรรมการและเลขานุการบริษทั แจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบ
บญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

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

/กรรมการที่ลาประชุม... 
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และเลขานุการบริษทั/.... 

กรรมการท่ีลาประชุม    จ านวน 3 คน 

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

ในการประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจ านวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน 

ประธานกรรมการชุดย่อย    จ านวน 2 คน 
1. คุณวฒันชยั สุวคนธ ์ ประธานคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
2. คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม    จ านวน 5 คน 

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

ผู้สอบบัญชีท่ีเข้าร่วมประชุม   จ านวน 1 คน 
1. นางสุมนา  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา  ผูส้อบบญัชีจากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

 ทั้งน้ีสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดส่้งตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น คือ คุณองัคณา ชูดวง เขา้ร่วมประชุมดว้ย   

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

เร่ิมการประชุม  เม่ือเวลา 10.00 น. 

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

 

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

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

วาระท่ี 1 : เร่ืองท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 วาระท่ี 1.1 : รายงานผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

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

คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั      
จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงาน ขา้งตน้ 

มต ิ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบ 

 วาระท่ี 1.2 : รายงานแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

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

/คุณอ านาจ กิตติกรัยทธ์ิ เลขานุการบริษทั... 
 
 
 

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

คุณอ านาจ กิตติกรัยทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั      
จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงาน ขา้งตน้ 

มต ิ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบ 

 วาระท่ี 1.3 :รายงานการเพิม่ทุนและเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วของบริษัท 

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

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

คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั      
จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงาน ขา้งตน้ 

มต ิ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบ 

 วาระท่ี 1.4 :รายงานการลงทุนในโครงการธุรกิจบรรจุภัณฑ์และส่ิงพมิพ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) 

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

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

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

คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี 

คุณปิยะพงษ ์ประสาททอง ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย สอบถามถึงส านกังานท่ีบางพลี ขณะน้ีมีการด าเนินการผลิตหรือไม่ 

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

คุณณรงคช์ัย สิมะโรจน์ ผูถื้อหุ้นรายย่อย สอบถามถึงมูลค่าการตลาดของธุรกิจบรรจุภณัฑ์และส่ิงพิมพช์นิดอ่อน 
(Flexible Packaging) 

คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ช้ีแจงว่าขอ้ซักถามน้ี ฝ่ายบริหารผูเ้ช่ียวชาญในธุรกิจน้ี จะขอช้ีแจงใน
วาระท่ี 3 ต่อไป 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ จึงขอเสนอให้
ท่ีประชุมรับทราบรายงาน ขา้งตน้ 

มต ิ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบ 

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

วาระท่ี 2 : พจิารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

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

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั จึงขอเสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการประชุมขา้งตน้ 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 

/วาระที่ 3: พิจารณารับทราบผลการด าเนินงาน.... 
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เม่ือวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2563/.... 

วาระท่ี 3: พจิารณารับทราบผลการด าเนินงาน ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ 

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

 (หน่วย : ล้านบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 2562 

รายไดจ้ากการขาย 0.08 934 
ตน้ทุนขาย (0.21) (845) 
ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น (0.13) 89 

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - 13 

รายไดอ้ื่น ๆ  60.27 15 

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 258.07 - 

รวมรายได้ 318.42 962 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหาร (159.85) (221) 

ค่าใชจ้่ายอื่น (17.78) (2) 
ตน้ทุนทางการเงิน (124.43) (81) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 16.15 (187) 
(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษีเงินได ้ 10.24 2 

ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี 26.39 (185) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ (หน่วย:บาท) 0.012 (0.090) 

โดยมีสาเหตขุองการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

1. รายได้จากธุรกิจ 

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

2. รายได้อ่ืนๆ 

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

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

3. ก าไรขั้นต้น 

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

4. ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

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

5. ต้นทุนทางการเงิน 

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

6. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 

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

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

 คุณโสฬส ยอดมงคล กล่าวแนะน าตวั โดยเร่ิมจากประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมาคร่าวๆดงัน้ี  

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

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

นิวยอร์ก 

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

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

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

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

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี 

 คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผูถื้อหุ้นรายย่อย ให้ความเห็นว่าจากการท่ีบริษัทฯ ช้ีแจงก็มีความมั่นใจเพ่ิมขึ้น ด้วยท่ี     
ไทยฟิลม์มุ่งเน้นในเร่ืองคุณภาพของฟิลม์และเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั จึงมีความสนใจท่ีจะขอเขา้เยี่ยมชมโรงงานของไทยฟิล์ม
เม่ือสร้างแลว้เสร็จ  

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ช้ีแจงว่ายินดีท่ีผูถื้อหุ้นมีความสนใจและพร้อมท่ีจะตอ้นรับ ทั้งน้ีบริษทัฯ 
ก็เคยจดัให้ผูถื้อหุ้นท่ีสนใจเขา้เยี่ยมชมโรงงานท่ีระยอง เม่ือโรงงาน Flexible packaging ท่ีบางพลีแลว้เสร็จ ก็จะเป็นโรงงานท่ี
ทนัสมยัอีกแห่งหน่ึง ดว้ยบริษทัฯ จะใชเ้คร่ืองจกัรและเทคโนโลยีท่ีน าสมยัในปัจจุบนั และสถานท่ีของบริษทัฯ จะอยู่ห่างจาก
สนามบินสุวรรณภูมิไม่ไกล และใกลก้บักลุ่มลูกคา้ จึงเป็นท าเลท่ีเหมาะมาก 

 คุณองัคณา ชูดวง ผูถื้อหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามถึงความเป็นไปไดข้องแผนใน
อนาคต 3 ปี ท่ีจะท าให้บริษทัฯ recover จากท่ีลงทุนไป และขอให้บริษทัฯ ช้ีแจงเก่ียวกบักลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ จะเป็นใน
ประเทศหรือต่างประเทศ รวมทั้งเรามีแนวทางในการแกไ้ขปัจจยัเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นหรือจดัการคู่แข่งในอนาคต อยา่งไร 

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

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

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

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

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั จึงขอ
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 ดงักล่าวขา้งตน้ 

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

 

 
/วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน... 
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ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ/.... 

