
 
 

Invitation Letter to Annual General Meeting 2023 
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Privacy Notice for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders 

Thai Film Industries Public Company Limited (the Company) values the importance of the personal data of each of 
shareholders by providing the protective measures for personal information of the shareholders and/or proxy, who 
attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 
2562. Please scan the QR Code in order to acknowledge on the privacy protection measures, including your rights 
and the Company’s operations in collecting, using and disclosing your personal information.  
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Ref. No. TFIS 05/2023 

March 17, 2023 

Subject: The Invitation of the 2023 Annual General Shareholders’ Meeting. 

To        : Shareholders of Thai Film Industries Public Company Limited. 

Enclosure 1. The copy of minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting No. 2022. 
2. 2022 56-1 One Report. (QR Code) 
3. The Company’s Articles in regard to Shareholders’ Meeting. 
4. Evidences for the Rights to attend the meeting. 
5. Definition “Independent Director” of the Company. 
6. Personal profiles of director candidates for Agenda No. 6. 
7. Proxy Form A, Form B and Form C. 
8. Profiles of Independent Directors for appointment of proxy by the shareholders and Definition of 

Independent Directors. 
9. Clarifications on Registration and Evidence for Attending and Voting. 
10. QR Code Downloading Procedures. 
11. Location Map. 
12. Request for 56-1 One Report 2022. 

By this letter, Thai Film Industries Public Company Limited (“the Company”) would like to inform that the Board of 
Directors’ Meeting No.1/2023 resolved to convene the Annual General Meeting of Shareholders No. 2023 on 
Wednesday April 19, 2023 from 10.00 AM., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuerk 1 Room Bangna 
Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540, to 
consider the following agenda items: 

Agenda No 1:  The issues to be raised by the Chairman. 

Agenda No 2:  To consider and acknowledge the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 2022 
dated April 27, 2022. 

Objective and Reason: The Company has prepared the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of 
Shareholders dated April 27, 2022 and submitted the copy such to the Stock Exchange of Thailand within 14 days 
from the meeting date and to the Ministry of Commerce, as required by law, as well as disclosed such on the 
Company’s website, the details of which appear in Enclosure 1. Thus, it is proposed that the Meeting adopts the 
Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders. 
 
 
 

/Board of Directors’ Opinion:… 
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TFI /Invitation of the 2022 Annual General Shareholders’ Meeting 
General Meeting of Shareholders/… 

Board of Directors’ Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to 
acknowledge the Minutes of the 2022 Annual General Meeting which were correctly and completely recorded 
according the resolutions of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 

Voting: This agenda item is an agenda for acknowledgement, therefore there will be no vote casting in this agenda 
item. 

Agenda No 3: To consider and acknowledge the Operational Results for the year ended December 31, 2022.  

Objective and Reason: The Operational Results of the year 2022 and other documents are as per the 
Management Explanation and Analysis in the 56-1 One Report. The copies of the said minutes have been sent to the 
shareholders together with the notice of this meeting as per the Enclosure No.2. 

Board of Directors’ Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to 
acknowledge the operational results for the year ended December 31, 2022 of the Company. 

Voting: This agenda item is an agenda for acknowledgement, therefore there will be no vote casting in this agenda 
item. 

Agenda No. 4: To consider and approve the Audited Statements of Financial Position, Statements of 
Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and Statements of Cash Flows on Financial Statement 
for the year ended December 31, 2022 of Company. 

Objective and Reason: The Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of 
Changes in Equity and Statements of Cash Flows on Financial Statement for the year ended December 31, 2022 of 
the Company by Karin Audit Co., Ltd. and reviewed by Audit Committee, the details of which appear in Enclosure 
No.2  

Board of Directors’ Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to approve the 
Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity and 
Statements of Cash Flows on Financial Statement for the year ended December 31, 2022 of the Company which have 
been audited by Karin Audit Co., Ltd. and reviewed by the Audit Committee. 

Voting: Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the shareholders attending the 
meeting and casting their votes. 

 
 
 
 
 

/Agenda No 5:To consider and approve… 
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TFI /Invitation of the 2022 Annual General Shareholders’ Meeting 
and casting their votes/… 

Agenda No 5: To consider and approve no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment for the year 
2022. 

Objective and Reason: The policy of the Company on dividend payment is that the dividend shall be distributed to 
shareholders when the following conditions are met: 

o The Company’s operating results are profitable and, 
o The Company’s no cumulative loss on retained earnings and, 
o The Company’s sufficiently cash flow available for the dividend payment, and 
o The dividend payment is subject to require the Company’s investment projects. 

According to the Company rules and regulation no.46 mentioned that “Do not share dividend from other incomes 
except the profit. In case the Company has accumulated loss, the dividend cannot be shared”. 

Board of Directors’ Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to approve of 
neither Legal Reserve nor Dividend Payment to shareholders for the operating year 2022 since the Company 
reported a cumulative loss of Baht 2,349 million as of December 31, 2022. 

Voting: Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the shareholders attending the 
meeting and casting their votes. 

Agenda No 6: To consider and approve the appointment of Directors to replace the Directors who retire by rotation. 

Objective and Reason: The Company consists of 9 Directors and in the Company’s rules and regulations no.19 
mentioned that “in the ordinary shareholders’ meeting, the Directors for one-third or approximate one-third has to 
retire”. The Directors have to retire by rotation for 3 persons are Mrs. Kingthien Bang-or Independent Director 
Chairman and Chaiman of the Audit Committee Mr. Vatanachai Suvagondha Independent Director and Audit 
Committee and Mr. Chalermchai Mahagitsiri Director. (Please consider Directors Bio Data in Enclosure No.6.) The 
shareholders were given the opportunity to nominate the names of qualified persons for being considered to be 
elected as Directors as required by the recruitment process in advance from October 3, 2022 to December 31, 2022 
through the website of the Company. However, there were no shareholders nominating the qualified persons to be 
elected as the Directors. 

Recruitment criteria and recruitment methods: The selection process of the Company’s Directors have already been 
considered by the Nomination and Remuneration Committee. In this regard, the Nomination and Remuneration 
Committee considered that 3 Directors have been qualified to continue as a director because they have expert and 
seniority, gain experiences and suitable qualify with the business for the Company. It is appropriate to propose to the 
3 directors mentioned above to be a director for another term. 

 

/Board of Directors’ Opinion:…. 
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TFI /Invitation of the 2022 Annual General Shareholders’ Meeting 
a director for another term /… 

Board of Directors’ Opinion: The Board of Directors has carefully considered and agreed that the proposed 
Directors has pass a process of the Company’s consideration that meeting criteria qualification following relate 
regulation and appropriate to conduct the Company’s business. Therefore, Mrs.Kingthien Bang-or and Mr.Vatanachai 
Suvagondha, in which being independent director for period of 23 years and 17 years respectively. The Board of 
Directors has considered that criteria qualification following relate regulation with requirement relating to independent 
directors and because of independent directors have deep core knowledge of the Company’s business which 
unable to seeking for other person under current circumstance. The director shall agree proposed to AGM to 
consider and approve the appointment of directors who retired by rotation for 3 persons are Mrs. Kingthien Bang-or 
Mr. Vatanachai Suvagondha and Mr. Chalermchai Mahagitsiri to be elected as directors 

Voting: Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the shareholders attending the meeting 
and casting their votes. 

Agenda No 7: To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2023. 

Objective and Reason: Director of The Company received remuneration for year 2022 in amount of Baht 20,000 
per month for each Director. and for Chairman of the Board is Baht 30,000 per month. During a meeting month, the 
Company’s Board of Director shall support travel expense to each Director who attend the meeting in amount Baht of 
5,000 per month and if there are two or more meeting in any month, the Company shall support travel expense to 
each Director who attend a meeting in amount not exceeding Baht 10,000 for that month. Each Director who is also in 
the Audit Committee and/or any sub-committees shall only receive remuneration without any other allowance 
provided. Even though comparable an average remuneration of Directors with the same industry would higher than 
the company by comparing Director’s remuneration information from Annual Report in Year 2021 on other companies 
in the same industry group on report of the resolution of the Annual General Meeting Shareholders in Year 2022 on 
other companies in the same industry group referred to the survey report year 2022 of the Thai Institute of Directors 
(IOD). For director’s remuneration year 2023 due to the Company were still cumulative loss, it is proposed to 
shareholders to consider the remuneration for year 2023 same as year 2022  

 

Remuneration 2023 2022 Diff 

Chairman 30,000 30,000 - 

Director 20,000 20,000 - 

travel expense 5,000 Baht per meeting 
not exceeding 10,000 

Baht 

5,000 Baht per meeting 
not exceeding 10,000 

Baht  

- 

/Board of Directors’ Opinion:…. 
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TFI /Invitation of the 2022 Annual General Shareholders’ Meeting 
exceeding 10,000 Baht /… 

Board of Directors’ Opinion: The Board of Directors deems it appropriate to propose to the Meeting to approve 
the remuneration to Directors for the year 2023. The remuneration of Directors in amount of Baht 20,000 per month for 
each Director and propose to Chairman of the Board for Baht 3 0 ,0 0 0  per month. During a meeting month, the 
Company’s Board of Director shall support travel expense to each Director who attend the meeting in amount Baht of 
5 ,00 0  per month and if there are two or more meeting in any month, the Company shall support travel expense to 
each Director who attend a meeting in amount not exceeding Baht 10,000 for that month. Each Director who is also in 
the Audit Committee and/or any sub-committees shall only receive remuneration without any other allowance 
provided. 

Voting: Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the shareholders attending the 
meeting and casting their votes. 

Agenda No 8: To consider and approve the appointment of the Company’s Auditors and fix the audit fees for the 
year 2023. 

Objective and Reason: The Audit Committee considered the performance of the auditor, Karin Audit Co., Ltd., in 
the past years and found that the auditor is independent, have standard performance, responsible and accuracy. In 
addition, the Audit Committee also considered the audit fee for 2023 and agreed that the audit fee is based on the 
scope of audits, the Board of Directors then shall further propose to the shareholders to consider appointing Karin 
Audit Co., Ltd. as the auditor for Year 2023, as details described below:  

Mr. Jadesada  Hungsapruek  CPA License No.3759 and/or 
Mr. Jirote  Sirirorote CPA License No.5113 and/or 
Mrs. Sumana Senivongse CPA License No.5897 and/or 
Ms. Kannika Wipanurat CPA License No.7305  

Or other Certified Public Accountant assigned by Karin Audit Co., Ltd to be the Company’s Auditors. 

The Auditing fee for 2023 and 2022:  
  

Auditor fees 2023 2022 Increase (Decrease) 

(Baht) (Baht) (Baht) (%) 

Separate Financial Statement for each Quarterly @ 175,0 0 0 
Baht  

525,000 495,000 30,000 6.06 

Separate Financial Statement for the Yearly 525,000 505,000 20,000 3.96 

Other service Fee - -   

Total 1,050,000 1,000,000 50,000 5.00 

Other expenses such as stamps, paper printing cost and traveling cost would be reimbursed at actual amount to 
Audit Film and no hidden cost beside audit fees. 
 
