
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 

บริษัท ไทยฟิล์มอนิดัสตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 

วนัพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. 
 

 

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

จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

 

 

***บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีเข้าประชุม*** 

 



 2 

ค าบอกกล่าวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 

 

 บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ให้ความส าคญักบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของทา่น โดยไดจ้ดั
ให้มีนโยบายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2566 ตามพระราชบัญญติัคุ้มครองขอ้มูล     

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โปรดอ่านขอ้มูลรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือรับทราบนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลรวมถึงสิทธิของท่าน
โดยละเอียด และรับทราบถึงการด าเนินการของบริษทัฯ ในการเก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไ ดท่ี้ 
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ท่ี TFIS 05/2023 

17 มีนาคม 2566 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2566 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 

2. แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2565 (56-1 One Report) ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 

3. ขอ้บงัคบับริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

4. เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 

5. ค านิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษทัฯ 

6. เอกสารประกอบวาระท่ี 6 ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ เพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข และแบบ ค. 
8. ขอ้มูลของกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น 

9. ค าช้ีแจงเก่ียวกบัการลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมฯ 

10. การใชร้หสัคิวอาร์ส าหรับดาวน์โหลดขอ้มูล  
11. แผนที่แสดงสถานท่ีจดัประชุม 

12. แบบขอรับแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2565 (56-1 One Report) 

 

 โดยหนงัสือฉบบัน้ี บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ขอแจง้ให้ท่านทราบว่าท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 1/2566 ได้มีมติให้จดัประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2566 ในวนัพุธท่ี 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บางนา     
คอนเวนชัน่ เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ ์1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขท่ี 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ต าบลบางแกว้ 
อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 2 พจิารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2565  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ซ่ึงไดจ้ดัให้มีขึ้นเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 
2565 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม 

และกระทรวงพาณิชย ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ 
รายละเอียดปรากฎตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2565 ดงักล่าว 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ รายงานการประชุมสามญั       
ผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ซ่ึงไดมี้การบนัทึกอยา่งถูกตอ้งครบถว้นตรงตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 แลว้ 

การลงมติ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน 

/วาระที่ 3:พิจารณารับทราบผลการด าเนินงาน.... 
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ไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน/.... 

วาระท่ี 3 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงาน ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2565 และข้อมูลส าคญัอื่นๆ ดังรายละเอียดปรากฎในแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี 2565 (56-1 One Report) ในหัวขอ้การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นมา
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี รายละเอียดปรากฎตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2. 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรรายงานให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน
ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ของบริษทัฯ  

การลงมติ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ           

งบกระแสเงินสด ของงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแส          

เงินสด ของงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของบริษทัฯ ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของ บริษทั 
กรินทร์ ออดิท จ ากดั และไดผ้า่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดปรากฎในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี 2565 (56-1 One Report) ตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2. 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติ                
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ของงบการเงิน
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของบริษทัฯ ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

การลงมติ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจดัสรรเงินก าไรประจ าปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือปรากฏว่า 

1. ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ มีก าไร และ 

2. บริษทัฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ่และ 

3. บริษทัฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้และ 

4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษทัฯ ดว้ย 

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

 

 

/ความเห็นของคณะกรรมการ…. 
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ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล”/.... 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติ        
งดการจดัสรรก าไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 เน่ืองจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯ มีผลขาดทุนสะสมจ านวน 
2,349 ลา้นบาท  

การลงมติ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6: พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล กรรมการของบริษทัฯ มีทั้งหมด 9 ท่าน ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19. ก าหนดว่า “ในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน  1 ใน 3” ซ่ึงจะมีกรรมการตอ้งออกตามวาระอตัรา 1ใน 3 จ านวน 3 ท่าน คือ
นางก่ิงเทียน บางออ้ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวฒันชยั สุวคนธ์ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ และ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กรรมการ (โปรดดูรูปถ่ายและประวติัของกรรมการเพ่ิมเติมไดใ้น ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6.) 
ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ตั้งแต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2565 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคล             
ท่ีเหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไป เน่ืองจากเป็นผูท้รงคุณวุฒิและวยัวุฒิ มีประสบการณ์และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ
ของบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านดงักล่าวกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ี 
ไดผ้่านการพิจารณาตามกระบวนการท่ีบริษทัฯ ก าหนด และมีคุณสมบติัเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และเหมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี นางก่ิงเทียน บางออ้ และนายวฒันชยั สุวคนธ์ ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อเน่ืองเป็นเวลา 23 ปี 
และ 17 ปี ตามล าดบั คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ามีคุณสมบติัเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบั
กรรมการอิสระ และเน่ืองจากเป็นกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจบริษทัฯ เป็นอย่างดี จึงไม่สามารถหาท่านอื่นทดแทน
ไดใ้นสภาวะการณ์ปัจจุบนั คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตาม
วาระ 3 ท่าน คือ นางก่ิงเทียน บางออ้ นายวฒันชยั สุวคนธ์ และ นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง 

การลงมติ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 

 

/วาระที่ 7:พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ… 
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และออกเสียงลงคะแนน/.... 

วาระท่ี 7: พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล กรรมการของบริษทัฯ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 เป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน 
ค่าตอบแทนส าหรับประธานกรรมการไดรั้บเป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนท่ีมีการประชุมคณะกรรมการ บริษทัฯ 
จะจ่ายค่าเดินทางให้กบักรรมการท่ีมาประชุมในแต่ละคร้ังท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า       
2 คร้ัง บริษทัฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กบักรรมการท่านท่ีมาประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น โดยกรรมการแต่ละท่านท่ีร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดย่อยไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก จากการเปรียบเทียบขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ
จากรายงานประจ าปี 2564 ของบริษทัอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั รายงานแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ของ  
บริษทัอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั และขอ้มูลจากรายงานการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 ของสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) ค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัเฉล่ียให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าของบริษทัฯ 

 เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัคงมีผลขาดทุนอยู่ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2566 ในอตัรา
เดียวกนักบัของปี 2565  