วาระท่ี 4: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และ        
งบกระแสเงินสด ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ  

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

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั จึงได้
ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ 

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

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

ไม่เห็นด้วย 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.000045 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังหมด 

งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00001 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังหมด 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังหมด 

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

วาระท่ี 5: พจิารณาอนุมัติการงดการจัดสรรก าไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

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

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระน้ี 

 

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

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

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

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

 ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยขอสอบถามความเห็นของท่านประธานฯ เก่ียวกบันโยบายการจ่ายปันผล 

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

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั จึงขอ
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังดการจดัสรรก าไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

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

/วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ... 
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วาระท่ี 6: พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ และ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

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

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

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

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

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

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั จึงขอเสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ โดยแยกการลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้แต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

(1) แต่งตั้ง นายชาญ วงศลื์อเกียรต์ิ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

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

(2) แต่งตั้ง นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เป็นกรรมการ 

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

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

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

วาระท่ี 7: พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564  

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

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั จึงขอเสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ 

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

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

 

 

/วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี... 
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ผูถ้ือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมทั้งหมด/.... 

วาระท่ี 8: พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ส าหรับปี 2564 

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

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

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

 เปรียบเทียบอตัราค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีส าหรับปี 2564 และปี 2563 

หน่วย : บาท 

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

งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@140,000 บาท รวม 3 ไตรมาส
สมาส 

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

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

ค่าบริการอื่น - - - - 

รวม 800,000.00 800,000.00 - - 

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

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั จึงขอ
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2564 จากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั โดย 

 

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

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

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

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

วาระท่ี 9: พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

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

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

การแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 9 

ข้อความเดิมก าหนดไว้ดังนี ้

“ขอ้ 4. หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นสามญั มีมูลค่าตามท่ีระบุในหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 

บริษทัอาจออกหุ้นบุริมสิทธ์ิ หุ้นกู ้หุ้นกูท่ี้อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั และหลกัทรัพยอ์ื่นใดตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หุ้นบุริมสิทธ์ิ (ถา้มี) อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได”้ 

 

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

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

บุคคลผูท่ี้ไม่มีสัญชาติไทย ให้หมายความรวมถึง 

(1) นิติบุคคลซ่ึงมีหุ้นอนัเป็นทนุจดทะเบียนตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยหรือ 
นิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลผูท่ี้ไม่มีสัญชาติไทยลงหุ้นมีมูลค่าตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น 

(2) นิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลผูท่ี้ไม่มีสัญชาติไทยเป็นหุ้นส่วนผูถื้อหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของจ านวน
ทั้งหมด 

(3) ห้างหุ้นส่วนจ ากดัหรือห้างหุ้นส่วนสามญัท่ีจดทะเบียนซ่ึงหุ้นส่วนผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการ เป็นบุคคลท่ีไม่ มี
สัญชาติไทย” 

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

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

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี ้

“ขอ้ 4. หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นสามญัชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้น มีมูลค่าตามท่ีระบุในหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั 

บริษทัอาจออกหุ้นบุริมสิทธ์ิ หุ้นกู ้หุ้นกูท่ี้อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั และหลกัทรัพยอ์ื่นใดตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หุ้นบุริมสิทธ์ิ (ถา้มี) อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได”้ 

“ขอ้ 5. หุ้นของบริษทัจะถือโดยบุคคลผูท่ี้ไม่มีสัญชาติไทย ในขณะใดขณะหน่ึงเกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดไม่ได ้ 

บุคคลผูท่ี้ไม่มีสัญชาติไทย ให้หมายความรวมถึง 

(1) นิติบุคคลซ่ึงมีหุ้นอนัเป็นทนุจดทะเบียนตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทยหรือ 
นิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลผูท่ี้ไม่มีสัญชาติไทยลงหุ้นมีมูลค่าตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น 

(2) นิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลผูท่ี้ไม่มีสัญชาติไทยเป็นหุ้นส่วน ผูถื้อหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่ก่ึงหน่ึงของจ านวน
ทั้งหมด 

(3) ห้างหุ้นส่วนจ ากดัหรือห้างหุ้นส่วนสามญัท่ีจดทะเบียนซ่ึงหุ้นส่วนผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการ เป็นบุคคลท่ีไม่มี
สัญชาติไทย” 

 
 

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

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

ในกรณีท่ีบริษทัมอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษทั 
วิธีปฏิบติัเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษทัให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหุ้นก าหนด” 

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

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 ข้อ 28 ข้อ 34 และ ข้อ 35 

ข้อความเดิมก าหนดไว้ดังนี ้

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

การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการ ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั อาจจะจดัให้มีการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
ได ้โดยปฎิบติัให้เป็นไปตามท่ีกฏหมายก าหนด” 

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

“ขอ้ 34. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนัส้ินสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั 

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

 

 
/ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุม... 
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วนัที่ไดร้ับหนงัสือจากผูถ้ือหุ้น/.... 