 

/Board of Directors’ Opinion:…. 
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TFI /Invitation of the 2022 Annual General Shareholders’ Meeting 
hidden cost beside audit fees /… 

 

Board of Directors’ Opinion: The Board of Directors agreed to propose in the Annual General Meeting of 
Shareholders to appoint Karin Audit Co., Ltd. for year 2023 by the names of: 

Mr. Jadesada  Hungsapruek CPA License No.3759 and/or 
Mr. Jirote  Sirirorote CPA License No.5113 and/or 
Mrs. Sumana Senivongse CPA License No.5897 and/or 
Ms. Kannika Wipanurat CPA License No.7305  

to be the financial auditor of the Company and in case of Certified Public Accountant as above unable to operate and 
Karin Audit Co., Ltd shall be seek for other Certified Public Accountant of Karin’s Company and its subsidiaries 
according to the resolution of the Audit Committee Meeting. The audit fee will not exceed Baht 1,000,000 and other 
expenses would be reimbursed at actual amount. None of the above auditors provide other services, except for the 
audit service, to the Company and the company has no subsidiaries. 

Mr.Jadesada Hungsapruek Mr. Jirote Sirirorote, Mrs. Sumana Senivongse and Ms. Kannika Wipanurat have no 
personal relationship or interests in or with the Company or its subsidiaries, executives or major shareholders and 
any affiliates of the above persons. Mrs. Sumana Senivongse has been auditor for the Company and its subsidiaries 
for 3 years since 2020. 

Voting: Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the shareholders attending the 
meeting and casting their votes. 

Agenda No 9: To consider and approve the Amendment of Company’s Article of Association. 

Objective and Reason: As per enforcement of the Public Limited Companies Act (No.4)B.E. 2565 (2022) in Royal 
Gazette, effective as of 24 May 2022, prescribes  regulatory changes regarding the approval of conducting meeting 
via electronic approach in order to enhance efficiency, reduce unnecessary costs, and provide convenience to 
investors which aligns with the amended requirements,  

Board of Directors’ Opinion: The Board of Director Meeting has considered and resolve to proposed to shareholder 
meeting for approval to amend Articles of Association of the Company in Section 4 (Director) in clause 26, 27, 28, 32 
Section 5 (Shareholders) in clause 34, 35, 37 

 

 

 

/Company’s Current Articles… 
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TFI /Invitation of the 2022 Annual General Shareholders’ Meeting 
in clause 34, 35, 37/… 

Company’s Current Articles of Association Proposed change 

“Article 26: in a meeting of the board of directors, 
the presence of not less than one-half of the total 
number of directors is required to constitute a 
forum. In the case where the chairman of the 
board is not present at the meeting or is unable to 
perform his duty, of there is a vice-chairman, the 
vice-chairman shall preside over the meeting, if 
there is no vice-chairman or if there is one but he 
is unable to perform the duty, the meeting shall 
elect one among them to preside over the 
meeting. 

The decisions at the meeting shall be by a majority 
of votes. 

Each director shall have one vote, except the 
director having interest in any matter who shall 
have no right to vote in such matter. In the case of 
an equality of votes, the chairman of the meeting 
shall give the casing vote. 

The Board of Directors’ meeting or the 
subcommittee meeting of the Company can be 
conducted through electronic media in 
accordance with the rules and procedures 
prescribed by law” 

“Article 26: in a meeting of the board of directors, 
the presence of not less than one-half of the total 
number of directors is required to constitute a 
forum. In the case where the chairman of the board 
is not present at the meeting or is unable to perform 
his duty, of there is a vice-chairman, the vice-
chairman shall preside over the meeting, if there is 
no vice-chairman or if there is one but he is unable 
to perform the duty, the meeting shall elect one 
among them to preside over the meeting. 

The decisions at the meeting shall be by a majority 
of votes. 

Each director shall have one vote, except the 
director having interest in any matter who shall have 
no right to vote in such matter. In the case of an 
equality of votes, the chairman of the meeting shall 
give the casing vote. 

The Board of Directors’ meeting or the 
subcommittee meeting of the Company can be 
conducted through electronic media in accordance 
with the rules and procedures prescribed by law” 

“Article 27 Chairman of the Board shall call the 
meeting of the board of directors.  

If two or more directors request a meeting of the 
Board of Directors. The Chairman shall set the 
date of the meeting within 14 days from the date of 
receiving the request.” 

“Article 27. Chairman of the Board shall call the 
meeting of the board of directors. 

When there is a reasonable cause or to protect the 
rights or benefits of the Company, two or more 
directors may jointly request the Chairman to call a 
meeting of the Board of Directors. The subject and 
reason to be proposed to the meeting must also be 
specified. In such case, the chairman shall call and 
schedule the meeting within 14 days from the date 
of request. 
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TFI /Invitation of the 2022 Annual General Shareholders’ Meeting 
from the date of request/… 
 

Company’s Current Articles of Association Proposed change 

 
In case the chairman fails to comply with paragraph 
II, requesting members may jointly call and 
schedule a meeting of Board of Directors to 
consider the requested matter within 14 days from 
the date of expiration of the period under paragraph 
II 
In the absence of the Chairman of the Board for 
any reason, the vice chairman shall be the person 
to call the meeting of the Board of Directors. In the 
absence of the vice chairman for any reason, two 
or more directors may jointly call a meeting of the 
Board of Directors.” 

“Article 28. To summon the meeting of the Board 
of Director, the Chairman of the board or the 
person who has been assigned provide an 
invitation meeting letter to the directors at least 7 
days before the meeting date, except in case of 
urgent for protect their rights or benefits of the 
Company shall be notify the meeting by alternative 
method and impose the meeting date at earlier 
Therefore, in case of the meeting through 
electronic media platform, the invitation letter and 
document support for the meeting shall be taking 
a process by electronic mail and shall be copy the 
invitation letter for keeping as evidence in which 
shall be keeping all detail information in term of 
electronic platform.” 

“Article 28. To summon the meeting of the Board of 
Director, provide an invitation meeting letter to the 
directors at least 3 days before the meeting date, 
except in case of urgent for protect their rights or 
benefits of the Company shall be notify the meeting 
by electronic media platform or alternative method 
and impose the meeting date at earlier. 
If the director has notified his wish or consent. The 
Company or the board of directors may send 
meeting invitations or meeting documents by 
electronic means as provided in the law and must 
keep a copy of the meeting notice and supporting 
documents as evidence which can be stored in 
electronic form.” 

“Article 32.Board of Directors shall hold a meeting 
at least every 3  months at the locality where the 
head office  or branch of the company is located 
or nearby provinces.” 

“Article 32. Board of Director must hold a meeting 

at least once every 3  months at the locality where 
the company’s head office is located or company 
branch or nearby provinces. 
The Board of Directors’ meeting or the 
subcommittee meeting of the Company may be 
conducted through electronic means as provided in 
the law and its shall be deemed that the 
Company’s head office is the meeting place.” 

 

 



 11 

TFI /Invitation of the 2022 Annual General Shareholders’ Meeting 
is the meeting place.”/… 

Company’s Current Articles of Association Proposed change 

“Article 34: The Board of Directors must cause an 
annual general meeting of shareholders to be held 
within four months from the ending date of the 
fiscal year of the Company. 
All other meetings of shareholders apart from the 
aforementioned shall be called extraordinary 
meetings. The Board of Directors may summon an 
extraordinary meeting of shareholders whenever it 
sees fit.  
One or more shareholders holding the aggregate 
of shares of not less than ten percent of the total 
number of paid-up shares may, by subscribing 
their names, request the Board of Directors in 
writing to call an extraordinary meeting at any 
time, but the reasons for calling such meeting 
shall be clearly stated in such request. In this 
regard, the Board of Directors shall proceed to 
convene the shareholders’ meeting within 45 days 
after having received the letter from the 
shareholders. 
In case of the Committee does not hold a meeting 
within the period as specific in paragraph II, all 
shareholders who list all names or other 
shareholders sum of total of specific minimum 
requirement as enforce shall able be set up a 
meeting within 45 days from maturity date as 
specific in paragraph II such shall be regards as 
official shareholder meeting that the committee 
call a meeting. The Company is responsible for 
necessary expense incurred from organizing the 
meeting and provided reasonable convenience.  
In case that it’s appears, the shareholder’s 
meeting which called by the shareholders under 
third paragraph. The number of shareholders 
attending the meeting does not from a quorum as 
prescribe in Article 36 of the Article of Association 
of the Company. The shareholders under third 
paragraph shall be jointly responsible for 
reimbursement of expenses incurred from holding 
such meeting to the Company. 

“Article 34: The Board of Directors must cause an 
annual general meeting of shareholders to be held 
within four months from the ending date of the 
fiscal year of the Company. 

All other meetings of shareholders apart from the 
aforementioned shall be called extraordinary 
meetings. The Board of Directors may summon an 
extraordinary meeting of shareholders whenever it 
sees fit.  

One or more shareholders holding the aggregate 
of shares of not less than ten percent of the total 
number of paid-up shares may, by subscribing 
their names, request the Board of Directors in 
writing to call an extraordinary meeting at any 
time, but the reasons for calling such meeting shall 
be clearly stated in such request. In this regard, 
the Board of Directors shall proceed to convene 
the shareholders’ meeting within 45 days after 
having received the letter from the shareholders. 

In case of the Committee does not hold a meeting 
within the period as specific in paragraph III, all 
shareholders who list all names or other 
shareholders sum of total of specific minimum 
requirement as enforce shall able be set up a 
meeting within 45 days from maturity date as 
specific in paragraph III such shall be regards as 
official shareholder meeting that the committee 
call a meeting. The Company is responsible for 
necessary expense incurred from organizing the 
meeting and provided reasonable convenience. In 
this regard, the shareholders who called the 
meeting in person under the fourth paragraph 
notices of meeting or meeting documents may be 
sent to shareholders by electronics means. If that 
shareholder has informed the intention or given 
consent to the company or the board of directors. 
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the board of directors/… 

Company’s Current Articles of Association Proposed change 

The Shareholders’ meeting of the Company can 
be conducted through electronic media in 
accordance with the rules and procedures 
prescribed by law.” 

In case that it’s appears, the shareholder’s 
meeting which called by the shareholders under 
fourth paragraph. The number of shareholders 
attending the meeting does not from a quorum as 
prescribe in Article 36 of the Article of Association 
of the Company. The shareholders under third 
paragraph shall be jointly responsible for 
reimbursement of expenses incurred from holding 
such meeting to the Company. 

The Shareholders’ meeting of the Company can 
be conducted through electronic media in 
accordance as provided in the law and it shall be 
deemed that the location of the Company’s head 
office is the meeting place” 

 

“Article 35. To summon the meeting of 
shareholders, the committee shall prepare the 
invitation letter indicate place date time and 
meeting agenda and propose subject together 
with information as appropriate by clearly specific 
the agenda for approve or consideration and 
including director’s opinion in each agenda and 
send to shareholder and registrar at least 7 days 
before the meeting together with advertising 
invitation letter into Thai newspaper as the 
Company office located for 3 consecutive days 
prior the meeting at least 3 days  

Therefore, in case of the meeting through 
electronic media platform, the invitation letter and 
document support for the meeting shall be taking 
a process by electronic mail and shall be copy the 
invitation letter for keeping as evidence in which 
shall be keeping all detail information in term of 
electronic platform. 

“Article 35. To summon the meeting of 
shareholders, the committee shall prepare the 
invitation letter indicate place date time and 
meeting agenda and propose subject together 
with information as appropriate by clearly specific 
the agenda for approve or consideration and 
including director’s opinion in each agenda and 
send to shareholder and registrar at least 7 days 
before the meeting together with advertising 
invitation letter into Thai newspaper as the 
Company office located for 3 consecutive days 
prior the meeting at least 3 days  

In advertising the notice of the meeting, 
advertising may be made via electronic media 
instead means as provided in the law and must 
also collect evidence of advertising together with 
details about the date of the advertisement.” 
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advertisement.”/… 

Company’s Current Articles of Association Proposed change 

The meeting venue for shareholders shall be 
located at Company’s head office location or 
another branch or nearby province.” 