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 ปี 2565 ผลต่าง 

เบ้ียเล้ียงประธานกรรมการ 30,000 30,000 - 

เบ้ียเล้ียงกรรมการ 20,000 20,000 - 

ค่าเดินทาง คร้ังละ 5,000 บาท สูงสุด
ไม่เกิน 10,000 บาท 

คร้ังละ 5,000 บาท สูงสุด
ไม่เกิน 10,000 บาท 

- 

ความเห็นของคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 เป็นเบ้ียเล้ียงเดือนละ 20,000 บาทต่อท่าน ค่าตอบแทนส าหรับประธานกรรมการไดรั้บเป็นเบ้ียเล้ียง
เดือนละ 30,000 บาท โดยในเดือนท่ีมีการประชุมคณะกรรมการ บริษทัฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กบักรรมการท่ีมาประชุมในแต่ละคร้ัง
ท่านละ 5,000 บาท หากเดือนใดมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 คร้ัง บริษทัฯ จะจ่ายค่าเดินทางให้กบักรรมการท่านท่ีมา
ประชุมไม่เกิน 10,000 บาทในเดือนนั้น โดยกรรมการแต่ละท่านท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการชุดยอ่ยไม่มี
ค่าตอบแทนอื่นอีก 

การลงมติ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8: พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2566 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีจากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั  
ในปีท่ีผ่านมา และมีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานในการท างาน ปฏิบติั
หน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ และจ านวนเงินค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2566 มีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึงเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการบริษทัเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ ผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจาก บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็น              
ผูต้รวจสอบงบการเงินของบริษทัฯ ในปี 2566 ดงัน้ี  
 

/นายเจษฎา หังสพฤกษ…์ 
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ในปี 2566 ดงัน้ี /.... 

 นายเจษฎา หงัสพฤกษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3759 และ/หรือ 

 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 2566 และปี 2565 

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

งบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส@175,000 บาท รวม 3 ไตรมาส 525,000 495,000 30,000 6.06 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส@175,000 บาท รวม 3 ไตรมาส 525,000 505,000 20,000 3.96 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  - - - - 

รวม 1,050,000 1,000,000 50,000 5.00 

 ส าหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรง เช่น ค่าไปรษณียากรในการส่งหนังสือ             

ขอค ายืนยนั ค่าจดัพิมพง์บการเงิน ค่าเดินทาง และอื่นๆ ส านกังานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบญัชี ตามจ านวนท่ีใชจ้่ายไปจริง 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้ให้ความเห็นชอบต่อการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2566 จาก บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั  

 นายเจษฎา หงัสพฤกษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3759 และ/หรือ 

 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 

ค่าตอบแทนในการสอบทานและตรวจสอบบญัชีไม่เกิน 1,050,000 บาท และค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน
ตามจ านวนท่ีไดจ้่ายไปจริง โดยไม่มีค่าบริการอ่ืน ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีบริษทัยอ่ย 

นายเจษฎา หังสพฤกษ ์นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ นางสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยุธยา และนางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ หรือผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตอื่นท่ีบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั มอบหมาย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือส่วนไดเ้สีย
ระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทัฯ/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และนางสุมนา เสนีวงศ ์  
ณ อยธุยา เป็น ผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ มาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่รอบปีบญัชี 2563 

การลงมติ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

/วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไข… 
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มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน/.... 

วาระท่ี 9 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ มีความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 
2565 ท่ีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 เก่ียวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมปรับปรุง
กฎหมาย ให้รองรับการบริหารจดัการประชุมดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ ลดภาระ
ค่าใชจ้่ายท่ีไม่จ าเป็น และอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติ      

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ ใน ขอ้ 26 ขอ้ 27 ขอ้ 28 และขอ้ 32 หมวดท่ี 5 การประชุมผูถื้อหุ้น     
ในขอ้ 34 ขอ้ 35 และขอ้ 37 รายละเอียด ดงัน้ี 

ข้อบงัคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบงัคับบริษัทที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิม่เติม 

“ขอ้ 26.ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง จึงจะเป็นองคป์ระชุมในกรณีท่ีประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฎิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฎิบัติหน้าท่ีได้ให้กรรมการซ่ึงมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการ ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษทั อาจจะจดัให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้โดยปฎิบติั
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด” 

“ขอ้ 26.ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง จึงจะเป็นองคป์ระชุมในกรณีท่ีประธานกรรมการ
ไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฎิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฎิบัติหน้าท่ีได้ให้กรรมการซ่ึงมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการ ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด” 

การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฎิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

“ขอ้ 27.ให้ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ 

ถ้ากรรมการตั้ งแต่ 2 คนขึ้ นไปร้องขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมการ ให้ประธานก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนั นับแต่
วนัที่ไดรั้บการร้องขอ” 

 

“ข้อ27.ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ 

เม่ือมีเหตุอันสมควรหรือเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธาน
กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเร่ืองและเหตุผล
ท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธาน
กรรมการเรียกและก าหนดวันประชุมภายในสิบส่ีวันนับแต่วันที่ได้รับ
การร้องขอ 
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นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ/.... 

ข้อบงัคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบงัคับบริษัทที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิม่เติม 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ด าเนินการตามวรรคสอง 

กรรมการ ซ่ึง ร้องขออาจร่วมกันเรียกและก าหนดวันประชุม
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเร่ืองที่ร้องขอได้ภายในสิบส่ีวันนับแต่วัน
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 

ในกรณีท่ีไม่มีประธานกรรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รอง
ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีไม่มีรอง
ประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการต้ังแต่สองคนขึ้นไปอาจ
ร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้" 

“ขอ้ 28.ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือ
ผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกว่า 
7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุม โดยวิธีอื่นและก าหนดวนั
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ้

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การจดัส่งหนังสือนัด
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถด าเนินการโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บส าเนา
หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน
ดว้ย โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได”้ 

“ขอ้ 28.ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือ
ผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการ ไม่น้อยกว่า
สามวันก่อนประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษัท  จะแจ้งการนัดประ ชุม โดยวิ ธีการ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดและก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้น
ก็ได ้

หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอม บริษัทหรือ
คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการ
ประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด และต้องจัดเก็บส าเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้” 

“ขอ้ 32.คณะกรรมการของบริษทั ตอ้งประชุมกนัอย่างน้อย 3 เดือน 
ต่อคร้ัง ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ หรือ สาขาของบริษทั 
หรือจงัหวดัใกลเ้คียง” 

 

“ขอ้ 32.คณะกรรมการของบริษทั ต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งคร้ัง
ทุกสามเดือน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือ
สาขาของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง 

การประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือคณะกรรมการ
ชุดย่อย อาจด าเนินการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์       
ที่กฎหมายก าหนด และให้ถือว่าที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทเป็น
สถานท่ีจัดการประชุม” 

“ขอ้34.คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม
สามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของ
บริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ให้เรียกว่า 
การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นคนหน่ึง 

“ขอ้ 34.คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม
สามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือน นับแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของ
บริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ให้เรียกว่า 
การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 
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สุดแต่จะเห็นสมควร/.... 