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

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 36. ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกนั
รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั” 

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

สถานท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ หรือ ส านกังานสาขา หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียงกบัที่ตั้งส านกังานใหญ่” 

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี ้

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

การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการ ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั อาจจะจดัให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ได ้โดยปฎิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด” 

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

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การจดัส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
สามารถด าเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้และจะตอ้งจดัให้มีการจดัเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได”้ 

 

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

“ขอ้ 34. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทั 

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

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

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 36. ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกนั
รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

การจดัประชุมผูถื้อหุ้นสามารถจดัการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้โดยปฎิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด” 

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

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

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

 

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

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

 คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั จึงขอเสนอ
ให้ท่ีประชุมลงมติ 

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

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

วาระท่ี 10: พจิารณาแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ และบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

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

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

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

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

และเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3. (เร่ืองวตัถุประสงคข์อง
บริษทั) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมวตัถุประสงค ์โดยขอ้ความใหม่เป็นดงัน้ี 

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

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

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

 คณุอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี คุณอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ เลขานุการบริษทั จึงขอเสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ 

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

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

 ประธานฯ ไดส้อบถามผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมว่ามีผูใ้ดจะเสนอวาระอ่ืน เพ่ิมเติมหรือไม่ หรือจะแสดงความคิดเห็นหรือ
ซกัถามเร่ืองต่าง ๆ ของบริษทัฯ หรือไม่ 

วาระท่ี 11: พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

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

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

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

(นายอ านาจ กิตติกรัยฤทธ์ิ) 
เลขานุการบริษทั 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3. 
ข้อบังคับของบริษัทฯ เกีย่วกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดท่ี 5  
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 

ขอ้ 19. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา    
ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจ
ไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ขอ้ 34. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ให้เรียกว่า การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคน ซ่ึงมีหุ้น นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 
ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจน ในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือ
ผูถื้อหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในส่ีสิบห้าวนันับแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อบังคับของบริษัทข้อ 36. ผู ้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

ขอ้ 35. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ 
วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ
เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทย
ท่ีจัดพิมพ์จ าหน่าย ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ของบริษัทนั้ นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่               
นอ้ยกว่า 3 วนั  

สถานท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ตอ้งอยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

ขอ้ 36. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัได ้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจาก  
ผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม   

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ ถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนั
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ระงบัไป แต่ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ
นดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม  

ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้
หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะน้ี จะตอ้งมอบให้ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้
ประชุม 

ขอ้ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ 
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณี ดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทัฯ 
(ค) การท า แกไ้ข หรือ เลิกสัญญา เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ 
(จ) การรวมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั 
(ช) การเพ่ิมทุน หรือลดทุน ของบริษทัฯ หรือการออกหุ้นกู ้
(ซ) การควบหรือเลิกบริษทั 

ขอ้ 41. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการ ของบริษทัฯ ใน

รอบปีท่ีผา่นมา 
(2)  พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
(5)  แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 
(6)  กิจการอื่นๆ 

ขอ้ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ี บริษทัฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 

 เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผล

ก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ

แล้วแต่กรณี ทั้ งน้ี  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผู ้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้ นใน
หนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยเป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ดว้ย 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4. 
 

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ีแลว้แต่กรณีก่อนเขา้ร่วมประชุม 
 

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุ้นเข้าประชุมดว้ยตนเอง ไดแ้ก่  เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ้นและ     
ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ก) หนังสือมอบอ านาจตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูถื้อหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1  ขา้งตน้ และ     
ผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูรั้บมอบ
ฉนัทะไดล้งรายช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง เวน้แต่จะเป็นกรณีตามขอ้ 2.2 ตอ้งแสดงหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้น ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย
ผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทน 

2.2 กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ก) หนังสือมอบอ านาจตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย
ผูแ้ทนนิติบุคคล  และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนงัสือมอบอ านาจมี
อ านาจกระท าการเช่นนั้น 

ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ ขา้งตน้ และ
ผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งรายช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3. ผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ให้น าความในขอ้ 1 และขอ้ 2 มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลมกบัผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซ่ึงมิไดมี้สัญชาติไทย หรือซ่ึง
เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี 

ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ี      
นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งน้ีจะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับ     
ช่ือนิติบุคคล ผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคล และเง่ือนไข หรือ ข้อจ ากดัอ านาจในการ     
ลงลายมือช่ือ ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  

ข) เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมดว้ย และ
ให้ผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

4. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ สกุล 

โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5. 
 

ค านิยาม “กรรมการอสิระ” ของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
  

 บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน)ไดก้ ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระไว ้เท่ำกบัขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และ ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กล่ำวคือ “กรรมกำรอิสระ” หมำยถึงกรรมกำรท่ีมี
คุณสมบติั ดงัน้ี 
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่   
หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ีให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ ำ  หรือผูมี้อ ำนำจ
ควบคุมของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือของผูมี้อ ำนำจควบคุมของ
บริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ คู่สมรส 
พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคล    

ท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของ
บริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชวิ้จำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั
หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจ
ควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ 
และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ อยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้
ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 
ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของ
บริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำก
กำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนั
และเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

 



35 

 Enclosure No 6. 

ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
ช่ือ – สกลุ นางสาวอุษณีย ์มหากิจศิริ  

อายุ 49 ปี 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง รองประธานกรรมการ 

วนัเขา้ด ารงต าแหน่ง 25 พฤศจิกายน 2563 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 5 เดือน (หากไดรั้บการเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อีกวาระหน่ึงจะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 4 ปี 5 เดือน) 

คุณวุฒิการศึกษา -Doctor of  Business Administration 
– University of South Australia, (Adelaide, Australia) 
-Master of Science in Administration Boston College, MBA (Entrepreneurship) (MA, USA) 
-Master of Science in Administration Boston University, MAS (MA, USA)  
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต – มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) /2004 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 303,697,894 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.8 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร   บุตรสาวประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ 

การเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2564 ประชุมคณะกรรมการบริษทั 7/10 คิดเป็นร้อยละ 70 
ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
หรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียน 

ก.ค. 2564-ปัจจุบนั 
2563 – ก.ค. 2564 

รองประธานกรรมการ  บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 
ประธานกรรมการ  บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
หรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 
 
 

2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บจก. คิงออฟจูซ 

2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บจก. คิงออฟแพนเคก้ 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บจก. คิงออฟพฟั 

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บจก. คิงออฟบูลโกกิ 

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บจก. คิงออนชินนามอน 

2552 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บจก. เคดีเอน็ 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 6 แห่ง  

กิจการอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่มี  

 

 ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  คุณสมบัติ 

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท าผิดทางอาญา หรืออยูร่ะหว่างการถูกฟ้องร้อง 
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ านาจควบคุมในบริษทัและห้างหุ้นส่วนท่ีถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย 

      ม ี
      ม ี
      ม ี

      ไม่มี  
      ไม่ม ี
      ไม่ม ี
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6. 

ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
 

ช่ือ – สกลุ นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี  

 

อายุ 45 ปี 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

วนัเขา้ด ารงต าแหน่ง 7 กรกฎาคม 2564 
จ านวนปีท่ีดรงต าแหน่ง 9 เดือน (หากไดรั้บการเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีก

วาระหน่ึงจะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 3 ปี 9 เดือน) 
คุณวุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาโททางสาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ตวัเอง -ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั คู่สมรส 7,498,802,361 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.57 

การผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

Director Certification Program ((DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 2009 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร   บุตรเขยประธานกิตติมศกัด์ิ 
การเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2564 ประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/5 คิดเป็นร้อยละ 100 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 คิดเป็นร้อยละ 100 
ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียน 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ  บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 
ธ.ค.63 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 
7 ก.ค. 2564 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ  บจก. เฮาส์ ออฟ ทรัฟเฟิล  
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจก. พีเอม็ กรุ๊ป 
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจก. มูเกนได 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 1 แห่ง  
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 3 แห่ง  
กิจการอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่มี  

 

 

 ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  คุณสมบัติ 

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท าผิดทางอาญา หรืออยูร่ะหว่างการถูกฟ้องร้อง 
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ านาจควบคุมในบริษทัและห้างหุ้นส่วนท่ีถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย 

      ม ี
      ม ี
      ม ี

      ไม่มี  
      ไม่ม ี
      ไม่ม ี
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6. 

ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 
ช่ือ – สกลุ นายธีระชยั พรสินศิริรักษ ์

 

อายุ 52 ปี 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

วนัเขา้ด ารงต าแหน่ง 16 สิงหาคม 2564 
จ านวนปีท่ีดรงต าแหน่ง 8 เดือน (หากไดรั้บการเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ

หน่ึงจะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 3 ปี 8 เดือน) 
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ฟิสิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า  

สถาบนัเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา 
ประกาศนียบตัรบริหารวิศวกรรมและธุรกิจส าหรับผูบ้ริหาร สถาบนัเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 

การผา่นการอบรมหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตรDirector Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 2015 
- IOD’s Seminar 2564  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั -ไม่ม-ี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัของคู่สมรส -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร -ไม่ม-ี 

การเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2564 ประชุมคณะกรรมการบริษทั 2/2 คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1/1 คิดเป็นร้อยละ 100 
ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียน 

16 ส.ค. 2564 - 
ปัจจุบนั 

กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ไทยฟิลม์อิสดสัตร่ี 

  

ประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืน 

2561- 2563 Chief Strategy Officer บริษทั บี.กริม จ ากดั 
2554 - 2561 Vice President, PTT Public Company Limited 

2547- 2553 Deputy Executive Director ศูนยน์าโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน ไม่มี  

กิจการอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่มี  
 

 

 ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  คุณสมบัติ 

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท าผิดทางอาญา หรืออยูร่ะหว่างการถูกฟ้องร้อง 
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ านาจควบคุมในบริษทัและห้างหุ้นส่วนท่ีถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย 

      ม ี
      ม ี
      ม ี

      ไม่มี  
      ไม่ม ี
      ไม่ม ี
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7. 
       

    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 

 เขียนท่ี                                            
 วนัท่ี         เดือน            พ.ศ.   

(1)   ขา้พเจา้             สัญชาติ     

 อยูบ่า้นเลขท่ี             

(2)  เป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม         หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                    เสียง  ดงัน้ี 

 หุ้นสามญั          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                        เสียง  

 หุ้นบุริมสิทธิ         หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
(1)    อาย ุ   ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง    

อ าเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   หรือ 

(2)    อาย ุ   ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง    

อ าเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   หรือ 

(3)    อาย ุ   ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง    

อ าเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์    

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2565              
ในวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บางนา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขท่ี 2/3 หมู่ 14 
ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น กิจการใดท่ี
ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

  
  ลงช่ือ …………………………………….……… ผูม้อบฉนัทะ 
    
 (……………………………….…………) 
 
  ลงช่ือ …………………………………….………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
   
 (……………………………….…………) 
 
 ลงช่ือ …………………………………….………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
   
 (……………………………….…………) 
  
  ลงช่ือ …………………………………….………. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
   
 (……………………………….…………) 

หมายเหตุ   ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียว เป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7. 

หนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ข. (แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

 

 เขียนที่                                                               . 

             วนัที่               เดือน                         พ.ศ.                      . 
 

(1) ขำ้พเจำ้                                                                                    สัญชำติ                         อยูบ่ำ้นเลขท่ี                                            .  