 
 

If shareholder has notified his intention or 
consented, the Company or the board of directors 
may send meeting invitations or meeting 
documents by electronic means as provided in the 
law and must keep a copy of the meeting notice 
and supporting documents as evidence which can 
be stored in electronic form.” 

The meeting venue for shareholders shall be 
located at Company’s head office location or 
another branch or nearby province.” 

Article 37 In the shareholder meeting, Shareholder 
may appoint other persons as proxies to attend 
and vote on their behalf in the meeting. The proxy 
form must be dated and signed by the 
shareholder granting the proxy and must be in 
accordance with the form prescribes by the 
Registrar. 

This proxy must be given to the chairman of the 
board or the person designated by the chairman 
at the meeting before the proxy attends the 
meeting.” 

Article 37 In the shareholder’s meeting, 
shareholders may appoint other persons as 
proxies to attend and vote on their behalf in the 
meeting. The proxy form must be dated and 
signed by the shareholder granting the proxy and 
must be in accordance with the form prescribes 
by the Registrar. 

This proxy must be given to the chairman of the 
board or the person designed by the chairman at 
the meeting before the proxy attends the meeting. 

This proxy may be made by electronic means 
instead, and it must use a method that is safe and 
reliable that the proxy is made by the 
shareholders in accordance with the criteria 
prescribed by the registrar. 

During the registration of the amended Articles of Association of the Company with the public company limited 
registrar, as approved by the shareholders’ meeting above, the language of the amendment may need to be 
changed according to the recommendation of the registrar. For flexibility during the registration, the shareholders’ 
meeting shall then be proposed to grant authorization to the Company’s Board of Directors or Company’s employee 
or authorized representative of the Company to further amend, revise, delete or cancel the language of the 
amendment until completion, however, such amendment should not affect the substance of the amendment to the 
Company’s Articles of Association. 

Voting The resolution on this agenda shall be passed by votes of no less than three-quarters of the total votes 
of the shareholders attending the Meeting and being entitled to vote. 

/Agenda No 10:To consider and… 
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and being entitled to vote/… 

Agenda No 10: To consider and approve the Objective and Memorandum of Company. 

Objective and Reason To clarify the transaction according to the company’s objectives in Clauses 7 relating to 
“Purchases, procure, accept, hire -purchases, own, possess, improve, use and otherwise manage any assets as well 
as the benefit interest of the company, the Company would like to add the wording of consignment, rent, utilize for 
movable and non-movable asset, land, within the country and aboard. 

Board of Directors’ Opinion: The Board of Director has considered and resolves to propose to shareholder meeting 
for approval to amend the Company objection and Memorandum of Association of the Company  

Original Statement is as follows 

“Article (7) Purchase, procurement, accept, lease, hire-purchase, own, possess, improve, use and otherwise manage 
any property as well as the benefit interest of the asset.” 

Amended Statement is as follows  

“Article (7) Purchase, procurement, accept, consignment, lease, rent, hire-purchase, own, possess, improve, utilize 
and otherwise manage any property in which any property including movable property and immovable property as 

well as land both within the country and abroad and the benefit interest of the asset.” 

 To propose to shareholder meeting for consider and approve to amend Memorandum of Association of 
the Company in clause 3 (Purpose of the Company) to be in line with adding the Company objection as sentence 
following; 

 “Clause 3. Objection of the Company has 16 clauses with detail as attach in form Bor Mor Jor. 002”    

During the registration of the amended the Objective and Memorandum of Company with the public company limited 
registrar, as approved by the shareholders’ meeting above, the language of the amendment may need to be 
changed according to the recommendation of the registrar. For flexibility during the registration, the shareholders’ 
meeting shall then be proposed to grant authorization to the Company’s Board of Directors or Company’s employee 
or authorized representative of the Company to further amend, revise, delete or cancel the language of the 
amendment until completion, however, such amendment should not affect the substance of the amendment to the 
Company objection and Memorandum of Association of the Company 

Voting The resolution on this agenda shall be passed by votes of no less than three-quarters of the total votes of 
the shareholders attending the Meeting and being entitled to vote. 

/Agenda No 11:Any other business, if any…. 
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Meeting and being entitled to vote/… 

Agenda No 11:  Any other business, if any. 

The shareholders are cordially invited to attend the Annual General Meeting No. 2023 on Wednesday April 19, 2023 
from 10.00 AM, at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 
14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 as appeared in Enclosure 11. 

In the event that the shareholder is unable to attend the meeting in person and would like to appoint a proxy to attend 
the meeting and cast votes on his or her behalf, please execute either Proxy Form A. of Form B. For the foreign 
shareholders who have appointed a custodian, please execute Proxy Form C together with affix duty stamp Baht 20. 
Proxy Forms are as appeared in Enclosure 7. Also, in order to protect the rights and interests of the shareholders, in 
the event that the shareholder is unable to attend the meeting and would like to appoint the Company’s independent 
directors as his or her proxy to attend the meeting and cast votes on his or her behalf, the shareholder can execute 
Proxy Form B. Names and profiles of the Company’s independent directors as appear in Enclosure 8.  

The shareholders are recommended to study the guideline for the registration, documents and evidence that are 
required to be presented on the meeting date as appeared in Enclosure 9.and Enclosure 4. The Company will 
conduct the meeting in accordance with the Company’s Articles of Association on the part concerning the general 
meeting of shareholders as appeared Enclosure 3. 

In order to allow the registration for the attendance of the Annual General Meeting of Shareholders No. 2023 to be 
carried out smoothly and efficiently, the shareholders and proxies can register for the meeting from 9.00 hrs. 
Onwards on the meeting date at at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd 
Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 (In case of a 
shareholder authorized the Independent Director to attend and vote on his/her behalf, Proxy Form can be mailed to 
Miss Thiparat Pongnares, Assistant Corporate Secretary, Thai Film Industries Public Company Limited. 73/3 Moo 4 
Bangna-Trad Road, K.M.13 Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540, before the meeting date.) 

Due to Thai Film Industries Public Company Limited has consistently delivered the 2022 56-1 One Report in QR 
Code, so if you need the Annual Report in paper. Please fill the details in Enclosure 12.  

The Company set the Record Date to determine the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting 
of the Shareholders No. 2023 to be March 9, 2023. 
  
Sincerely yours, 

 
(Ms. Thiparat Pongnares) 
Company Secretary 
By order of the Board of the Directors 
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บริษัท ไทยฟิล์มอนิดัสตร่ี จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 

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

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

ก่อนเร่ิมกำรประชุม 

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

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

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

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

บตัรเสีย เท่านั้น แลว้น าคะแนนดงักล่าว หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือ   
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียง เห็นดว้ย ในวาระนั้นๆ ผลการนบัคะแนนจะรายงานบนจอดา้นหนา้ในห้องประชุม 

8. ทั้งน้ี ก่อนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้สอบถามในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม 

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

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

11. ส าหรับผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้น       
ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในวาระท่ีเหลืออยู่ และส่งบตัรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าท่ี เพื่อจะได้
บนัทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

12. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ มิไดค้ืนบตัรลงคะแนนท่ีออกเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง แก่เจา้หนา้ท่ี 
ก่อนท่ีประธานฯ จะปิดวาระการประชุมในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียง เห็นดว้ย 

13. หลงัจากปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ บตัรลงคะแนนในวาระก่อนหนา้ จะไม่น ามานบัคะแนนอีก 
14.  

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

15. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเร่ิมเขา้ประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นตน้ไป 
ดงันั้นในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจ านวนผูถื้อหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกนัได ้

16. กรณีถือเป็นบตัรเสีย 
16.1 มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเวน้การลงคะแนนของคสัโตเดียนในประเทศไทย) 
16.2 มีการท าเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน มีการแกไ้ข ขีดฆ่าความเห็น โดยมิไดล้งนามก ากบั 
16.3 การขีดฆ่าบตัรทั้งบตัร 
16.4 บตัรลงคะแนนท่ีช ารุด และไม่อยูใ่นสภาพท่ีสามารถอ่านผลได ้
หากผูถื้อหุ้นตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงช่ือก ากบัทุกคร้ัง 

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

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

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

 คุณทิพรัตน์ พงษ์นเรศ เลขานุการบริษทั แจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วม
ประชุมเพ่ือช้ีแจงและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี มีดงัต่อไปน้ี 

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

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

กรรมกำรท่ีลำประชุม    จ ำนวน 2 ท่ำน 

1. นางสาวอุษณีย ์ มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ 
2. นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการ 

ในการประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจ านวน 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน 

ประธำนกรรมกำรชุดย่อย    จ ำนวน 2 ท่ำน 

1. นางก่ิงเทียน บางออ้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวฒันชยั สุวคนธ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ผู้บริหำรท่ีเข้ำร่วมประชุม    จ ำนวน 4 ท่ำน 

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

ทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

ผู้สอบบัญชีท่ีเข้ำร่วมประชุม   จ ำนวน 1 ท่ำน 

1. นางสุมนา  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา  ผูส้อบบญัชีจากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

 ทั้งน้ีสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดส่้งตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น คือ คุณอารี กองพฒัน์พาณิชย ์เขา้ร่วมประชุมดว้ย   

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

เร่ิมกำรประชุม  เม่ือเวลา 10.09 น. 

 คุณก่ิงเทียน บางออ้ ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม (ประธานฯ) ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 38 
ก าหนดว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น....”  ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัท่านผูถื้อหุ้นทกุท่าน  ล่วงหนา้
แลว้ ดงัต่อไปน้ี  

 

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

วำระท่ี 1 : เร่ืองท่ีประธำนฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 

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

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

วำระท่ี 2 : พจิำรณำรับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 เม่ือวันที่ 26 มีนำคม 2564 

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

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ
รายงานการประชุมขา้งตน้ 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2564 

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

 ประธานฯ มอบหมายให้คุณชัยรัก จนัทรนิจกร กรรมการผูจ้ดัการรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2564     
ต่อท่ีประชุม โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

  งบกำรเงิน 

2564 2563 

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

งบกำรเงิน 

60.27 
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 2564 2563 
รายไดอ้ื่น ๆ  8.43 60.27 
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี - 258.07 
รวมรำยได้ 310.83 318.42 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบริหาร (237.84) (159.85) 

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

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

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

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

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

 ส าหรับการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตนั้น คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ไดมี้มติรับรองให้บริษทัฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต ตั้งแต่วนัท่ี 18 สิงหาคม 2560 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองต่ออายสุมาชิก เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ก าหนด       อายุ
รับรอง 3 ปี  

 บริษทัฯ ยงัคงยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาลและการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยไดด้ าเนินการตามนโยบายและมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ มีการเปิดช่องทางการแจง้ขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ (Whistleblowing) เพื่อรับขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย             ผา่น
ช่องทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ และทางไปรษณีย ์ซ่ึงให้ส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษทัโดยตรง พร้อม
กบัไดเ้ปิดเผยช่องทางในเว็บไซต์ของบริษทั www.thaifilmind.com  ในหน้านโยบายการก ากบัดูแลและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บริษทัฯ ทั้งน้ี ในปี 2564 ไม่ปรากฏขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะใดๆ จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
 

/ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นสอบถาม… 
 
 
 
 

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

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

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ    
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2564 ดงักล่าวขา้งตน้ 

วำระท่ี 4: พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแส   
เงินสด ของงบกำรเงิน ส ำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 ของบริษัทฯ  

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

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

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานฯ จึงไดข้อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ 

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

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

 