ข้อบงัคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบงัคับบริษัทที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิม่เติม 

หรือหลายคน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้
แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจน 
ในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการ
ประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อ
หุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนั หรือ   

ผูถื้อหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไวน้ั้ น จะเรียก
ประชุมเองก็ได้ ภายในส่ีสิบห้าวนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย        

อนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริษทัข้อ 36. ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อย
กว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดจะเข้าช่ือกัน       

ท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก
ประ ชุมไว้ใ ห้ชัด เจนในหนัง สือดังกล่ าวด้วย  ในกรณี เ ช่น น้ี  
คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนันบั
แต่วนัที่ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนั หรือ    

ผูถื้อหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้นั้น จะเรียก
ประชุมเองก็ได้ ภายในส่ีสิบห้าวนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย        

อนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร ท้ังนี้ผู้ ถือหุ้นท่ีเรียกประชุมเองตามวรรคส่ี อาจจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์
หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์  

ที่กฎหมายก าหนด 

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียก
ประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 36.  ผู ้ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นอาจด าเนินการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์    

ก็ได้ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด  และให้ถือว่าที่ตั้ง
ของส านักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานท่ีจัดการประชุม”  

“ขอ้ 35.  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็น
หนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร 
โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติัหรือเพื่อ
พิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 
วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมใน 

“ข้อ35.  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็น
หนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร 
โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติัหรือเพื่อ
พิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ด
วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมใน 
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สุดแต่จะเห็นสมควร/.... 
 

ข้อบงัคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบงัคับบริษัทที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิม่เติม 

หนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยท่ีจดัพิมพ ์จ าหน่าย ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้ง
ส านกังานใหญ่ของบริษทันั้นเป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุม
ไม่น้อยกว่า 3 วนัโดยหากเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การ
จัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถ
ด าเนินการโดยใชจ้ดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้และจะตอ้งจดัให้มีการ
จดัเก็บส าเนาหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้
เป็นหลกัฐานดว้ย โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

สถานท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ตอ้งอยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้ง
ของส านกังานใหญ่ หรือ ส านกังานสาขา หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีตั้ง
ส านกังานใหญ่” 

หนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยท่ีจดัพิมพ ์จ าหน่าย ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้ง
ส านักงานใหญ่ของบริษทันั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามวัน และไม่น้อย
กว่าสามวันก่อนวันประชุม ในการโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมอาจ  

ใช้วิธีการโฆษณาทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด และต้องเก็บรวบรวมหลักฐานการโฆษณาพร้อมทั้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับวันที่มีการโฆษณาไว้ด้วย 

หากผู้ ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอม 
บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด และต้องจัดเก็บส าเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

สถานท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น อยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็น
ท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือสาขาของบริษทั หรือจงัหวดั
ใกลเ้คียง” 

“ขอ้ 37.ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบ
ฉันทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ และ
จะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

หนังสือมอบฉันทะน้ี จะต้องมอบให้ประธานกรรมการ 
หรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม” 

 

ขอ้ 37.ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขา้
ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉันทะ
จะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะตอ้ง
เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

หนังสือมอบฉันทะน้ี จะต้องมอบให้ประธานกรรมการ 
หรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

การมอบฉันทะอาจด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเช่ือถือได้ว่าการมอบ
ฉันทะนั้นได้ด าเนินการโดยผู้ ถือหุ้น ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
ก าหนด” 

  

 

/ทั้งน้ีในกรณีที่บริษทัฯ… 
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ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด”/.... 
 

 ทั้งน้ีในกรณีท่ีบริษทัฯ น าข้อบังคบัของบริษทัฯ ท่ีแก้ไขใหม่ข้างต้นซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติแล้วไปจดทะเบียน        
ต่อนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดั อาจจะตอ้งมีการแกไ้ขขอ้ความหรือถอ้ยค าบางประการตามท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดั
ตอ้งการหรือมีความประสงคจ์ะให้แกไ้ข ฉะนั้นเพ่ือความคล่องตวัในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทัฯ หรือเจา้หน้าท่ีบริษทัฯ หรือตวัแทนผูรั้บมอบอ านาจของบริษทัฯ มีอ านาจแกไ้ขเพ่ิมเติม 
เปล่ียนแปลง ตดัออกหรือยกเลิกขอ้ความไดอ้ีก ตามท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งการให้แกไ้ขได ้โดยท่ีไม่กระทบต่อ
เน้ือหาสาระของการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทั เพ่ือให้การจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัเสร็จสมบูรณ์ 

การลงมติ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงตามข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 39 (2) (ฉ) ให้ถือคะแนนเสียง         

ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 10 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการท าธุรกรรมตามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ในขอ้ 7 อนัเก่ียวกบั “ซ้ือ จดัหา 
รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช ้และจดัการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพยสิ์นใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์น
นั้น” บริษทัฯ ตอ้งการเพ่ิมเติมขอ้ความว่า ขายฝาก ให้เช่า ใช้ประโยชน์ รวมทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนที่ดิน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคแ์ละหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ  

ข้อความเดิมก าหนดไว้ดังนี ้

“ขอ้ (7) ซ้ือ จดัหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช ้และจดัการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพยสิ์นใดๆ 
ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั้น” 

ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี ้

“ขอ้ (7) ซ้ือ จดัหา รับ ขายฝาก เช่า ให้เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช ้ใช้ประโยชน์ และจดัการโดย
ประการอื่น ซ่ึงทรัพยสิ์นใดรวมทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนที่ดินทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั้น” 

และคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทัฯ ขอ้ 3. (เร่ืองวตัถุประสงคข์องบริษทั) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์โดยขอ้ความเป็นดงัน้ี 

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

 

 

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

 

 ทั้งน้ีในกรณีท่ีบริษทัฯ น าวตัถุประสงคแ์ละหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีแกไ้ขใหม่ขา้งตน้ ซ่ึงท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั
แลว้ ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดั อาจจะตอ้งมีการแกไ้ขขอ้ความหรือถอ้ยค าบางประการตามท่ีนายทะเบียน
บริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งการหรือมีความประสงคจ์ะให้แกไ้ข ฉะนั้นเพ่ือความคล่องตวัในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั หรือเจา้หนา้ท่ีบริษทั หรือตวัแทนผูรั้บมอบอ านาจของบริษทัฯ มีอ านาจ
แกไ้ขเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ตดัออกหรือยกเลิกขอ้ความไดอี้ก ตามท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัตอ้งการให้แกไ้ข โดยท่ีไม่
กระทบต่อเน้ือหาสาระของการแกไ้ขวตัถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพื่อให้การจดทะเบียนของบริษทัเสร็จ
สมบูรณ์ 

การลงมติ มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงตามข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 39 (2) (ฉ) ให้ถือคะแนนเสียง         

ไม่นอ้ยกว่า 3ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น  ประจ าปี 2566 ในวนัพุธท่ี 19 เมษายน 2566 เวลา        
10.00 น. เป็นตน้ไป ณ บางนา คอนเวนชัน่ เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ ์1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขท่ี 2/3 หมู่ 14 ถนนบาง
นา-ตราด กม.6.5 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 ตามแผนที่แสดงสถานท่ีจดัประชุม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 11. 