 ถนน                                                              ต ำบล/แขวง                                             อ ำเภอ/เขต                                               . 
 จงัหวดั                                                 รหสัไปรษณีย ์                                .                                  

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ            บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน)                                . 

 โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งส้ินรวม                                                 หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั                                              เสียง ดงัน้ี 
    หุ้นสำมญั                                                     หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั                                               เสียง 
    หุ้นบุริมสิทธิ                                                     หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั                                               เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

(1) กรรมกำรอิสระคือ  นำงก่ิงเทียน บำงออ้  นำยวฒันชยั สุวคนธ์ หรือ 

(2)                                                                           อำย ุ               ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี                   ถนน                           .   

 ต ำบล/แขวง                                    อ ำเภอ/เขต                                จงัหวดั                                          รหสัไปรษณีย ์                        หรือ 

3)                                                                          อำย ุ               ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี                ถนน                            . 

 ต ำบล/แขวง                                    อ ำเภอ/เขต                                จงัหวดั                                         รหสัไปรษณีย ์                       หรือ 

(4)                                                                          อำย ุ               ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี                ถนน                            . 

 ต ำบล/แขวง                                    อ ำเภอ/เขต                                จงัหวดั                                         รหสัไปรษณีย ์                       หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรป ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้น    
ประจ ำปี 2565 ในวนัพุธท่ี 27 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. ณ บำงนำ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องรำชพฤกษ์ 1 อำคำรบำงนำ ทำวเวอร์ เอ ชั้น 2 
เลขท่ี 2/3 หมู่ 14 ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 6.5 ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 หรือ ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และ
สถำนท่ีอื่นดว้ย 

(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

 วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2564 

ติดอำกร 
20 
บำท 
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 วาระที ่3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงาน ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ 
งบกระแสเงินสด ของงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ  

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี  

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี  

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง  

 วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ  
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี  

   กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

 
   กำรแต่งตั้งกรรมกำรรำยบุคคล 
นำงสำวอุษณีย ์ มหำกิจศริิ เป็น รองประธำนกรรมกำร 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

นำยกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี เป็น กรรมกำร 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

นำยธีระชยั พรสินศิริรักษ ์ เป็น กรรมกำร 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุ้น 
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(6) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ี ท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำ

หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท ำไปในกำรประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ  
ให้ถือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
                                                                                                         ลงช่ือ ผูม้อบฉนัทะ 
                                                                                                                     ( ___________________________ ) 
 
                                                                                                         ลงช่ือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                                                                       (__________________________)         
 
                                                                                                          ลงช่ือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                                                                      (__________________________ )         
 
                                                                                                          ลงช่ือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                      (__________________________ )         
      
       หมำยเหต ุ 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยก
จ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั             ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) 

 ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 ในวนัพุธท่ี 27 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. ณ บำงนำ คอนเวนชัน่ เซนเตอร์ ห้องรำชพฤกษ ์1 อำคำร
บำงนำ ทำวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขท่ี 2/3 หมู่ 14 ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 6.5 ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 หรือ จะพึงเล่ือนไปในวนั
เวลำอื่นดว้ย 

                วำระท่ี ................................. เร่ือง ......................................................................................... 

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี  

                     เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

                วำระท่ี ................................. เร่ือง ......................................................................................... 

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี  

                     เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

  วำระท่ี ................................. เร่ือง ................................................. ........................................ 

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี  

                     เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง  

  วำระท่ี ................................. เร่ือง ............................................................................ ............. 

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี  

                     เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7. 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) 

เขียนท่ี        

             วนัที่               เดือน                               พ.ศ.                .       

(1) ขา้พเจา้                                                                                    สัญชาติ                       อยูบ่า้นเลขท่ี                                                  .                                
ถนน                                                              ต าบล/แขวง                                             อ าเภอ/เขต                                                   .                                                      
จงัหวดั                                                 รหสัไปรษณีย ์                                    .                                  

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั                                                                                       .                                                                                                                                      
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม                                             หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                            เสียง ดงัน้ี 
    หุ้นสามญั                                               หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                             เสียง 
    หุ้นบุริมสิทธิ                                               หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                             เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 

(1)                                                                           อาย ุ               ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                   ถนน                              
ต าบล/แขวง                                    อ าเภอ/เขต                                จงัหวดั                                          รหสัไปรษณีย ์                        หรือ 

(2)                                                                           อาย ุ               ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                 ถนน                                 
ต าบล/แขวง                                    อ าเภอ/เขต                                จงัหวดั                                          รหสัไปรษณีย ์                       หรือ 

(3)                                                                          อาย ุ               ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                ถนน                                
ต าบล/แขวง                                    อ าเภอ/เขต                                จงัหวดั                                         รหสัไปรษณีย ์                       หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 
2565 ในวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บางนา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขท่ี 2/3 หมู่ 14      
ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วนคือ 
     หุ้นสามญั   หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้   เสียง 
     หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้   เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด    เสียง 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

 วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2564 
 วาระที ่3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงาน ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ  
 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ

งบกระแสเงินสด ของงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ  
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง  

 วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ  
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

 
   การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล 
นางสาวอุษณีย ์ มหากิจศิริ เป็น รองประธานกรรมการ 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี เป็น กรรมการ 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
นายธีระชยั พรสินศิริรักษ ์ เป็น กรรมการ  

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ี  ท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ 

ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
                                                                                                         ลงช่ือ                                                                ผูม้อบฉนัทะ 
                                                                                                                     (___________________________) 
 
                                                                                                         ลงช่ือ                                                                 ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                      (__________________________)         
 
                                                                                                         ลงช่ือ                                                                 ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                      (__________________________)         
 
                                                                                                         ลงช่ือ                                                                 ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                      (__________________________)         
  
       หมายเหต ุ 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นประจ าต่อแบบหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั             ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 

 ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามัญประจ าปี 2565 ในวนัพุธท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บางนา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 
อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2  เลขท่ี 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 หรือจะพึงเล่ือน
ไปในวนัเวลาอื่นดว้ย 

                วาระท่ี   เร่ือง     . 