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

วำระท่ี 5: พจิำรณำอนุมัติงดกำรจัดสรรก ำไร และงดกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 

 ประธานฯ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า บริษทัฯ มีผลขาดทุนสะสมจ านวน 2,136 ลา้นบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงิน       ปัน
ผลได ้ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 46 ก าหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ี
บริษทัฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” คณะกรรมการจึงเสนอให้งดการจดัสรรก าไร และงดการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2564 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังดการจดัสรรก าไร และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

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

วำระท่ี 6: พจิำรณำอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ถึงครำวออกตำมวำระ  

 ประธานฯ ได้รายงานต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่า จากกรรมการบริษทัฯ ทั้งหมด 9 ท่าน ตามข้อบังคบัของบริษทัฯ ข้อ 19 
ก าหนดว่า “ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม” ซ่ึง ในการประชุมคร้ังน้ีจะมี
กรรมการตอ้งออกตามวาระอตัราหน่ึงในสาม จ านวน 3 ท่าน คือ  

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

 คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่านางสาวอุษณีย ์มหากิจศิริ และนายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี มีประสบการณ์ และ
ความเช่ียวชาญในธุรกิจ ซ่ึงสร้างคุณประโยชน์ อยา่งมากต่อบริษทัฯ จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง ส าหรับนายธีระชยั พรสินศิริรักษ ์กรรมการท่ีครบวาระ และไม่ประสงคจ์ะ เขา้รับการด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทัฯต่อ ดงันั้นในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงเพียง 2 
ท่าน คือ นางสาวอุษณีย ์มหากิจศิริ และนายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี โดยกรรมการท่ีจะแต่งตั้งใหม่ จะขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัแต่งตั้งในวาระท่ี 9 ต่อไป 

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

/เม่ือไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดสอบถาม… 
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ไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ/.... 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ โดย
แยกการลงมติการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้แต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ 2 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

(1) แต่งตั้ง นางสาวอุษณีย ์ มหากิจศิริ เป็นรองประธานกรรมการ  

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

(2) แต่งตั้ง นายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี เป็นกรรมการ 

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

วำระท่ี 7: พจิำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565  

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

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ คือ ไดรั้บเป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทน
ส าหรับประธานกรรมการ ไดรั้บเป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ      จะจ่ายค่า
เดินทางให้กบักรรมการท่ีมาประชุมในแต่ละคร้ังท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 คร้ัง  

/บริษทัฯ จะจ่ายค่าเดินทาง… 
TFI รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 
คณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ ง /.... 
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บริษัทฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กับกรรมการท่านท่ีมาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น (โดยกรรมการแต่ละท่านท่ีร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดยอ่ยไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก)ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

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

วำระท่ี 8: พจิำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ส ำหรับปี 2565 

 ประธานฯ ไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่าคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีจาก 
บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั ในปีท่ีผา่นมา และมีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐาน
ในการท างานปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ และท างานไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเร็ว นอกจากน้ีไดพิ้จารณาจ านวนเงินค่าสอบบัญชี
ส าหรับปี 2565 มีความเห็นว่าค่าสอบบญัชีดงักล่าวมีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการ
เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ       
ในปี 2565 ดงัน้ี  

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

 หรือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นท่ีบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั มอบหมาย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัดว้ย 

 เปรียบเทียบอตัราค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีส าหรับปี 2565 และปี 2564 

หน่วย : บาท 

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

งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@165,000 บาท รวม 3 ไตรมาส
สมาส 

495,000.00 420,000.00 75,000.00 17.85 

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

ค่าบริการอื่น - - - - 

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

 ส าหรับค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าไปรษณียากรในการส่งหนงัสือขอค ายืนยนั 
ค่าจัดพิมพง์บการเงิน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ ส านักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบญัชี ตามจ านวนท่ีไดจ้่ายไปจริง ทั้งน้ีไม่มี
ค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากค่าสอบบญัชี 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระน้ี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติ 

 

/มติ: ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาแลว้… 
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ให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติ/.... 

มติ : ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2565 จากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั โดย 

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

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

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

วำระท่ี 9: พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ  พจิำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ 

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

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ี และแจง้ว่าในการ
ประชุมวาระท่ี 9 มีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองเพ่ิมขึ้นอีกจ านวน 1 ราย โดยการรับมอบฉนัทะเพ่ิมขึ้นจ านวน 1 ราย ดงันั้นในการประชุม       ผู ้
ถือหุ้นวาระท่ี 9 มีผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมเป็น 54 ราย จากผูถื้อหุ้นทั้งหมด 3,966 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น
ไดท้ั้งหมด 15,591,042,850 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 16,826,223,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.66 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของ
บริษทัฯ 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติแต่งตั้ง
นายชยัรัก จนัทรนิจกร เป็นกรรมการ 

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

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

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเร่ืองต่างๆเพ่ิมเติม 

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

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

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

 คุณสุชาติ แสงหิรัญ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามถึงตลาดหลกัในการขายฟิล์มของบริษทัฯ เป็นภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

 คุณชัยรัก จันทรนิจกร กรรมการผูจ้ ัดการ ช้ีแจงว่า ในปี 2564 ตลาดในการขายฟิล์มส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็น
ต่างประเทศ ซ่ึงอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 60 และเป็นตลาดภายในประเทศประมาณร้อยละ 40 ส าหรับปี 2565 บริษทัฯ จะมุ่งมาท่ีตลาด     ใน
ประเทศมากขึ้น โดยคาดว่าตลาดในประเทศจะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 60-70 

 คุณวีรวิทย ์วุฒิเลิศเดชา ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเองสอบถามถึงแผนโครงการ Flexible Packaging ความพร้อมในการผลิต       การ
เตรียมพ้ืนท่ี และการเจรจากบัผูร่้วมทุน 

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

 คุณสุชาติ แสงหิรัญ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามถึงสถานการณ์ในปัจจุบนั ท าให้ตน้ทุนการผลิตของบริษทัฯ สูงขึ้น
หรือไม่ และมีแผนในการ Stock วตัถุดิบมากนอ้ยแค่ไหน 

 คุณชยัรัก จนัทรนิจกร กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่า ตามแนวทางการด าเนินงานของบริษทัฯแลว้ จะท าการ Stock สินคา้     ไม่
เกิน 1 เดือน เน่ืองจากบริษทัฯ ให้ความส าคญักบัคุณภาพของสินคา้เป็นหลกั ส าหรับตน้ทุนวตัถุดิบซ่ึงขณะน้ีทั้งราคาน ้ามนั และ    เม็ด
พลาสติกอยูใ่นช่วงขาขึ้นนั้น บริษทัฯ ตอ้งควบคุมทั้งฝ่ังซ้ือและฝ่ังขาย และไดมี้ความพยายามในการเจรจากบัลูกคา้ในประเทศ     ในการ
ท า Rolling Forcast ประมาณ 3 เดือน เพื่อท่ีจะควบคุมต้นทุนขายและราคาขายให้อยู่ในสถานการณ์ท่ีควบคุมได ้และส่งผลให้   ผล
ประกอบการของบริษทัฯ เป็นไปตามเป้าหมาย 

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

 ลงช่ือ………………………..……..ประธานท่ีประชุม 
(นางก่ิงเทียน บางออ้) 

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

(นางสาวทิพรัตน์ พงษน์เรศ) 
เลขานุการบริษทั 
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Enclosure No.3 

Articles of Association (Translation) 

Of 

Thai film Industries Public Company Limited  
 

Chapter 5 – Shareholders’ Meeting 

 

Article 19  In the ordinary shareholders’ meeting, the directors for one-third or approximate one-third has to retire. 

Article 34 The Board of Directors must cause an annual general meeting of shareholders to be held within four months 
from the ending date of the fiscal year of the Company. 

All other meetings of shareholders apart from the aforementioned shall be called extraordinary meetings. The 
Board of Directors may summon an extraordinary meeting of shareholders whenever it sees fit.  

One or more shareholders holding the aggregate of shares of not less than ten percent of the total number of 
paid-up shares may, by subscribing their names, request the Board of Directors in writing to call an 
extraordinary meeting at any time, but the reasons for calling such meeting shall be clearly stated in such 
request. In this regard, the Board of Directors shall proceed to convene the shareholders’ meeting within 45 
days after having received the letter from the shareholders. 

In case of the Committee does not hold a meeting within the period as specific in paragraph II, All shareholders 
who list all names or other shareholders sum of total of specific minimum requirement as enforce shall able be 
set up a meeting within 45 days from maturity date as specific in paragraph II such shall be regards as official 
shareholder meeting that the committee call a meeting. The Company is responsible for necessary expense 
incurred from organizing the meeting and provided reasonable convenience. 

In case that it’s appears, the shareholder’s meeting which called by the shareholders under third paragraph. 
The number of shareholders attending the meeting does not from a quorum as prescribe in Article 36 of the 
Article of Association of the Company. The shareholders under third paragraph shall be jointly responsible for 
reimbursement of expenses incurred from holding such meeting to the Company. 

The Shareholders’ meeting of the Company can be conducted through electronic media in accordance withthe 

rules and procedures prescribed by law.”. 
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Article 35 To summon the meeting of shareholders, the committee shall prepare the invitation letter indicate place 
date time and meeting agenda and propose subject together with information as appropriate by clearly 
specific the agenda for approve or consideration and including director’s opinion in each agenda and 
send to shareholder and registrar at least 7 days before the meeting together with advertising invitation 
letter into Thai newspaper as the Company office located for 3 consecutive days prior the meeting at 
least 3 days  

Therefore, in case of the meeting through electronic media platform, the invitation letter and document 
support for the meeting shall be taking a process by electronic mail and shall be copy the invitation 
letter for keeping as evidence in which shall be keeping all detail information in term of electronic 
platform. 

The meeting venue for shareholders shall be located at Company’s head office location or other branch 
or province nearby head office. 

Article 36  In a shareholders’ meeting, the quorum shall be constituted by at least twenty-five (25) shareholders, 
present in person or by proxy (if any), or at least one half (1/2) of all shareholders representing not less 
than one third (1/3) of the issued shares.  

If after one (1) hour from the time scheduled for the shareholders’ meeting, the required quorum is not 
constituted, the meeting if called by a request of shareholders, shall be dissolved. If such meeting is 
not called by a shareholders’ request, another meeting shall be convened and a notice of the meeting 
shall be sent to the shareholders not less than seven (7) days prior to the meeting date, and it is not 
obliged for constituted quorum. 

Article 37 In a shareholders’ meeting, each shareholder can give a proxy to represent and vote Proxy form must 
have a date and signature of such shareholder, and proxy form must be conformed to the registrar’s 
form. 

 This proxy must be given to the chairman of the board or the person designated by the chairman at the  
meeting before the proxy attends the meeting 

Article 38 The Chairman of the Board of Directors shall preside over the shareholders’ meetings. In the event that 
the Chairman can not present or unable to perform his/her duties, the Vice Chairman shall act as the 
presiding Chairman. If the Vice Chairman can not present or unable to perform his/her duties, the 
shareholders present at the meeting shall elect one of their members to be the presiding Chairman. 
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Article 39 In Voting, each shareholder shall have one (1) vote for each share held by him/her. The resolutions of 
the shareholders’ meetings shall be consisted of vote as follows: 

1) in normal cases, a resolution of the shareholders’ meeting shall be passed by a majority vote of the 
shareholders present and eligible to vote at the meeting, and in case of an equal vote, the chairman 
of the shareholders’ meeting shall vote, and  

2) in the following cases, a vote of not less than three quarters (3/4) of all shareholders present and 
eligible to vote at the meeting, shall be required: 

a) sell or transfer of the whole or substantial parts of the Company to other persons. 
b) purchase or acquisition business from others. 
c) amendment or termination of contracts about overall lease or substantial parts of the 

Company’s business. 
d) assignment other persons to manage company’s business. 
e) consolidation of the business with any entities for the purpose of profit and loss sharing. 
f) amendment or addition to the Memorandum of Association or these Articles. 
g) increase or decrease the capital or issuance of debentures. 
h) amalgamation or dissolution of the Company. 