 ในกรณีท่ีท่านผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเขา้ประชุม
และออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง ส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติซ่ึงแต่งตั้ง               

คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.พร้อมกบัติดอากรแสตมป์มูลค่า 20 บาท 
เพื่อให้หนังสือมอบฉันทะสมบูรณ์ตามกฎหมายตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7. และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของท่าน           
ผูถื้อหุ้นกรณีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ประชุม
และออกเสียงแทนตน ท่านผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะโดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดงัมีรายช่ือ 
และรายละเอียดปรากฎตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8. เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุ้นได ้

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

 เพื่อให้การลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2566 เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย 
บริษทัฯ จะเปิดให้ท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวนัประชุม ณ บางนาคอนเวนชัน่ เซนเตอร์ 
ห้องราชพฤกษ ์1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขท่ี 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ต าบล บางแกว้ อ าเภอ บางพลี จงัหวดั
สมุทรปราการ 10540 (กรณีท่ีมอบอ านาจให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนสามารถส่งทางไปรษณีย์มาถึง 

นางสาวทิพรัตน์ พงษน์เรศ เลขานุการบริษทั บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 
ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 ก่อนวนัประชุม) 

/เน่ืองจากบริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี… 
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TFI หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2566 

ก่อนวนัประชุม)/.... 

 

 เน่ืองจากบริษทั ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2565 (56-1         
One Report) ในรูปแบบ QR Code ดงันั้น หากท่านใดตอ้งการแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2565 (56-1 One Report) เป็นแบบ
หนงัสือ กรุณาแจง้ความจ านงโดยใชแ้บบฟอร์มตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 12. 

 อน่ึง บริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2566 ในวนัท่ี              
9 มีนาคม 2566 (Record Date)  

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 (นางสาวทิพรัตน์ พงษน์เรศ) 
 เลขานุการบริษทั 

 โดยค าส่ังคณะกรรมการบริษทั 
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 บริษัท ไทยฟิล์มอนิดัสตร่ี จ ำกดั (มหำชน) ส่ิงที่ส่งมำด้วย 2. 

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 าหนดให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ 
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.กรณีที่ผูถ้อืหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะ… 

TFI รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 

จะไม่น ามานบัคะแนนอีก/.... 
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14. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเร่ิมเขา้ประชุมตั้งแต่วาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นตน้ไป 
ดงันั้นในการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจมีจ านวนผูถื้อหุ้นและคะแนนเสียงแตกต่างกนัได ้

15. กรณีถือเป็นบตัรเสีย 

15.1 มีการลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ประเภทความเห็น (ยกเวน้การลงคะแนนของคสัโตเดียนในประเทศไทย) 
15.2 มีการท าเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน มีการแกไ้ข ขีดฆ่าความเห็น โดยมิไดล้งนามก ากบั 

15.3 การขีดฆ่าบตัรทั้งบตัร 

15.4 บตัรลงคะแนนท่ีช ารุด และไม่อยูใ่นสภาพท่ีสามารถอ่านผลได ้

หากผูถื้อหุ้นตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงช่ือก ากบัทุกคร้ัง 

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

17. การสอบถามขอ้สงสัย หรือแสดงความเห็น หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีความประสงค์จะสอบถามขอ้สงสัย 
หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เม่ือประธานฯ อนุญาตแลว้ ขอความกรุณาแจง้ดว้ยว่าท่านเป็นผูถื้อหุ้นมาดว้ย
ตนเอง หรือเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ช่ือ-นามสกุล 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… 

 

TFI รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 

6. นายชยัรัก จนัทรนิจกร กรรมการ/.... 

กรรมกำรท่ีลำประชุม    จ ำนวน 2 ท่ำน 



 17 

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… 

 

TFI รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 

ทุกท่านล่วงหนา้แลว้ ดงัต่อไปน้ี/.... 

วำระท่ี 1 : เร่ืองท่ีประธำนฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
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 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 

2564 2563 

รายไดอ้ื่น ๆ  8.43 60.27 

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี - 258.07 

รวมรำยได้ 310.83 318.42 
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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… 

TFI รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 

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 

http://www.thaifilmind.com/
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 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… 

TFI รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 

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 
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 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… 

TFI รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 

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 



 22 

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 /.... 

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 
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 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… 

TFI รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 

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 
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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… 

TFI รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565 

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 
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 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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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3. 

ข้อบังคับของบริษัทฯ เกีย่วกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดท่ี 5  
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 

ขอ้ 19. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็น 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการ
ท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจ
ไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ขอ้ 34. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบ
ปีบญัชีของบริษทัฯ 

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

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

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้น            
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อบังคบัของบริษทัข้อ  36. ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

การจดัประชุมผูถื้อหุ้นสามารถจดัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กอรอนิกส์ก็ได ้โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

ขอ้ 35. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการ
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ เพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผูถื้อหุ้นและ           
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยท่ี
จดัพิมพจ์ าหน่าย ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทันั้นเป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 
โดยหากเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม สามารถ
ด าเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย โดยอาจจดัเก็บในรูปแบบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้ 

สถานท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ตอ้งอยู่ในทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา หรือ
จงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
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ขอ้ 36. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมี
หุ้นนับรวมกนัได ้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น     
(ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้
ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม   

ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นได้เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมเป็น        
อนัระงบัไป แต่ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือ
นดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม  

ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนงัสือ
มอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

หนังสือมอบฉันทะน้ี จะตอ้งมอบให้ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะ   
เขา้ประชุม 

ขอ้ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่    
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียง
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณี ดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทัฯ 

(ค) การท า แกไ้ข หรือ เลิกสัญญา เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั 

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัฯ 

(จ) การรวมกิจการกบับุคคลอื่น โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ฉ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั 

(ช) การเพ่ิมทุน หรือลดทุน ของบริษทัฯ หรือการออกหุ้นกู ้
(ซ) การควบหรือเลิกบริษทั 

ขอ้ 41. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2)  พิจารณาและอนุมติังบดุล 

(3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 

(4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

(5)  แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 

(6)  กิจการอื่นๆ 
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ขอ้ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ี บริษทัฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
แบ่งเงินปันผล 

เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผล ให้กระท าภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี 
ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยเป็นเวลา
ติดต่อกนั 3 วนั ดว้ย 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4. 