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

                     เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง    

                วาระท่ี   เร่ือง     . 

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

                     เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง   

  วาระท่ี   เร่ือง     . 

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

                     เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง   

               วาระท่ี   เร่ือง     . 

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

                     เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง   
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8. 
ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

ช่ือ – นามสกุล  
อาย ุ
ต าแหน่ง 
การศึกษา 
 
หลกัสูตรการอบรมกรรมการ  
 
ท่ีอยู ่

นางก่ิงเทียน บางออ้ 
78 ปี 
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี - บญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 Director Certification Program - DCP รุ่นท่ี 53/2005 
 Director Accreditation Program - DCP 2003 
 73/3 ม.4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ี                   
จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

            

 

ประสบการณ์การท างาน 
 

ธ.ค. 2563 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 
ส.ค. 2560 – ธ.ค. 2563 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

2543 – ส.ค. 2560 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บจก. อะเมซ่ิง คอฟฟ่ี 
2547 – ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บมจ. เซลลูลาร์วิชัน่ (ไทยแลนด)์ 
2547 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหกล อิควิปเมนท ์
2547 – ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บจก. ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค 
2547 – ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บจก. พิญาณี 
2547 – ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม บจก. ไอ ทาวเวอร์ 

การด ารงต าแหน่งใน บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 13 พค. 64 – ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 23 ธ.ค. 63 – 13 พ.ค. 64 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 10 ส.ค. 60 – 23 ธ.ค. 63 
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 19 เม.ย. 48 -  10 ส.ค. 60 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  10 พ.ย. 43 - 18 เม.ย. 48 

การเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2564 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 10/10 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100 ) 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร   
 

-ไม่มี- 
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี -ไม่มี- 

หมายเหต ุ วาระท่ี 1 - 9 ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

 

ช่ือกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 

กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

จ านวน จ านวน จ านวน 

นางก่ิงเทียน บางออ้ 
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
2 แห่ง 

 
4 แห่ง 

 
ไม่ม ี

 ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  คุณสมบัติ 

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท าผิดทางอาญา หรืออยูร่ะหว่างการถูกฟ้องร้อง 
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุในบริษทัและห้างหุ้นส่วนท่ีถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย 

      มี 
      มี 
      มี 

      ไม่มี  
      ไม่ม ี
      ไม่ม ี
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8. 

ข้อมูลของกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
                                     

ช่ือ – นามสกุล  
อาย ุ
ต าแหน่ง 
 
การศึกษา 
 
หลกัสูตรการอบรมกรรมการ      
 
ท่ีอยู ่
 

นายวฒันชยั   สุวคนธ ์
80 ปี 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจาณา
ค่าตอบแทน 
ปริญญาตรีพาณิชยศ์าสตร์บณัฑิต คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี ม.ธรรมศาสตร์   
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร วปอ. รุ่นท่ี 38 
Audit Committee Program- ACP 16/2007 
Director Certification Program – DCP 79/ 2006 
73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ี                      
จงัหวดัสมุทรปราการ 10540  

ประสบการณ์การท างาน 
 

พ.ค. 2564 – ปัจจุบนั 
 
2552-พ.ค.2564 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานอนุกรรมการและก าหนดค่าตอบแทน 

บมจ. ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 
 
บมจ. ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 
 

2549 – 2552 
2544 – 2545 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
รักษาการผูว้่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไท 

บมจ. ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

2536 – 2544 
 

รองผูว้่าการฝ่ายกฎหมาย , รองผูว้่าการฝ่ายปฏิบตัิการ   
รองผูว้่าการฝ่ายบริหาร 

บจก. น ้ามนัคาลเท็กซ์ (ไทย) 

การด ารงต าแหน่งใน บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  2564-ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 2552 – พ.ค.2564 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 2549-2552 

การเขา้ร่วมประชุมในรอบปี 2564 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 9/10 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 90.9) 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 87.5) 
การประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 2/2 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ริหาร    -ไม่มี-  
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี  -ไม่มี-  

หมายเหต ุ วาระท่ี 1 - 6     ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 
 วาระท่ี 7       พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565  มีส่วนไดเ้สียพิเศษ เน่ืองจากเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 วาระท่ี 8- 9 ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

ช่ือกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจุบัน 

บริษัทจดะเบียนอ่ืน กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

จ านวน จ านวน จ านวน 

นายวฒันชยั   สุวคนธ ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 

  
 ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  คุณสมบัติ 
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระท าผิดทางอาญา หรืออยูร่ะหว่างการถูกฟ้องร้อง 
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์
3. การเป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุในบริษทัและห้างหุ้นส่วนท่ีถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย 

      มี 
      มี 
      มี 

     ไม่ม ี
     ไม่ม ี
     ไม่ม ี
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  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9.  
ค าชี้แจงเกีย่วกบั การลงทะเบียน 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผูถื้อหุ้นท่ีจะเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีล่วงหนา้ก่อนเร่ิมการประชุมไม่นอ้ย
กว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. จนถึงเวลาเร่ิมการประชุม ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถย่ืนเอกสารและ
หลกัฐานเพื่อการตรวจสอบและแสดงบาร์โคด้ (Barcode) เพื่อลงทะเบียนว่ามาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือรับมอบฉนัทะ
มาเขา้ร่วมประชุม ณ สถานท่ีประชุม ไดต้ั้งแต่เวลาท่ีระบุเป็นตน้ไป ทั้งน้ี กรุณากรอกขอ้ความในหนังสือมอบฉันทะให้
ชดัเจน โดยระบุช่ือผูม้อบฉนัทะ ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท บนเอกสารให้ครบถว้น 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วม
ประชุมเท่านั้น 