Article 41 An Annual General Meeting shall be summoned: 

1) to consider the Board of Directors’ report on the Company’s performance during the previous year. 
2) to consider and approve the balance sheet. 
3) to consider the appropriation of profits. 
4) to elect directors who retire by rotation. 
5) to appoint the auditor and the amount of audit fees. 
6) other parties.  

Article 46 Do not share dividend from other incomes except the profit. In case the Company has accumulated 
loss, the dividend cannot be shared”. 

Share dividend will be allocate equally base on share outstanding  

The Board Committee shall pay interim dividend to shareholder in occasionally in case of the Company 
has appropriate profit to conduct and shall report to shareholder for acknowledge in next meeting. 

Dividend payment shall process within 1 month from date of shareholder meeting or the Board 
Committee has resolution depend upon to be inform in written to shareholder and shall advertisement 
regarding on dividend payment into daily newspaper form in Thai language for consecutive 3 days 
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Enclosure No. 4 

Identification Documents for the Rights to Attend the Meeting 

Before attending a Meeting, each Shareholder must present any of the following identification documents: 

1. Individual Shareholders 

1.1 In case of an individual Shareholder attending the Meeting in person, an original and 
valid identification document containing his/her photo issued by a Government 
Agency, such as Identification Card, Driver License and Passport. 

1.2 In case of a Shareholder represented by a proxy attending the Meeting: 

a) A proxy form attached to the invitation of the Meeting, accurately completed and 
signed by the Shareholder and the proxy holder. 

b) A copy of the document of the Shareholder issued by a Government Agency 
containing the details specified in paragraph 1.1 above, certified true by the 
Shareholder. 

c) An original document of the proxy holder issued by a Government Agency 
containing details specified in paragraph 1.1 above, certified true by the proxy 
holder. 

2. Juristic Shareholders 

2.1 Unless otherwise stated in paragraph 2.2 below, in case of a representative of a juristic 
Shareholder attending the Meeting in person, the following documents will be required: 
a) An original document of the representative issued by a Government Agency 

containing details specified in paragraph 1.1 above. 
b) A copy of affidavit of the juristic Shareholder containing a statement indicating 

that such representative has been duly authorized to act on its behalf, certified 
true by its authorized representative. 

2.2 In case that the juristic Shareholder is represented by a proxy: 

a) A proxy form attached to the invitation of the Meeting, accurately completed and 
singed by the Shareholder and the proxy holder. 

b) A copy of affidavit of the juristic Shareholder containing a statement indicating 
that such representative has been authorized to act on its behalf, certified true by 
its authorized representative. 
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c) An original document of the proxy holder issued by a Government Agency 
containing the details specified in paragraph 1.1 above, certified true by the proxy 
holder. 

3. Non –Thai Individual Shareholders or Non-Thai Juristic Persons Established under Foreign 
Laws 

Subject to the provisions set out below, paragraphs 1 and 2 shall apply mutatis mutandis to 
Shareholders who are non – Thai or juristic persons established under foreign laws, as the case 
may be: 

a) Affidavit of juristic person may be issued by the Government Agency of the 
country in which such juristic person has been established or by its authorized 
representative. However, the Affidavit of the juristic person must contain details 
regarding its name, authorized signatories, relevant conditions and limitations and 
its registered office. 

b) Any documents which are either in Thai or in English must be submitted together 
with Thai or English translation, certified true and correct by its authorized 
representative. 

4. Change of Title/Name/Surname of a Meeting Attendee 

Please present the evidence to verify that change.  
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Enclosure No. 5 
 

Thai Film’s Definition of Independent Director 
 

 
 Thai Film Industries Public Company Limited has defined the definition of Independent Directors 

which is equal to those defined by Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of 
Thailand.  “Independent Director” of the Company means the director who possesses the following 
qualifications: 

1. Holding no more than 1  % of total voting shares including the parent company, subsidiary, 
affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company; including the 
shareholding of persons related to the independent directors. 

2. Not currently be or never been the company’s executive director, worker, employee, salaried 
consultant, or controlling parties including the parent company, subsidiary, affiliate, major 
shareholder(s), or controlling parties of the company. Exception: It has been at least two 
years after the person has held the position. 

3. Not by blood related with other directors, executives, major shareholders, controlling parties, 
or persons who will be nominated as directors, executives, or controlling parties of the 
company or subsidiary. 

4. Not currently having or never had any relations with the company including the parent 
company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company; in 
the way that such relation may impede the person from having independent views. Also, the 
person should not currently be or never be a significant shareholder or controlling person for 
persons having business relations with the company including the parent company, 
subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company. Exception: It 
has been at least two years after the person has held the position. 

5. Not currently being or never been the company’s auditor including the parent company, 
subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling parties of the company. Also, the 
person should not currently be or never be a significant shareholder, controlling person, or 
partners of current auditor’s auditing firm including the parent company, subsidiary, affiliate, 
major shareholder(s), or controlling parties of the company. Exception: It has been at least 
two years after the person has held the position. 

6. Not currently be providing or never provided professional services, legal consulting, nor 
financial consulting services to the company with a fee more than THB 2 million per year 
including the parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder(s), or controlling 
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parties of the company. Also, the person should not currently be or never be a significant 
shareholder, controlling person, or partners of current service providers. Exception: It has 
been at least two years after the person has held the position. 

7. Not currently a director appointed to represent the company’s directors, major shareholders, 
or the shareholder related to major shareholder. 

8. Not currently be operating under similar business nature and significant competition to the 
company or subsidiary; or not a significant partner of the partnership, executive director, 
salaried worker, employee, or consultant; or holding more than 1% of voting shares of any 
other companies operating under similar business nature and significant competition to the 
company and subsidiary. 

9. Not under any conditions that may impede the person from having independent views 
towards the company’s operations. 
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Date of First Appointment 
November 2000 
Education 
• Master’s Degree - MBA, Thammasat University 
• Bachelor's Degree - Accounting, Thammasat University 
Director’ s Certificates 
• Director Accreditation Program (DAP) 2003 
• Director Certification Program (DCP) 53/2005 
Number of shareholdings as of 9 March 2023 

None 
Proportion of shareholding in the company by spouse and childen 

100 Shares 
Relation among Family with Other Directors and Executives 

None 
Positions in Listed Companies in SET(3 Company) 
Jul 2021 - Present Independent Director /Chairman and Chairman of  

Audit Committee  
Thai Film Industries Public Company Limited 

Dec 2020 - Jul 2021 Independent Director and Chairman of  
  Audit Committee 

Thai Film Industries Public Company Limited 
Aug 2017 - Dec 2020 Independent Director/ Chairman and Chairman of  
  Audit Committee 

Thai Film Industries Public Company Limited 
Apr 2005 – Aug 2017 Independent Director and Chairman of  
  Audit Committee 

Thai Film Industries Public Company Limited 
Nov 2000 - Apr 2005 Independent Director and Audit Committee 

Thai Film Industries Public Company Limited 
2004 - Present Director - Cellular Vision (Thailand) Co., Ltd. 
2004 - Present Independent Director and Audit Committee 

Sahakol Equipment Public Company Limited 
Positions in Other Companies  
2019 - Present Director Amazing Coffee Company Limited  
2004 - Present Director Hi-Tech Network Company Limited 
2004 - Present Director Piyanee Company Limited  
2004 - Present Director I Tower Company Limited 

 

 

Mrs. Kingthien Bang-or 
Age 79 years 
Independent Director and Chairman of Audit 
Committee 
 
73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road K.M.13, Bangchaloang, 
Bangplee,  Samutprakarn 10540 

Positions in other Organizations that compete with/ 
Related to the Company  

None 

Position in Directorship of Thai Film Industries Public Company Limited 

Jul 2021 – Present Independent Director /Chairman and Chairman of 
Audit Committee 

Dec 2020 - Jul 2021 Independent Director and Chairman of Audit 
Committee 

Aug 2017 - Dec 2020 Independent Director/ Chairman and Chairman of 
Audit Committee 

Apr 2005 – Aug 2017 Independent Director and Chairman of Audit 
Committee  

Nov 2000 - Apr 2005 Independent Director and Audit Committee 

Meeting attendance in 2022 

Board of Director’s Meeting 12/12 (100%) 
Audit Committee’s Meeting 5/5 (100%) 

Criminal offense record during the past 10 years 
Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting 
a crime  

None 

Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed 

None 

Being a management in the company of partnership which is 
adjudged bankrupt or a receiver is appointed 

None 

Remark 

Agenda 1-11 no special interest 

BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS Enclosure No 6. 
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Date of Appointment 
April 2006 

Education 

• Bachelor's degree in Faculty of Commerce Thammasat University 
• National Defense College of Thailand NDC 38 
Director’ s Certificates 
• Audit Committee Program- ACP 16/2007 
• Director Certification Program – DCP 79/ 2006 

Number of shareholdings as of 9 March 2022 
None 

Relation among Family with Other Directors and Executives: 
None 

Work Experience  

July 2021 - Present Independent director & Member of Audit Committee 
and Chairman of Nomination and Remuneration 
Committee 

 Thai Film Industries Public Company Limited 
2009 - July 2021 Independent director & Member of Audit Committee 

and Chairman of Remuneration Committee 
 Thai Film Industries Public Company Limited 
2006 – 2009 Independent director & Member of Audit Committee 

Thai Film Industries Public Company Limited 
2001 – 2006 Deputy Governor Law and Land Acquisition 
 Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand 
1993 – 2001 Deputy Governor Operation/Deputy Governor  

Administration 
Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand 

1967 -1993 Sales Manager/Executive Committee 
 Caltex Oil (Thailand) Co., Ltd. 