 
เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ีแลว้แต่กรณีก่อนเขา้ร่วมประชุม 
 

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดแ้ก่  เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ้นและ      
ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง 

1.2 กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ก) หนังสือมอบอ านาจตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูถื้อหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม  1.1 ขา้งตน้ และ     
ผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูรั้บมอบ
ฉนัทะไดล้งรายช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง เวน้แต่จะเป็นกรณีตามขอ้ 2.2 ตอ้งแสดงหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้อง         
โดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทน 

2.2 กรณีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ก) หนังสือมอบอ านาจตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้อง         
โดยผู ้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู ้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือ            
มอบอ านาจมีอ านาจกระท าการเช่นนั้น 

ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ ขา้งตน้ และ
ผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งรายช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3. ผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ให้น าความในขอ้ 1 และขอ้ 2 มาใชบ้งัคบั โดยอนุโลมกบัผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซ่ึงมิไดมี้สัญชาติไทย หรือ 
ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี 

ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ี       
นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบุคคลนั้นก็ได ้ทั้งน้ีจะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบั      
ช่ือนิติบุคคล ผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบุคคล และเง่ือนไข หรือ ข้อจ ากัดอ านาจในการ      
ลงลายมือช่ือ ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  

ข) เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และ
ให้ผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

4. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ สกุล 

โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5. 

 

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

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

 

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

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

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะท่ีเป็นบิดำ มำรดำ คู่ สมรส 
พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือบุคคล     
ท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

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

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

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

7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น    
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 

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

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
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วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

พฤศจิกายน 2543 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม 

• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2003 

• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 53/2005 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมดุทะเบียนวันที่ 9 มีนาคม 2566 

ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ 

หุ้นสามญัจ านวน 100 หุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง 

ก.ค. 2564 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

ธ.ค. 2563 - ก.ค. 2564 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
ส.ค. 2560 - ธ.ค. 2563 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

เม.ย.2548 - ส.ค.2560 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
2543 - เม.ย. 2548 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
พ.ย. 2547 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

บริษทั เซลลลูาร์วิชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 
2547 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั สหกล อิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง 

562 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจก. อะเมซ่ิง คอฟฟ่ี  
2547 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจก ไฮ - เทค เน็ทเวิร์ค 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจก. พิญาณี 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจก. ไอ ทาวเวอร์ 

 

 

 

 

 

นางกิ่งเทียน บางอ้อ 

อายุ 79 ปี 

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 

ก.ค. 2564 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ธ.ค. 2563 - ก.ค. 2564 กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ส.ค. 2560 - ธ.ค. 2563 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

เม.ย. 2548 - ส.ค. 2560 กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ  

พ.ย. 2543 - เม.ย. 2548 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 12/12 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง 

การถูกพิพากษาว่ากระท าผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างการถูกยกฟ้อง 

ไม่ม ี

การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

ไม่มี 

การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูก
พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

ไม่มี 

หมายเหตุ วาระท่ี 1-11 ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อีกวาระหน่ึง ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6. 
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วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

เมษายน 2549 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรีพาณิชยศ์าสตร์บณัฑิต คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร วปอ. รุ่นท่ี 38 

ประวัติการอบรม 

• Audit Committee Program- ACP 16/2007 

• Director Certification Program – DCP 79/ 2006 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมดุทะเบียนวันที่ 9 มีนาคม 2566 

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่ม ี

ประสบการณ์การท างาน 

พ.ค. 2564 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
2552 - พ.ค. 2564 กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และ 

 ประธานคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

บริษทัไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
2549 - 2552 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
2544 – 2545 รักษาการผูว้่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

2536 -2544 รองผูว้่าการฝ่ายกฎหมาย รองผูว้่าการฝ่ายปฏิบตัิการ 

 รองผูว้่าการฝ่ายบริหาร 

บจก. น ้ามนัคาลเท็กซ์ (ไทย) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  

ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี 

 

 

 

 

นายวัฒนชัย สุวคนธ์ 

อายุ 81 ปี 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

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

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 

พ.ค 2564 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2552 - พ.ค. 2564 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

2549 – 2552 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 12/12 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 คร้ัง 

(คิดเป็นร้อยละ 100) 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง 

การถูกพิพากษาว่ากระท าผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างการถูกยกฟ้อง 

ไม่ม ี

การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

ไม่มี 

การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูก
พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

ไม่มี 

 

หมายเหตุ 
วาระท่ี 1 – 11ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6. 
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วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

22 เม.ย. 2554 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 9 มีนาคม 2566 

หุ้นสามญัจ านวน 6,634,320,313 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 39.43 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

นอ้งชายนางสาวอุษณีย ์มหากิจศิริ และพี่เขยนายกมลสุทธ์ิ ทพัพะรังสี 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลยับอสตนั 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัซฟัฟอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัติการอบรม 

• หลกัสูตร Digital Edge Fusion (DEF) มหาวิทยาลยัศรีปทุม รุ่นท่ี 1 ปี 2560 

• หลกัสูตร Ultra-Wealth - Invest Like A Master รุ่นท่ี 2 ปี 2559 

• หลกัสูตร Academy of Business Creativity (ABC) มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

รุ่นท่ี 4 ปี 2559 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท.) 
รุ่นท่ี 17 ปี 2556 

• หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 53/2548 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

• หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 30/2547 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

ประสบการณ์การท างาน  
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ี 

บริหาร/กรรมการบริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 

2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการการลงทุน บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนตซี์ส์ 

2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส จ ากดั 

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โพสโค -ไทยน๊อคซ์  
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
2555 - 2561 รองประธานกรรมการ บมจ. ยนิูค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส 

 

 

 

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 

อายุ 45 ปี 

กรรมการ  

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

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอ่ืน 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและรองประธาน 