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนน  

 บริษทัฯ จะจดัเตรียมบตัรลงคะแนนเสียงไวใ้ห้ผูถื้อหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเขา้ห้องประชุมเพื่อผูถื้อหุ้นหรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะใชร้ะบุลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม 

หลกัเกณฑใ์นการออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในท่ีประชุม ว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียง ให้ผูถื้อหุ้นระบุลงในบตัรลงคะแนนท่ีไดรั้บ และขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียง หรือไม่เห็นดว้ย
ยกมือขึ้น เพื่อให้เจา้หน้าท่ีเก็บบตัรรวบรวมบตัรและท าการตรวจนับ บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีคนกลางร่วมท าหน้าท่ี
ตรวจรับบตัรและนบัคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม นอกจากน้ี ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษทัฯ เปิดโอกาส
ให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษทัฯ จะแยกบตัรลงคะแนนเสียง
ส าหรับกรรมการแต่ละราย โดยในบัตรลงคะแนนเสียงจะมีช่องให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงส าหรับ
กรรมการแต่ละรายว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ประกอบดว้ยคะแนน
เสียง ดงัต่อไปน้ี 
-  กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุม ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 
-  ในกรณีอื่น ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ให้ด าเนินการให้

เป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานท่ีประชุมอาจ
เชิญผูน้ั้นออกนอกห้องประชุมชัว่คราวได ้
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 หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ฯ ระบุว่า ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น บริษทั ฯ จะนบัคะแนนเสียงท่ี
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงท่ีตรวจนบัจากบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประธานท่ีประชุมจะแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบใน
แต่ละวาระของการประชุม  

 ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 

1. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีลงทะเบียนแลว้ จะไดรั้บบัตรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงครอบคลุม
วาระการประชุม (ทั้งหมด 9 วาระ) โดยให้ฉีกออกเป็นแผน่ยอ่ยส าหรับแต่ละวาระได ้โดยในแต่ละแผน่ย่อยนั้น 
จะระบุช่ือผูถื้อหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง ซ่ึงผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งใช้
บตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนนน้ีให้ถูกตอ้งตรงกบัวาระ  

2. ส าหรับวาระท่ี 1 ถึง 3 นั้นจะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เพราะเป็นวาระเพื่อทราบ 

3. ส่วนวาระท่ี 6 นั้น จะใชบ้ตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงระบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
ไวท้ั้ ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกันเพื่อให้พิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะตาม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงผูม้อบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วนั้ น ผูรั้บมอบฉันทะ           
จะไม่ได้รับ และไม่ต้องใช้บัตรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีจะท าการรวมเสียงของ       
ผูม้อบฉนัทะไวใ้นแต่ละวาระให้ล่วงหนา้ตามท่ีผูม้อบฉันทะไดก้รอกไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ  

4. ส าหรับการท าเคร่ืองหมายลงบนบตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน  
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผูถื้อหุ้นท าเคร่ืองหมายถูกหรือกากบาท อย่างใด  
อยา่งหน่ึงลงในช่องท่ีเป็นความประสงคข์องท่านเพียงช่องเดียว ส าหรับในวาระท่ี 6 นั้นก็จะใชวิ้ธีเดียวกนั แต่ออก
เสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลให้ตรงกบัช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการแต่ละท่าน ซ่ึงประธานใน    
ท่ีประชุมหรือผูท่ี้ด าเนินการประชุมแทนอยูใ่นระหว่างนั้นไดข้อให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียง 

5. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานในท่ีประชุม หรือผู ้ท่ีด าเนินการประชุมแทนอยู่ใน
ระหว่างนั้นจะขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียง หรือไม่เห็นดว้ยยกมือขึ้น และส่งบตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนน 
ท่ีท าเคร่ืองหมายแล้ว และถูกต้องตรงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาให้แก่เจา้หน้าท่ีท่ีท าการรวบรวม เพื่อน าไปเข้า
ระบบคอมพิวเตอร์นบัคะแนนเสียง 

6. เม่ือเจา้หนา้ท่ีท าการรวบรวมบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียงหรือไม่เห็นดว้ยเสร็จแลว้ เจา้หน้าท่ีจะท า
การนบัผลรวมของคะแนนบตัรหลกัฐานการออกเสียงท่ีลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เม่ือไดจ้ านวน
เท่าไร น าไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมในแต่ละวาระ ท่ีเหลือถือเป็นคะแนน
เสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ  

7. ผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้ร่วมประชุมหลงัจากเร่ิมการประชุมไปแลว้นั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เฉพาะในวาระท่ีมา
เข้าร่วมประชุมทันเท่านั้น ส าหรับท่านผูถื้อหุ้นท่ีกลบัไปก่อนการประชุมส้ินสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระท่ียงัมิได้พิจารณา โดยบตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอื่นใด
นอกจากเคร่ืองหมายถูกหรือกากบาทเพียง 1 เคร่ืองหมาย หรือ มีการกาเคร่ืองหมายในช่องมากกว่าหน่ึงช่อง 
หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกบัวาระท่ีก าลงัจะพิจารณา จะถือเป็นบตัรเสีย  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10. 