Positions in Other Listed Companies None 

Positions in Other Companies/Organizations None 
Positions in other Organizations that compete with/ 
Related to the Company 

None 

 
 
 

Mr. Vatanachai   Suvagondha 
Age 81 Years 
Independent Director, Member of Audit 
Committee and Chairman of Nomination and 
Remuneration Committee 

 

73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road K.M.13, Bangchaloang, 
Bangplee,  Samutprakarn 10540 

Position in Directorship of Thai Film Industries PCL. 
July 2021 – Present Independent director & Member of Audit Committee 

and Chairman of Nomination and Remuneration 
Committee 

2009 - July. 2021 Independent director & Member of Audit Committee 
and Chairman of Remuneration Committee 

2006 – 2009 Independent director & Member of Audit Committee  

Meeting attendance in 2022 

Board of Director’s Meeting 12/12 (100%) 
Audit Committee’s Meeting 5/5 (100%) 
Nomination and Remuneration Committee’s Meeting 3/3 (100%) 

Criminal offense record during the past 10 years 

Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting   
a crime 

None 

Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed 

None 

Being a management in the company of partnership which is 
adjudged bankrupt or a receiver is appointed 

None 

 
Remark 
Agenda 1 – 11  no special interest 

BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORS 

 

Enclosure No.6 
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Date of  Appointment 
April 2011 
Number of shareholdings as of March 9, 2023 
6,634,320,313 shares (39.43%) 
Relation among Family with Other Directors and Executives: 
Ms. Ausanee Mahagitsiri’s brother and Mr. Kamolsut Dabbaransi’s 
brother-in-law 
Education 
• M.S. in Finance, Boston University, United States of America, 2004 
• B.S. in Finance, Suffolk University, United States of America, 2001 
Trainings/Certifications 
• Digital Edge Fusion (DEF), Sripatum University, Class 1, 2017 
• Ultra-Wealth - Investment Like A Master, Class 2, 2016 
• Academy of Business Creativity (ABC), Sripatum University, 

Class 4, 2016 
• Capital Market Academy Leadership Program, Capital Market 

Academy (CMA), Class 17, 2013 
• Director Certification Program (DCP), Thai Institute of Directors 

Association (IOD), Class 53/2005 
• Director Accreditation Program (DAP), Thai Institute of Directors 

Association (IOD), Class 30/2004 

Working Experiences 
Positions in Listed Companies in SET 
2012 – Present Director, President and Chief Executive Officer and 

Member of Executive Committee, Thoresen Thai Agencies PCL. 
2015 – Present Chairman of Investment Committee, 

Thoresen Thai Agencies Public Company Limited 
2018 - Present Chairman of the Board of Directors, 

Unique Mining Services Public Company Limited 
2013 – Present Chairman of the Board of Directors, PM Thoresen 

Asia Holdings Public Company Limited 
2011 – Present Director, Posco -Thainox Public Company Limited 
2011 – Present Director, Thai Film Industries Public Company Limited 
2012 – 2018 Vice Chairman, Unique Mining Services PCL. 

 
 
 
 

Mr. Chalermchai Mahagitsiri 
Age 45 years 
Director 
73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road K.M.13, Bangchaloang, Bangplee, 
Samutprakarn 10540 

Positions in Listed Companies in Other Countries 
2012 - Present Director, Chief Executive Officer and Executive Vice Chairman, 

Mermaid Maritime Public Company Limited 
2015 - 2019 Director, Sino Grandness Food Industry Group Ltd. 
Positions in Other Listed Companies 
2021 - Present Director, Thoresen FSO Co., Ltd. 
2020 - Present Director, Praneat Co., Ltd. 
2020 - Present Director, Mermaid Ventures Co., Ltd. 
2019 - Present Director, Thoresen Klong Padung Krungkasem Joint Venture 

(Thailand) 
2019 - Present Director, Natural Aura Co., Ltd. 
2019 - Present Director, Natural Drink Co., Ltd. 
2018 - Present Director, Asia Infrastructure Management (Thailand) Co.; Ltd. 
2018 - Present Director, CM Corporate Co., Ltd. 
2018 – Present Director, Siam Taco Company Limited 
2018 – Present Director, Four One One Ecommerce Co., Ltd. 
2018 – Present Director, PTGC Co., Ltd. 
2017 – Present Director, Thoresen Shipping (Thailand) Co., Ltd. 
2016 – Present Director, Mermaid Subsea Services Saudi Arabia Co., Ltd. 
2016 – Present Director, PMT Property Co., Ltd. 
2016 – Present Director, Laser Game Asia Ltd. 
2016 – Present Director, TTA Mariner Co., Ltd. 
2014 – Present Director, Mermaid Subsea Services LLC 
2014 – Present Director, Mermaid International Ventures 
2014 – Present Director, Premo Shipping Public Company Limited 
2014 – Present Director, Thoresen Shipping FZE 
2014 – Present Director, Mermaid Maritime Mauritius Ltd. 
2014 – Present Director, Chidlom Marine Services & Supplies Ltd. 
2014 - Present Director, Gulf Agency Company (Thailand) Ltd. 
2014 – Present Director, GAC Thoresen Logistics Ltd. 
2014 – Present Director, PH Macaron (Thailand) Co., Ltd. 
2014 – Present Director, Athene Holdings Ltd. 
2014 – Present Director, Thoresen & Company (Bangkok) Limited 
2014 – Present Director, V Ventures Technologies Co., Ltd. 
2014 – Present Director, PMFB Ltd. 
2014 – Present Director, Thor Fortune Shipping Pte. Ltd. 
2014 – Present Director, Thor Friendship Shipping Pte. Ltd. 

BIOGRAPHIES OF THE PROPOSED DIRECTORSอีกวาระหน่ึง 
Enclosure 6. 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ) 
2014 – Present Director, Thoresen Shipping Company Pte. Ltd. 
2013 – Present Director, PM Thoresen Asia (Singapore) Pte. Ltd 
2013 – Present Director, Baconco Co., Ltd. 
2013 – Present Director, Thoresen (Indochina) S.A. 
2013 – Present Director, PM Quality Food and Beverage Co., Ltd. 
2013 – Present Director, Thoresen Shipping Singapore Pte. Ltd. 
2013 – Present Director, Mermaid Drilling Ltd. 
2013 – Present Director, Mermaid Subsea Services (Thailand) Ltd. 
2013 – Present Director, Four One One FUN Co., Ltd. 
2012 – Present Director, MTR-2 Ltd. 
2012 – Present Director, Mermaid Subsea Services(International) Ltd. 
2012 – Present Director, Coffee Gallery Co., Ltd. 
2012 – Present Director, Soleado Holdings Pte. Ltd. 
2011 – Present Director, Phaholyothin Garden Co., Ltd. 
2011 – Present Director, Mountain Creek Development Co. Ltd. 
2011 – Present Director, M Creek Land Co., Ltd. 
2010 – Present Executive Director, Sak Chaisidhi Co., Ltd. 

Position in Directorship of Thai Film Industries Public Company Limited 

2011 – Present Director 

Positions in other Organizations that compete with/Related to the 
Company 

None 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Meeting attendance in 2022 

Board of Director’s Meeting 9/12 (75%) 

Criminal offense record during the past 10 years 

Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting 
a crime  

None 

Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed 

None 

Being a management in the company of partnership which is adjudged 
bankrupt or a receiver is appointed 

None 

Remark 

Agenda 1-12 no special interest 
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Enclosure 7. 
    (Please attach stamp duty of Baht 20 )  

Proxy Form A. 
 Written at                                             

                               Date      Month            Year   
                               
(1)   I/We             Nationality         
                                                                                                           

Address               
                   
(2)  as a shareholder of Thai Film Industries Public Company Limited. 

Holding a total number of        shares and having voting rights equivalent to                   vote(s), as follows: 
 

 Ordinary share       share(s) having voting rights equivalent to                        vote(s) 
                          

  Preferred share        share(s) voting rights equivalent to                 vote(s) 
                                    

(3)  hereby authorize either one of the following persons  
 

(1)   Age   Years 
                                                                                                          
Residing at No.  Road Sub district    
 
District  Province Postal Code   or 
                                                                                       

(2)   Age   Years 
                                                                                                        
Residing at No.  Road Sub district    
                                                                  
District  Province Postal Code   or 
                                                                                     

(3)    Age   Years 
                                                                                                         
Residing at No.  Road Sub district    
                 
District  Province Postal Code    
                         

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders No. 2023 to be held on Wednesday  
April 19, 2023 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 
Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
Any business carried out by proxy holder in the said meeting shall be deemed as if having performed by myself. 

  
  Signature …………………………………….……… Grantor 
  
    (……………………………….…………) 
 
  Signature …………………………………….………. Proxy 
   
    (……………………………….…………) 
 
 Signature …………………………………….………. Proxy 
   
    (……………………………….…………) 
 
 Signature …………………………………….………. Proxy 
 
    (……………………………….…………) 

Note   The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and voting and shall not allocate the 
number of shares to several proxies to vote separately. 
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        Enclosure No. 7. 
 
 
 

 Proxy Form B                        
 
                                                                                                                     
                                                                                                                                   Written at …………….…….………………… 
                                                                                                                                    Date……..Month……..…..…..Year..………. 

(1) I / We ...................................................................Nationality………………………Address…………………………….. 
Road…………………………………………Sub–district.................................................District.......................................................... 
Province................................................... Zip Code………………………………….. 
 

(2) as a shareholder of Thai Film Industries Public Co., Ltd. (“The Company”) 

holding a total amount of……………………………………..shares and having voting rights equivalent to……………………….…vote(s) as follow: 
  Ordinary share…………………………share(s) having voting right equivalent to……………………………...vote(s) 
  Preferred share………………………..share(s) voting rights equivalent to………………………………………vote(s) 
  

(3) Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director who does not obtain advantage from the meeting of the Company 
to be the proxy.) 

(1) Independent Director      Mrs. Kingthien Bang-or    or          Mr. Vatanachai Suvagondha 

(2)…………………………………………………………………………………………….Age…………………………………….Years 

Residing at No…………………………………………Road…………………………..Sub district…………………………………. 
District…………………………………………………..Province………………………Postal Code………………………………..or 

(3)…………………………………………………………………………………………….Age………………………....………….Years 

Residing at No…………………………………………Road…………………………..Sub district…………………………………. 
District…………………………………………………..Province………………………Postal Code………………………………..or 

(4)………………………………………………………………………………………….…Age…………………………………….Years 

Residing at No…………………………………………Road…………………………..Sub district…………………………………. 
District…………………………………………………..Province………………………Postal Code………………………………..or 
 

 Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders No. No. 2023 to be held on Wednesday  
April 19, 2023 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-
Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 
 
 
 
 
 

Duty 
Stamp 
Baht 20 
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(4) I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows: 
 

Agenda No. 1:  The issues to be raised by the Chairman. 

Agenda No. 2:  To consider and acknowledge the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 2022 dated April 27, 2022. 

Agenda No. 3:  To consider and acknowledge the Operational Results for the year ended December 31, 2022. 

Agenda No. 4:  To consider and approve the Audited Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of 
Changes in Equity and Statements of Cash Flows on Financial Statement for the year ended December 31, 2022 of Company. 

                   (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
   (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
                Approve                        Disapprove                           Abstain 

Agenda No. 5:  To consider and approve no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment for the year 2022. 

                    (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
                       (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows                                           
                                     Approve                        Disapprove                          Abstain 

Agenda No. 6:  To consider and approve the appointment of Directors to replace the Directors who retire by rotation. 
 

                                        (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.                                 

                                        (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows                                        

                                                 To elect directors as a whole   

                                                      Approve                       Disapprove                Abstain    

                                To elect each director individually 

 Mrs. Kingthien Bang-or as Chairman/Independent Director/Chairman of Audit Committee 

                                                      Approve                         Disapprove                Abstain    

 Mr. Vatanachai Suvagondha as Independent Director/Audit Committee 

                                                     Approve                          Disapprove                Abstain 

 Mr. Chalermchai Mahagitsiri as Director 

                                                     Approve                          Disapprove                Abstain 

Agenda No. 7:  To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2023. 
                                          (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.                                 
                                          (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows             

                                    Approve                        Disapprove                          Abstain 

Agenda No. 8:  To consider and approved the appointment of the Company's Auditors and fix the audit fees for the year 2023. 
                                          (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.                                 
                                          (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows             

                                    Approve                        Disapprove                          Abstain 
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Agenda No. 9:  To consider and approve the Amendment of Company’s Article of Association. 
                                          (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.                                 
                                          (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows             

                                    Approve                        Disapprove                          Abstain 

Agenda No. 10:  To consider and approve the Objective and Memorandum of Company. 
                                          (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.                                 
                                          (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows             

                                    Approve                        Disapprove                          Abstain 

Agenda No.11:  Any other businesses (if any). 
                                          (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.                                 
                                          (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows             

                                    Approve                        Disapprove                          Abstain 
 

(5) Vote of the Proxy holder in any agenda that is not in specified in this proxy form shall be considered as invalid and not my/our 
voting as a shareholder. 