 กรรมการบริหาร บริษทั เมอร์เมดมาริไทม ์จ ากดั (มหาชน) 
2558 - 2562 กรรมการ บจก. ไซโน แกรนดเ์นส ฟู้ด อินดสัตรี กรุ๊ป 

การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2564 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน เอฟเอสโอ จ ากดั 

2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ประณีต จ ากดั 

2563 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด เวนเจอร์ส จ ากดั 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการ กิจการร่วมคา้ โทรีเซน คลองผดุง กรุงเกษม 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เนเชอรัล ออร่า จ ากดั 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เนเชอรัล ดร้ิงค ์จ ากดั 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเมน้ท์(ประเทศไทย)  
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีเอม็ คอร์ปอเรท จ ากดั 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามทาโก ้จ ากดั 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โฟร์ วนัวนั อีคอมเมิร์ซ จ ากดั 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีทีจีซี จ ากดั 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั วีเวนเจอร์ส อินเวสเมน้ท์ พีทีอี แอลทีดี 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซสซาอุดิอาระเบีย  
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ที พร็อพเพอร์ตี้  จ  ากดั 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เลเซอร์ เกม เอเชีย จ ากดั 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทีทีเอ มารีเนอร์ จ ากดั 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส แอลแอลซี 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ส 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พรีโม ชิปป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง เอฟแซดอี 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด มาริไทม ์มอริเชียส จ ากดั 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ชิดลม มารีน เซอร์วิสเซส แอนด์ ซพัพลายส์  
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลัฟ เอเจนซ่ี คมัปะนี (ประเทศไทย) จ ากดั 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์ จ ากดั 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอช มาการอง (ประเทศไทย) จ ากดั 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อะธีน โฮลดิ้งส์ จ ากดั 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (กรุงเทพ) จ ากดั 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั วี เวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จ ากดั 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็เอฟบี จ ากดั 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ ฟอร์จูน ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทอร์ เฟรนดชิ์ป ชิปป้ิง พีทีอี แอลทีดี 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง คอมพานี พีทีอี แอลทีดี 

ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อีกวาระหน่ึง

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6. 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ) 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บาคองโค จ ากดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน (อินโดไชน่า) เอส.เอ. 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. พีเอม็ ควอลิตี้  ฟูด แอนด ์เบฟเวอเรจ 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โทรีเซน ชิปป้ิง สิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมอร์เมด ดริลล่ิงค ์จ ากดั 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด)์ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โฟร์ วนั วนั ฟัน จ ากดั 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ทีอาร์ -2 จ ากดั 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เมอร์เมด ซบัซี เซอร์วิสเซส (อินเตอร์เนชัน่แนล)  
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั คอฟฟี แกลเลอรี จ ากดั 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอี แอลทีดี 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั พหลโยธินการ์เดน้ จ ากดั 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เมาน์เท่น ครีก ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ ครีก แลนด ์จ ากดั 

2553 – ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ศกัด์ิไชยสิทธิ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบนั 

กรรมการ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 9/12 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 75) 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง 

การถูกพิพากษาว่ากระท าผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างการถูกยกฟ้อง 

ไม่ม ี

การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

ไม่ม ี

การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้
เป็นบุคคลล้มละลาย 

ไม่ม ี

หมายเหต ุวาระท่ี 1-11 ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7. 

    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
 

 เขียนท่ี                                            
 วนัท่ี         เดือน            พ.ศ.   

(1)   ขา้พเจา้             สัญชาติ     

 อยูบ่า้นเลขท่ี             

(2)  เป็นผูถ้ือหุ้นของ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม         หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                    เสียง  ดงัน้ี 

 หุ้นสามญั          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                        เสียง  

 หุ้นบุริมสิทธิ         หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                   เสียง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  

(1)    อาย ุ   ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง    

อ าเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   หรือ 

(2)    อาย ุ   ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง    

อ าเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์   หรือ 

(3)    อาย ุ   ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน ต าบล/แขวง    

อ าเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์    

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2566               
ในวนัพุธท่ี 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บางนา คอนเวนชัน่ เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ ์1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขท่ี 2/3 หมู่ 14 
ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น กิจการใดท่ี
ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

  

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

 (……………………………….…………) 
    
  

หมายเหตุ   ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียว เป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7. 

หนังสือมอบฉันทะ 

แบบ ข. (แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

 

 เขียนที่                                                               . 

             วนัที่               เดือน                         พ.ศ.                      . 
 

(1) ขำ้พเจำ้                                                                                    สัญชำติ                         อยูบ่ำ้นเลขท่ี                                            .  

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

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

 โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งส้ินรวม                                                 หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั                                              เสียง ดงัน้ี 

    หุ้นสำมญั                                                     หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั                                               เสียง 

    หุ้นบุริมสิทธิ                                                     หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั                                               เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

(1) กรรมกำรอิสระคือ  นำงก่ิงเทียน บำงออ้  นำยวฒันชยั สุวคนธ์ หรือ 

(2)                                                                           อำย ุ               ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี                   ถนน                           .   

 ต ำบล/แขวง                                    อ ำเภอ/เขต                                จงัหวดั                                          รหสัไปรษณีย ์                        หรือ 

3)                                                                          อำย ุ               ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี                ถนน                            . 

 ต ำบล/แขวง                                    อ ำเภอ/เขต                                จงัหวดั                                         รหสัไปรษณีย ์                       หรือ 

(4)                                                                          อำย ุ               ปี อยูบ่ำ้นเลขท่ี                ถนน                            . 

 ต ำบล/แขวง                                    อ ำเภอ/เขต                                จงัหวดั                                         รหสัไปรษณีย ์                       หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น    

ประจ ำปี 2566 ในวนัพุธท่ี 19 เมษำยน 2566 เวลำ 10.00 น. ณ บำงนำ คอนเวนชัน่ เซนเตอร์ ห้องรำชพฤกษ ์1 อำคำรบำงนำ ทำวเวอร์ เอ ชั้น 2 
เลขท่ี 2/3 หมู่ 14 ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 6.5 ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 หรือ ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลำ และ
สถำนท่ีอื่นดว้ย 

 

 

 

 

ติดอำกร 

20 

บำท 
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(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

 วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2565 

 วาระที ่3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงาน ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ 

งบกระแสเงินสด ของงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ  
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี  

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2565 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี  

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง  

 วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ  
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี  

   กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
 

   กำรแต่งตั้งกรรมกำรรำยบุคคล 

นำงก่ิงเทียน บำงออ้ เป็น ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 

   และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

นำยวฒันชยั สุวคนธ์ เป็น กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิริ เป็น กรรมกำร 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2566 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
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 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนิของบริษัทฯ 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ี  ท่ีประชุมมีกำรพิจำรณำ
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประกำรใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

กิจกำรใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะกระท ำไปในกำรประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ  

ให้ถือเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 

                                                                                                         ลงช่ือ ผูม้อบฉนัทะ 

                                                                                                                     ( ___________________________ ) 
 

                                                                                                         ลงช่ือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                                                       (__________________________)         
 

                                                                                                          ลงช่ือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                                                      (__________________________ )         
 

                                                                                                          ลงช่ือ ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                      (__________________________ )         

       หมำยเหต ุ 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สำมำรถแบ่งแยก
จ ำนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบหนังสือ
มอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั             ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) 

 ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2566 ในวนัพุธท่ี 19 เมษำยน 2566 เวลำ 10.00 น. ณ บำงนำ คอนเวนชัน่ เซนเตอร์ ห้องรำชพฤกษ ์1 อำคำร
บำงนำ ทำวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขท่ี 2/3 หมู่ 14 ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 6.5 ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 หรือ จะพึงเล่ือนไปในวนั
เวลำอื่นดว้ย 

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

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี  

                     เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

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

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี  

                     เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

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

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี  

                     เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง  

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

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี  

                     เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7. 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) 

เขียนท่ี        

             วนัที่               เดือน                               พ.ศ.                .       

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

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

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม                                             หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                            เสียง ดงัน้ี 

    หุ้นสามญั                                               หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                             เสียง 

    หุ้นบุริมสิทธิ                                               หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                             เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 

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

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

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

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 
2566 ในวนัพุธท่ี 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บางนา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ ์1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขท่ี 2/3 หมู่ 14      
ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วนคือ 

     หุ้นสามญั   หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้   เสียง 

     หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้   เสียง 

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด    เสียง 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

 วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2565 

 วาระที ่3 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงาน ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ  
 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ

งบกระแสเงินสด ของงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ  
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไร และงดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2565 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง  

 วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีถึงคราวออกตามวาระ  
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
 

   การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล 

นางก่ิงเทียน บางออ้ เป็น ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

   และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

นายวฒันชยั สุวคนธ์ เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

นายเฉลิมชยั มหากิจศิริ เป็น กรรมการ  
   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2566 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
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 วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

 วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ี ท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 

ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

                                                                                                         ลงช่ือ                                                                ผูม้อบฉนัทะ 

                                                                                                                     (___________________________) 

 

                                                                                                         ลงช่ือ                                                                 ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                      (__________________________)         

 

                                                                                                         ลงช่ือ                                                                 ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                      (__________________________)         

 

                                                                                                         ลงช่ือ                                                                 ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                      (__________________________)         
 
 

       หมายเหต ุ 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นประจ าต่อแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั             ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 

 ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2566 ในวนัพุธท่ี 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บางนา คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 
อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2  เลขท่ี 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 หรือจะพึงเล่ือน
ไปในวนัเวลาอื่นดว้ย 

                วาระท่ี   เร่ือง     . 

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

                     เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง    

                วาระท่ี   เร่ือง     . 

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

                     เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง   

  วาระท่ี   เร่ือง     . 

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

                     เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง   

               วาระท่ี   เร่ือง     . 

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

                     เห็นดว้ย                          ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง   
  



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม 

• Director Accreditation Program (DAP) ปี 2003 

• Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 53/2005 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมดุทะเบียนวันที่ 9 มีนาคม 2566 

ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ 

หุ้นสามญัจ านวน 100 หุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง 

ก.ค. 2564 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

ธ.ค. 2563 - ก.ค. 2564 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
ส.ค. 2560 - ธ.ค. 2563 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี 

เม.ย.2548 - ส.ค.2560 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
2543 - เม.ย. 2548 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
พ.ย. 2547 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 

บริษทั เซลลลูาร์วิชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 
2547 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั สหกล อิควิปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง 

562 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจก. อะเมซ่ิง คอฟฟ่ี  
2547 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจก ไฮ - เทค เน็ทเวิร์ค 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจก. พิญาณี 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจก. ไอ ทาวเวอร์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี 

 

 

นางกิ่งเทียน บางอ้อ 

อายุ 79 ปี 

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 

ก.ค. 2564 - ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ธ.ค. 2563 - ก.ค. 2564 

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ส.ค. 2560 - ธ.ค. 2563 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
เม.ย. 2548 - ส.ค. 2560 

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
พ.ย. 2543 - เม.ย. 2548 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 12/12 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง 

การถูกพิพากษาว่ากระท าผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างการถูกยกฟ้อง 

ไม่ม ี

การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

ไม่มี 

การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูก
พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

ไม่มี 

หมายเหตุ วาระท่ี 1-11 ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8. 
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คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรีพาณิชยศ์าสตร์บณัฑิต คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

• วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร วปอ. รุ่นท่ี 38 

ประวัติการอบรม 

• Audit Committee Program- ACP 16/2007 

• Director Certification Program – DCP 79/ 2006 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมดุทะเบียนวันที่ 9 มีนาคม 2566 

ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคู่สมรสและบุตรท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ 

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ไม่ม ี

ประสบการณ์การท างาน 

พ.ค. 2564 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
2552 - พ.ค. 2564 กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และ 

 ประธานคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

บริษทัไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
2549 - 2552 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 
2544 – 2545 รักษาการผูว้่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

2536 -2544 รองผูว้่าการฝ่ายกฎหมาย รองผูว้่าการฝ่ายปฏิบตัิการ 

 รองผูว้่าการฝ่ายบริหาร 

บจก. น ้ามนัคาลเท็กซ์ (ไทย) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี 

 

 

 

นายวัฒนชัย สุวคนธ์ 

อายุ 81 ปี 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

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

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) 
13 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

2552 - พ.ค. 2564 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะอนุกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 

2549 - 2552 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 12/12 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3/ คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 100) 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง 

การถูกพิพากษาว่ากระท าผิดทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างการถูกยกฟ้อง 

ไม่ม ี

การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

ไม่มี 

การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูก
พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

ไม่มี 

 

หมายเหตุ 
วาระท่ี 1 – 11ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

 

ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8. 
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  ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9.  