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน

หลกัทรัพยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุ้นและแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลประจ าปีในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์ (QR Code) ให้ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ผา่น QR Code ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

ส าหรับระบบ iOS 11  ขึน้ไป / ระบบ Android 8 ขึน้ไป 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 

2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือส่องไป ท่ี QR Code) 

3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึ้นมาดา้นบน ให้กดท่ีขอ้ความนั้น เพ่ือดูขอ้มูลประกอบการประชุม 

หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชั่น 

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



ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 11. 

 
 

- มีบริการรถรับ ด้านหลังป้ายรถประจ าทาง หน้าสวนอาหารเพียร-ศรีวัฒนา (ฝ่ังตรงข้าม อาคารบางนาทาวเวอร)์ 
โดยให้บริการรอบแรกตั้งแต่เวลา 9.15 น. และมีรถรอรับผู้ถือหุ้นจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 

- รถประจ าทางทีผ่่าน : 38 46 48 132 133 139 180 206 552A 558 1144 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 12. 

เรียน ท่านผูถื้อหุ้นทราบ 

 เน่ืองจากบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2564        

ในรูปแบบ QR Code ดงันั้นหากท่านใดตอ้งการแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 เป็นแบบหนงัสือ กรุณาแจง้ความจ านง

โดยกรอกรายละเอียดดา้นล่าง แลว้ส่งมาตามท่ีอยูท่ี่แนบ หรือส่งโทรสาร (Fax) มาท่ีหมายเลข 0-2316-6227 

 

แบบขอรับหนงัสือแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 

(กรุณาเขียนตวับรรจง) 

 

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

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

 บา้นเลขท่ี..............................หมู่................ซอย/หมู่บา้น................................................... 

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

 เขต...........................................................จงัหวดั................................................................. 

 รหสัไปรษณีย.์......................................... 

ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอหนงัสือแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2564 กรุณาด าเนินการส่งมาท่ีอยูท่ี่ระบุไวข้า้งตน้ 
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.......................................................................................................................................................................................................... 

 

 

  กรุณาส่ง 

   คุณทิพรัตน์ พงษน์เรศ 

   บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 

   73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 

    จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

 

 

แสตมป์ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 13. 
ข้อมูลเพ่ือการคัดกรอง (Covid-19) เพ่ือการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

บริษัท ไทยฟิล์มอนิดัสตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
วันท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.. 

ณ บางนา คอนเวนช่ัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ช้ัน 2  
เลขท่ี 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 10540   

ขอสงวนสิทธิในการเข้าพื้นท่ีหากท่านอยู่ในกลุ่มเส่ียงดังต่อไปนี ้
1. ท่านมีไขสู้ง ตั้งแต่ 37.5 °C 
2. ท่านมีการเดินทางไป หรือ แวะผา่นประเทศกลุ่มเส่ียงในช่วง 14 วนัท่ีผา่นมา 
3. บุคคลใกลชิ้ดการเดินทางไป หรือ แวะผา่นประเทศกลุ่มเส่ียงในช่วง 14 วนัท่ีผา่นมา และมีไขสู้ง ตั้งแต่ 37.5 °C 

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าประชุมได้ไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 

ข้อมูลเพ่ือแสดงตน 

ช่ือ – สกุล ................................................................................................เลขท่ีบตัรประชาชน ..................................................... 
โทรศพัท ์(บา้น) ......................................................................................มือถือ ............................................................................ 
ข้อมูลของตัวท่านเอง 
1. ในช่วง 14 วนัท่ีผา่นมา มีการเดินทางไป หรือ แวะผา่น (Transit) ประเทศกลุ่มเส่ียงหรือไม่  
 ( ) เดินทาง   
 ( ) ไม่มีการเดินทาง  
2. มีอาการดงัน้ีหรือไม่    
 ( ) มีไขสู้ง ตั้งแต่ 37.5 °C  
 ( ) ไอจาม/เจ็บคอ/มีน ้ามูก/หายใจเหน่ือยหอบ  
 ( ) ไม่มีอาการดงักล่าว  
3. ท่านเป็นบุคลากรทางการแพทยห์รือสาธารณสุข ท่ีสัมผสักบัผูป่้วยเขา้เกณฑส์อบสวนโรค COVID-19  
 ( ) ไม่ใช่    ( ) ใช่ 
บุคคลใกล้ชิด (บุคคลท่ีพกัอาศัยอยู่ร่วมกับท่าน หรือ บุคคลท่ีท่านพบปะคลุกคลีด้วย) 
4. ในช่วง 14 วนัท่ีผา่นมา บุคคลใกลชิ้ด มีการเดินทางไป หรือแวะผา่น ประเทศกลุ่มเส่ียง หรือติดเช้ือไวรัส COVID-19 หรือไม่   
 ( ) เดินทาง   
 ( ) ติดเช้ือ COVID-19   
 ( ) ไม่มีการเดินทางและไม่ติดเช้ือ COVID-19 (No) 
5. คนใกลชิ้ดท่านเป็นบุคลากรทางการแพทยห์รือสาธารณสุข ท่ีสัมผสักบัผูป่้วยเขา้เกณฑส์อบสวนโรค COVID-19  
 ( ) ไม่ใช่    ( ) ใช่ 
หมายเหตุ : บริษทัฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ปรากฏในแบบสอบถาม และบริษทัฯ อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เจา้พนกังาน
ควบคุมโรคติดต่อตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินงานขา้งตน้  หากบริษทัฯ จะน าขอ้มูลดงักล่าว ไปใชใ้นการอื่น เมื่อไดรั้บอนุญาตจากผูถื้อหุ้นเท่านั้น 

ขา้พเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดงักล่าวเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ขา้พเจ้าตกลงให้ความยินยอม 
รวมถึงให้การอนุญาตตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ก าหนด ขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจในนโยบายความเป็นส่วนตวัของบริษทัฯ แลว้ 

     ลงช่ือ     ผูใ้ห้ขอ้มูล 
            (     ) 