(6) In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or that 
the meeting considers or ratifies resolution in any matters apart from the agendas specified above, in addition to any amendment, 
modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of myself as he/she sees 
appropriate. 

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/We specify in the proxy form shall be 
deemed as my/our own act(s) in every respects. 
 
                                                                                                          Signature .......................................................Grantor 
                                                                                                                       (………………………………………..) 
                                                                  
                                                                                                          Signature ......................................................Proxy 
                                                                                                                      (………………………………………..) 
 
                                                                                                          Signature ......................................................Proxy 
                                                                                                                       (………………………………………..) 
 

       Signature ....................................................Proxy 
                                                                                                                       (………………………………………..) 
Remark 

1. A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than 
one proxy in order to split votes. 

2. In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or each director individually. 
3. In the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the 

Annex to the Proxy Form B.  
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Annex to the Proxy Form B 
Grant of proxy as a shareholder of Thai Film Industries Public Co., Ltd.  

At the Annual General Meeting of Shareholders No. No. 2023 to be held on Wednesday April 19, 2023 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION 
CENTER, Ratchaphuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 
or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

                  
  Agenda No…………  Subject: ................................................................................................................................. 
                                         (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 

                        (B) The Proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:                                           
                                     Approve                        Disapprove                          Abstain 
  
 Agenda No…………  Subject: ................................................................................................................................. 

                                         (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
                        (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows                                           
                                     Approve                        Disapprove                          Abstain 
 
 Agenda No…………  Subject: ................................................................................................................................. 

                                         (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
                        (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows                                           
                                     Approve                        Disapprove                          Abstain  
 Agenda No…………  Subject: ................................................................................................................................. 

                                         (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
                        (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows                                           
                                     Approve                        Disapprove                          Abstain 
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        Enclosure No. 7 

 
 
 

Proxy Form C 
(For Foreign Shareholder Appointment Custodian in Thailand) 

                                                                                                                     
                                                                                                                                   Written at …………….…….…………………… 
                                                                                                                                    Date……..Month……..…..…..Year..…………. 
(1) I / We ...................................................................Nationality………………………Address…………………………. 
Road…………………………………………Sub–district.................................................District.......................................................... 
Province................................................... Zip Code………………………………….. 
As a custodian for……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Who is shareholder of Thai Film Industries Public Company Limited. 
holding a total number of…………………………………...shares and having voting rights equivalent to……………………….…vote(s) as follows: 
  Ordinary share………………………share(s) having voting rights equivalent to……………………………...vote(s) 
  Preferred share……………………...share(s) voting rights equivalent to…………………………………….…vote(s) 
  
(2) Hereby authorize either one of the following persons 

(1) Name...................................................................................................Age ............................years    
Residing No.…………………………Road………………………………sub district……………………..…………….. 
District……………………………...…Province…………………………..Postal code…………………………………..    

(2) Name...................................................................................................Age ...........................years    
Residing No.…………………………Road………………………………sub district……………………..…………….. 
District……………………………...…Province…………………………..Postal code…………………………………..         

(3) Name...................................................................................................Age ...........................years    
Residing No.…………………………Road………………………………sub district……………………..…………….. 
District……………………………...…Province…………………………..Postal code…………………………………. 
 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders No. 2022 to be held on Wednesday                    
April 19, 2023 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION CENTER, Ratchaphuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad 
Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 or any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

(3) I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows: 

 The proxy holder is authorized for all shares held and entitled to vote. 
 The proxy holder is authorized for certain shares as follows: 
  Ordinary share for ………………………….shares and having voting right for………………………votes 
  Preferred share for………………………….shares and having voting right for………………………votes 
 Total entitled votes……………………………………votes  
 
 
 
 
 

Duty 
Stamp 
Baht 20 
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(4) I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows: 

Agenda No. 1:  The issues to be raised by the Chairman.  

Agenda No. 2:  To consider and acknowledge the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 2022 dated April 19, 2022. 

Agenda No. 3:  To consider and acknowledge the Operational Results for the year ended December 31, 2022. 

Agenda No. 4:  To consider and approve the Audited Statements of Financial Position, Statements of Comprehensive Income, Statements of 
Changes in Equity and Statements of Cash Flows on Financial Statement for the year ended December 31, 2022 of Company. 

                   (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
   (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
                Approve                        Disapprove                           Abstain 

Agenda No. 5:  To consider and approve no appropriation to Legal Reserve and no Dividend Payment for the year 2022. 
                    (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

                       (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows                                           
                                     Approve                        Disapprove                          Abstain 

 
Agenda No. 6:  To consider and approve the appointment of Directors to replace the Directors who retire by rotation. 
                                        (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.                                 

                                        (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows                                        

                                                 To elect directors as a whole   

                                                      Approve                       Disapprove                Abstain    

                                To elect each director individually 

 Mrs. Kingthien  Bang-or as Chairman/Independent Director/Chairman of Audit Committee 

                                                      Approve                         Disapprove                Abstain    

 Mr. Vatanachai Suvagondha as Independent Director/Audit Committee 

                                                     Approve                          Disapprove                Abstain 

 Mr. Chalermchai Mahagitsiri as Director 

                                                      Approve                         Disapprove                 Abstain                                              

Agenda No. 7:  To consider and approved the remuneration of Directors for the year 2023. 

                                          (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.                                 
                                          (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows             

                                    Approve                        Disapprove                          Abstain 

Agenda No. 8:  To consider and approved the appointment of the Company's Auditors and fix the audit fees for the year 2023. 
                                          (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.                                 
                                          (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows             

                                    Approve                        Disapprove                          Abstain 

Agenda No. 9:  To consider and approve the Amendment of Company’s Article of Association. 
                                          (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.                                 
                                          (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows             

                                    Approve                        Disapprove                          Abstain 
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Agenda No. 10:  To consider and approve the Objective and Memorandum of Company. 
                                          (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.                                 
                                          (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows             

                                    Approve                        Disapprove                          Abstain 

Agenda No.11:  Any other businesses (if any). 
                                          (A) The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.                                 
                                          (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows             

                                    Approve                        Disapprove                          Abstain 
 

(2)  Voting of the Proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not my/our 
voting as a Shareholder. 

(3) In the case that I/we have declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or that the 
meeting consider or ratifies resolutions in any matters apart from the agendas specified above, in addition to any amendment, 
modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of myself as he/she 
sees appropriate. 

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form shall be deemed 
as my/our own act(s) in every respects. 
 
 
                                                                                                         Signature ......................................................Grantor 
                                                                                                                       (………………………………………..) 
 
                                                                                                          Signature ......................................................Proxy 
                                                                                                                      (………………………………………..) 
 
                                                                                                          Signature ......................................................Proxy 
                                                                                                                       (………………………………………..) 
 

         Signature ....................................................Proxy 
                                                                                                                          (………………………………………..) 
Remark 

1. A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one 
proxy in order to split votes. 

2. In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or each director individually. 
3. In the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the 

Annex to the Proxy Form c.  



 46 

Annex to the Proxy Form C 
Grant of proxy as a shareholder of Thai Film Industries Public Company Limited  

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 2023 to be held on Wednesday April 19, 2023 from 10.00 A.M., at BANGNA CONVENTION 
CENTER, Ratchaphuerk 1 Room Bangna Tower A 2nd Floor, No. 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Road K.M. 6.5, Bangkaew Bangplee, Sumutprakarn 10540 
or any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

                  
 Agenda No…………  Subject: ................................................................................................................................. 
                                         (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 

                        (B) The Proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:                                           
                                     Approve                        Disapprove                          Abstain 
  
Agenda No…………  Subject: ................................................................................................................................. 

                                         (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
                        (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows                                           
                                     Approve                        Disapprove                          Abstain 
 

 Agenda No…………  Subject: ................................................................................................................................. 
                                         (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 

                        (B) The Proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows:                                           
                                     Approve                        Disapprove                          Abstain 
  
Agenda No…………  Subject: ................................................................................................................................. 

                                         (A) The Proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 
                        (B) The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows                                           
                                     Approve                        Disapprove                          Abstain 
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Education 
• Master’s Degree - MBA, Thammasat University 
• Bachelor's Degree - Accounting, Thammasat University 
Director’ s Certificates 
• Director Accreditation Program (DAP) 2003 
• Director Certification Program (DCP)  53/2005 
(%) of shareholding as of 9 March 2023  None 
Proportion of shareholding in the company by spouse and children 

100 shares 
Relation among Family with Other Directors and Executives 

None 
Positions in Other Listed Companies (3 Company) 
Jul 2021 - Present Independent Director /Chairman and Chairman of  

Audit Committee  
Thai Film Industries Public Company Limited 

Dec 2020 - Jul 2021 Independent Director and Chairman of  
  Audit Committee 

Thai Film Industries Public Company Limited 
Aug 2017 - Dec 2020 Independent Director/ Chairman and Chairman of  
  Audit Committee 

Thai Film Industries Public Company Limited 
Apr 2005 – Aug 2017 Independent Director and Chairman of  
  Audit Committee 

Thai Film Industries Public Company Limited 
Nov 2000 - Apr 2005 Independent Director and Audit Committee 

Thai Film Industries Public Company Limited 
2004 - Present Director - Cellular Vision (Thailand) Co., Ltd. 
2004 - Present Independent Director and Audit Committee 

Sahakol Equipment Public Company Limited 
Positions in Other Companies/Organizations  
2019 - Present Director Amazing Coffee Company Limited  
2004 - Present Director Hi-Tech Network Company Limited 
2004 - Present Director Piyanee Company Limited  
2004 - Present Director I Tower Company Limited 
Positions in other Organizations that compete with/ 
Related to the Company - None 

 

 

Mrs. Kingthien Bang-or 
Age 77 years 
Independent Director and Chairman of Audit 
Committee 
73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road K.M.13, Bangchaloang, 
Bangplee,  Samutprakarn 10540 

Position in Directorship of Thai Film Industries PCL 

Jul 2021 - Present 
Independent Director /Chairman and Chairman of Audit Committee 
Dec 2020 - Jul 2021 
Independent Director and Chairman of Audit Committee 
Aug 2017 - Dec 2020 
Independent Director/ Chairman and Chairman of  
Audit Committee 
Apr 2005 – Aug 2017 
Independent Director and Chairman of Audit Committee  
Nov 2000 - Apr 2005 
Independent Director and Audit Committee 

Meeting attendance in 2022 

Board of Director’s Meeting 12/12 (100%) 
Audit Committee’s Meeting 5/5 (100%) 

Criminal offense record during the past 10 years 
Being adjudged of convicting a crime or being on trial for 
convicting a crime  

None 

Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed 

None 

Being a management in the company of partnership which is 
adjudged bankrupt or a receiver is appointed 

None 

Remark 

Agenda 1-11 no special interest 

BIOGRAPHIES OF INDEPENDENT DIRECTOR Enclosure No 8. 
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Education 
• Master’s Degree - MBA, Thammasat University 
• Bachelor's Degree - Accounting, Thammasat University 
Director’ s Certificates 
• Director Accreditation Program (DAP) 2003 
• Director Certification Program (DCP)  53/2005 
(%) of shareholding as of 9 March 2023  None 
Proportion of shareholding in the company by spouse and children 

100 shares 
Relation among Family with Other Directors and Executives 

None 
Positions in Other Listed Companies (3 Company) 
Jul 2021 - Present Independent Director /Chairman and Chairman of  