ค าชี้แจงเกีย่วกบั การลงทะเบียน 

  และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

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

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วม
ประชุมเท่านั้น 

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนน  

 บริษทัฯ จะจดัเตรียมบตัรลงคะแนนเสียงไวใ้ห้ผูถื้อหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเขา้ห้องประชุมเพื่อผูถื้อหุ้นหรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะใชร้ะบุลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม 

หลกัเกณฑใ์นการออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในท่ีประชุม ว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียง ให้ผูถื้อหุ้นระบุลงในบตัรลงคะแนนท่ีไดรั้บ และขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียง หรือไม่เห็นดว้ย
ยกมือขึ้น เพื่อให้เจา้หน้าท่ีเก็บบตัรรวบรวมบตัรและท าการตรวจนบั บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีคนกลางร่วมท าหน้าท่ี
ตรวจรับบตัรและนบัคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม นอกจากน้ี ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษทัฯ เปิดโอกาส
ให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษทัฯ จะแยกบตัรลงคะแนนเสียง
ส าหรับกรรมการแต่ละราย โดยในบัตรลงคะแนนเสียงจะมีช่องให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงส าหรับ
กรรมการแต่ละรายว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ประกอบดว้ยคะแนน
เสียง ดงัต่อไปน้ี 

-  กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มี
คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุม ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 

-  ในกรณีอื่น ซ่ึงมีกฎหมาย และ/หรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ให้ด าเนินการ  
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานท่ีประชุมอาจ
เชิญผูน้ั้นออกนอกห้องประชุมชัว่คราวได ้
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 หลกัเกณฑก์ารนบัคะแนนเสียง 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ฯ ระบุว่า ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น บริษทั ฯ จะนบัคะแนนเสียง  
ท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงท่ีตรวจนับจากบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของ          
ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประธานท่ีประชุมจะแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชุม
ทราบในแต่ละวาระของการประชุม  

 ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 

1. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีลงทะเบียนแลว้ จะไดรั้บบตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงครอบคลุม
วาระการประชุม (ทั้งหมด 11 วาระ) โดยให้ฉีกออกเป็นแผน่ยอ่ยส าหรับแต่ละวาระได ้โดยในแต่ละแผน่ยอ่ยนั้น 
จะระบุช่ือผูถื้อหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง ซ่ึงผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งใช้
บตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนนน้ีให้ถูกตอ้งตรงกบัวาระ  

2. ส าหรับวาระท่ี 1 ถึง 3 นั้นจะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เพราะเป็นวาระเพื่อทราบ 

3. ส่วนวาระท่ี 6 นั้น จะใชบ้ตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงระบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
ไวท้ั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกนัเพื่อให้พิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงผูม้อบฉันทะไดอ้อกเสียงลงคะแนนล่วงหนา้มาแลว้นั้น ผูรั้บมอบฉันทะจะไม่ไดรั้บ และ
ไม่ต้องใช้บัตรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีจะท าการรวมเสียงของผูม้อบฉันทะไว้        
ในแต่ละวาระให้ล่วงหนา้ตามท่ีผูม้อบฉันทะไดก้รอกไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ  

4. ส าหรับการท าเคร่ืองหมายลงบนบตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน  
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผูถื้อหุ้นท าเคร่ืองหมายถูกหรือกากบาท อย่างใด 
อย่างหน่ึงลงในช่องท่ีเป็นความประสงคข์องท่านเพียงช่องเดียว ส าหรับในวาระท่ี 6 นั้นก็จะใชวิ้ธีเดียวกนั แต่ออก
เสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลให้ตรงกับช่ือบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแต่ละท่าน ซ่ึงประธาน        

ในท่ีประชุมหรือผูท่ี้ด าเนินการประชุมแทนอยูใ่นระหว่างนั้นไดข้อให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียง 

5. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานในท่ีประชุม หรือผูท่ี้ด าเนินการประชุมแทนอยู่        
ในระหว่างนั้นจะขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น และส่งบัตรหลักฐานการออกเสียง
ลงคะแนน ท่ีท าเคร่ืองหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระท่ีก าลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีท าการรวบรวม          
เพื่อน าไปเขา้ระบบคอมพิวเตอร์นบัคะแนนเสียง 

6. เม่ือเจ้าหน้าท่ีท าการรวบรวมบัตรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้ว เจ้าหน้าท่ี        

จะท าการนับผลรวมของคะแนนบตัรหลกัฐานการออกเสียงท่ีลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เม่ือได้
จ านวนเท่าไร น าไปหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมในแต่ละวาระ ท่ีเหลือถือเป็น
คะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ  

7. ผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้ร่วมประชุมหลงัจากเร่ิมการประชุมไปแลว้นั้น จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เฉพาะในวาระท่ี 

มาเขา้ร่วมประชุมทนัเท่านั้น ส าหรับท่านผูถื้อหุ้นท่ีกลบัไปก่อนการประชุมส้ินสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระท่ียงัมิได้พิจารณา โดยบตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอื่นใด
นอกจากเคร่ืองหมายถูกหรือกากบาทเพียง 1 เคร่ืองหมาย หรือ มีการกาเคร่ืองหมายในช่องมากกว่าหน่ึงช่อง 
หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกบัวาระท่ีก าลงัจะพิจารณา จะถือเป็นบตัรเสีย  
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10. 

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลกัทรัพยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุ้นและแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปีในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์ (QR Code) ให้ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ผา่น QR Code ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

ส าหรับระบบ iOS 11  ขึน้ไป / ระบบ Android 8 ขึน้ไป 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 

2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือส่องไป ท่ี QR Code) 
3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึ้นมาดา้นบน ให้กดท่ีขอ้ความนั้น เพ่ือดูขอ้มูลประกอบการประชุม 

หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน่ 

(Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook  และLine เป็นตน้ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 11. 

 

 

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

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

เรียน ท่านผูถื้อหุ้นทราบ 

 เน่ืองจากบริษทั ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ากัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2565         
ในรูปแบบ QR Code ดงันั้นหากท่านใดตอ้งการแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2565 เป็นแบบหนงัสือ กรุณาแจง้ความจ านง
โดยกรอกรายละเอียดดา้นล่าง แลว้ส่งมาตามท่ีอยูท่ี่แนบ หรือส่งโทรสาร (Fax) มาท่ีหมายเลข 0-2316-9687 

 

แบบขอรับหนงัสือแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2565 

(กรุณาเขียนตวับรรจง) 

 

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

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

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

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

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

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

ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอหนงัสือแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2565 กรุณาด าเนินการส่งมาท่ีอยูท่ี่ระบุไวข้า้งตน้ 
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.......................................................................................................................................................................................................... 

 

 

  กรุณาส่ง 

   คุณทิพรัตน์ พงษน์เรศ 

   บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ากดั (มหาชน) 

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

   จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

 

 

แสตมป์ 