Audit Committee  
Thai Film Industries Public Company Limited 

Dec 2020 - Jul 2021 Independent Director and Chairman of  
  Audit Committee 

Thai Film Industries Public Company Limited 
Aug 2017 - Dec 2020 Independent Director/ Chairman and Chairman of  
  Audit Committee 

Thai Film Industries Public Company Limited 
Apr 2005 – Aug 2017 Independent Director and Chairman of  
  Audit Committee 

Thai Film Industries Public Company Limited 
Nov 2000 - Apr 2005 Independent Director and Audit Committee 

Thai Film Industries Public Company Limited 
2004 - Present Director - Cellular Vision (Thailand) Co., Ltd. 
2004 - Present Independent Director and Audit Committee 

Sahakol Equipment Public Company Limited 
Positions in Other Companies/Organizations  
2019 - Present Director Amazing Coffee Company Limited  
2004 - Present Director Hi-Tech Network Company Limited 
2004 - Present Director Piyanee Company Limited  
2004 - Present Director I Tower Company Limited 
Positions in other Organizations that compete with/ 
Related to the Company - None 

 

 

Mrs. Kingthien Bang-or 
Age 79 years 
Independent Director and Chairman of Audit 
Committee 
73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road K.M.13, Bangchaloang, 
Bangplee,  Samutprakarn 10540 

Position in Directorship of Thai Film Industries PCL 

Jul 2021 - Present 
Independent Director /Chairman and Chairman of Audit Committee 
Dec 2020 - Jul 2021 
Independent Director and Chairman of Audit Committee 
Aug 2017 - Dec 2020 
Independent Director/ Chairman and Chairman of  
Audit Committee 
Apr 2005 – Aug 2017 
Independent Director and Chairman of Audit Committee  
Nov 2000 - Apr 2005 
Independent Director and Audit Committee 

Meeting attendance in 2022 

Board of Director’s Meeting 12/12 (100%) 
Audit Committee’s Meeting 5/5 (100%) 

Criminal offense record during the past 10 years 
Being adjudged of convicting a crime or being on trial for 
convicting a crime  

None 

Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed 

None 

Being a management in the company of partnership which is 
adjudged bankrupt or a receiver is appointed 

None 

Remark 

Agenda 1-11 no special interest 

BIOGRAPHIES OF INDEPENDENT DIRECTOR Enclosure No 8. 
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Education 

• Bachelor's degree in Faculty of Commerce Thammasat University 
• National Defense College of Thailand NDC 38 
Director’ s Certificates 
• Audit Committee Program- ACP 16/2007 
• Director Certification Program – DCP 79/ 2006 

(%) of shareholding as of 31 December 2021 
None 

Relation among Family with Other Directors and Executives: 
None 

Work Experience  

July 2021 - Present Independent director & Member of Audit Committee 
and Chairman of Nomination and Remuneration 
Committee 

 Thai Film Industries Public Company Limited 
2009 - July 2021 Independent director & Member of Audit Committee 

and Chairman of Remuneration Committee 
 Thai Film Industries Public Company Limited 
2006 – 2009 Independent director & Member of Audit Committee 

Thai Film Industries Public Company Limited 
2001 – 2006 Deputy Governor Law and Land Acquisition 
 Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand 
1993 – 2001 Deputy Governor Operation/Deputy Governor  

Administration 
Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand 

1967 -1993 Sales Manager/Executive Committee 
 Caltex Oil (Thailand) Co., Ltd. 

Positions in Other Listed Companies  

None 
Positions in Other Companies/Organizations  

None 
Positions in other Organizations that compete with/ 
Related to the Company 

None 

 
 
 

Mr. Vatanachai   Suvagondha 
Age 81 Years 
Independent Director, Member of Audit 
Committee and Chairman of Nomination and 
Remuneration Committee 

73/3 Moo 4 Bangna-Trad Road K.M.13, Bangchaloang, 
Bangplee,  Samutprakarn 10540 

Position in Directorship of Thai Film Industries PCL. 
July 2021 - Present 
Independent director & Member of Audit Committee 
and Chairman of Nomination and Remuneration Committee 
2009 - July. 2021 
Independent director & Member of Audit Committee 
and Chairman of Remuneration Committee 
2006 - 2009 
Independent director & Member of Audit Committee  

Meeting attendance in 2022 

Board of Director’s Meeting 12/12 (100%) 
Audit Committee’s Meeting 5/5 (100%) 
Nomination and Remuneration Committee’s Meeting 3/3 (100%) 

Criminal offense record during the past 10 years 

Being adjudged of convicting a crime or being on trial for convicting a 
crime 

None 

Being adjudged bankrupt or a receiver is appointed 

None 

Being a management in the company of partnership which is 
adjudged bankrupt or a receiver is appointed 

None 

 
Remark 
Agenda 1 – 11 no special interest 

BIOGRAPHIES OF INDEPENDENT DIRECTOR 
Enclosure No.8 
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Enclosure No. 9 
 

Clarifications on Registration and Evidence for Attending  
And Voting at the Shareholders’ Meeting 

 

Registration 
Shareholders or proxies are entitled to register in advance at least 1 hour prior to the meeting start-up time or 
staring from 09.00 hrs. until the beginning of the meeting. Shareholders can submit the documentary evidence 
for examination to identify of attendance in person or by proxy at the meeting place from the aforementioned 
time. Please completely fill in the proxy form, stating the grantor, proxy and affixed with the stamp duty  
of Baht 20.  

Thai Film industries Public Company limited reserves the right to permit only the attendees who submit the 
completed and corrected documents to attend the meeting. 

Rules of Practice for Voting at the Shareholders’ Meeting and Vote Counting 

The voting coupons will be issued for shareholders (or proxies) upon registration at the registration desk at the 
entrance of the Meeting Room for the purpose of vote casting for each agenda. 

Rules of Practice for voting cast  

1. Voting shall be apparently cast. The Chairman of the Meeting shall propose the matter to be considered 
to the Shareholders for consideration and voting on each agenda basis, by requesting the Shareholders 
to vote whether to approve, disapprove or abstain, in the voting coupons. The voting coupons shall be 
collected upon request by the Shareholders who cast the vote of Disapprove and Abstain to raise their 
hands. The collected coupons will be checked and counted for the voting. The Company provides the 
middle man to jointly check and count the votes in every agenda.  Moreover, in the agenda of the election 
of directors, the Company allows the Shareholders to vote for the election of directors on each director 
basis. The Company will separate the ballot for each director that the Shareholders can vote for Approve, 
Disapprove or Abstain for each director. The votes of the Meeting shall be as follows: 

- Ordinary cases:  shall require majority votes of the Meeting to pass the resolution, except in the case 
of a tie of votes, the Chairman of the Meeting shall have the casting vote. 

- Other specific cases which are subject to the laws and/or the Company’s Articles of Association, the 
votes shall be made in accordance with those. The Chairman shall inform the Meeting before voting 
is made in each agenda. 

2. The proxy must vote in accordance with the authorization given by the Shareholders as specified in the 
Proxy Form. 
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3. A shareholder who has a special interest in any matter cannot vote on such matter, except for the election 
of directors. The Chairman may request the interested shareholders to temporarily leave the meeting. 

Rules of Practice for counting of the votes 

With respect to the Company’s Articles of Association, a shareholder holding one share shall have one vote. The 
Company will count the Disapprove votes, abstain votes and Approve from the ballot of each agenda received 
from all Shareholders and proxies attending the Meeting and having the voting rights. The Chairman shall 
announce the result of vote counting to the meeting on each agenda basis. 

Procedures for voting cast and counting of the votes of 2023 Annual General Shareholder Meeting. 

1. The voting coupon of each agenda will be issued and dispatched to the Shareholders or proxies upon 
registration. It can be torn along the perforated line for each agenda. (Total 11 Agenda) Each coupon 
contains shareholder’s name and voting right. One share is entitled to one vote. Shareholders and proxies 
must use voting coupon in consistent with agenda specified therein.   

2. Agenda No. 1 to 3 require no vote as are agenda for acknowledgement. 

3. For Agenda No. 6, shareholders are requested to vote with the voting coupons which contain 3 individual 
director’s names. Proxy Form B holders received no voting coupon as the shareholders have duly voted in 
advance and the officer has already recorded the shareholders’ votes as specified in the proxy forms. 

4. The Shareholders may cast the vote of Approve: Disapprove or Abstain on each Agenda by singly marking 
either ✓ or  marks in voting coupon were indicated and the same procedure also applied to Agenda 
No.6. Voting will be required for each individual director whose name will be announced by the Chairman 
of the Meeting or his representative at that moment.  

5. Voting shall be made publicly and the Chairman of the Meeting or his representative at that moment would 
request Shareholders who cast the vote of Disapprove and Abstain to raise their hands and deliver their 
voting coupons to the Company’s staff for counting.  

6. Then, the voting coupons of Shareholders who cast the vote of Approve will be subsequently collected by 
the Company’s staff for counting respectively.  

7. Shareholders who attend the Meeting late will have the rights to vote for the agenda that they attend on 
time only. Shareholders who leave before the Meeting adjourned will have no right to vote in agenda which 
are not considered yet. Voting coupons which are marked with other symbols than ✓ or  marks, or used 
more than one symbol in each agenda, or marked without consistency with the considering agenda will be 
deemed as invalid voting coupons. 
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Enclosure No. 10 
 

QR Code Downloading Procedures  
 

The Thailand Securities Depository Co., Ltd. as a securities registrar under the Stock Exchange of 
Thailand, has developed a system which allows SET Listed Companies to send to the shareholders 
documents regarding the General Meeting of Shareholders and the 2022 56-1 One Report in the form 
of E-Books accessible through QR Code, thus allows the shareholders to access the information with 
ease. 
The aforementioned documents could be downloaded from the QR Code by following the steps 
below. 

For iOS System 11 and above/ Android 8 and above 

1. Turn on the mobile camera 
2. Turn the mobile camera to the QR Code to scan it. 
3. The notification will appear on top of the screen. Click on the notification to access documents 

regarding the meeting. 
Remark: If the notification does not appear on the mobile phone, the QR Code can be 
scanned with other application such as QR CODE READER, Facebook or Line. 
 



 

Asst_Corp_Secy
Typewriter
Remark: Shuttle bus is provided in front of Pian-Sri Wattana restaurant, opposite Bangna Tower,
             First round at 9.15 am, and it will be serviced until end of meeting.
             Transportation by bus number : 38 46 132 133 139 180 203 552A 558 1144   
 

Asst_Corp_Secy
Textbox

Asst_Corp_Secy
Textbox

Asst_Corp_Secy
Textbox

asst_corp_secy
Typewriter
Enclosure No.11
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Enclosure No.12 

To the Shareholders, 

 Due to Thai Film Industries Public Company Limited has consistently delivered the 2022 56-1 One Report 

in CR Code, so if you need the Annual Report in paper. Please fill the details below and send to the address or fax 

at number 0-2316-9687. 

 

Request for 2022 56-1 One Report 

(Please write in block letters) 

 Name .............................................................Surname............................................................ 

 Company ................................................................................................................................. 

 Address ......................................Moo..................... Soi / Village.............................................. 

 Road..........................................................Sub district................................................................. 

 District...........................................................Province................................................................. 

 Postal code .......................................... 

I wish to request the 2022 56-1 One Report, please send it the address listed above. 
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. 

 

 

 

 

 

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

 

 

Please send to   

   Ms. Thiparat   Pongnares 

   Thai Film Industries Public Company Limited 

   73/3 Moo. 4 Bangna-Trad Road, K.M. 13 

   Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand 

Stamp 


