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ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดท่ี 5  
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
 

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วัน
ส้ินสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืน่นอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเหน็สมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

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

สถานที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา หรือ
จังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

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

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึง 1 ช่ัวโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอัน
ระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนัง สือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม  

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ 
หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ
เข้าประชุม 

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

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
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(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขี้ขาด 
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือ เลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ 
(ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ 
(ฌ) การควบหรือเลิกกิจการ 

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้ 
(1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการ ของบริษัท  

ในรอบปีที่ผ่านมา 
(2)  พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3)  พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4)  เลื่อกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
(5)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 
(6)  กิจการอื่นๆ 
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เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม 
 

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แก่  เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรปูถ่ายของผู้ถือหุ้นและยัง

ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  ใบขับขี่ หรือหนังสือเดนิทาง 

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะใหผู้้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ก) หนังสือมอบอ านาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน  และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รบัมอบฉนัทะ 

ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้
มอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างตน้ 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนติิบุคคล 

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุน้เข้าประชมุด้วยตนเอง  เว้นแตจ่ะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐาน ดงัต่อไปนี้ 
ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างตน้ 

ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบคุคล และมขี้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผูเ้ข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทน 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉนัทะใหผู้้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ก) หนังสือมอบอ านาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบคุคล  และมขี้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนติิบคุคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบอ านาจมี
อ านาจกระท าการเช่นนัน้ 

ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาตไิทยหรอืซึ่งเป็นนิตบิุคคลท่ีจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ให้น าความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคบัโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือ
ซ่ึงเป็นนติิบคุคลที่จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ภายใต้บังคับดังต่อไปนี ้

ก) หนังสือรับรองการเปน็นิตบิุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติ
บุคคลนั้นตัง้อยู่หรือโดยเจ้าหน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้ก็ได้  ทั้งนีจ้ะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือนิติ
บุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบคุคลและเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือช่ือ  
ที่ตั้งส านักงานใหญ ่  

ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย  และ
ให้ผู้แทนนติิบคุคลนัน้รับรองความถูกต้องของค าแปล 

4. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล 

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
************************** 
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ค ำนิยำม “กรรมกำรอิสระ”  ของบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) 

  
   บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน)ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อก าหนดของ  

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ  “กรรมการ
อิสระ” หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท ฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่

เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท ฯ  บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่

เกี่ยวข้อง  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ าจากบริษัทฯ  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท ฯ 

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและ
บริหารงานของบริษัท ฯ  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฯ  และรวมถึงไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในปัจจุบันและช่วงเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง  
ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัท ฯ  ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วน
ได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ 

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฯ 
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ฯ  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ฯ 
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ และหรือแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏบิัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการของบริษัท ฯได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

                                     
 
ชื่อ – นามสกุล  
อายุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง 
การศึกษา 
หลักสูตรการอบรมกรรมการ      
 
 

 
: นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 
: 35 ปี 

:  กรรมการ 
:  ปริญญาโท Finance, Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา   
:  Directors Accreditation  Program DAP 2004 
:  Directors Certification Program DCP 2005 

 

ประสบการณ์การท างาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

: 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลควูด แลนด ์
: 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลควูดคันทร่ี คลับ 
: 2545 – ปัจจุบัน 
: 2545 – ปัจจุบัน 
: 2548 – ปัจจุบัน 
: 2548 – ปัจจุบัน 
: 2552 – 2553 
: 2553 – ก.ย. 2554 
: 2553 – ปัจจุบัน 
: 2553 – ปัจจุบัน 
: 2554 – ปัจจุบัน 
: 2554 – ปัจจุบัน 
: 2554 – ปัจจุบัน 
: 2554 – ปัจจุบัน 
: 2555 – ธ.ค. 2556 
 
 
 
: 2555 – ปัจจุบัน 
: 2555 – ปัจจุบัน 
: 2555 – ปัจจุบัน 
: 2556 – ปัจจุบัน 
: 2556 – ปัจจุบัน 
: 2556 – ปัจจุบัน 
: 2556 – ปัจจุบัน 
: 2556 – ปัจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและผู้ช่วยประธานกรรมการและผู้อ านวยการใหญ่ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการและผู้อ านวยการใหญ่ 
ประธานกรรมการและผู้อ านวยการใหญ่ 
ประธานกรรมการและผู้อ านวยการใหญ่ 
ประธานกรรมการและผู้อ านวยการใหญ่ 
ประธานกรรมการและผู้อ านวยการใหญ่ 

บจก. ครัวเลควูด  
บจก. แอคมี่ แค็มพ 
บจก. พี.เอ็ม. คอร์ป 
บจก. พี.เอ็ม กรุ๊ป 
บมจ. ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส 
บมจ. ไทยน๊อตซ์ สเตนเลส 
บจก.บริหารสินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ 
บจก. ศักดิ์ไชยสิทธิ์ 
บมจ. โพสโค-ไทยน๊อคซ์ 
บจก. เอ็ม ครีก แลนด์ 
บจก. พหลโยธิน การ์เด้นท์ 
บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 
บมจ. โทรีเซน ไทย เอเยนต์ซีส์ 
บจก.โฟร วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
บจก. โฟร วัน วัน ฟัน 
บจก. ริเวอร์ไซต์ ทาวเวอร์ 
บจก.คอฟฟี่ แกลเลอร่ี 
บมจ.เมอร์เมด มาริไทม ์
บมจ.ยูนิค ไมน่ิง เซอร์วิสเซส 
บจก.ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 1) 
บจก. ทีอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 2) 
บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 3) 
บจก.ทีเอฟไฟ พาวเวอร์ (โคราช 4) 
บจก. ทีเอฟไอ พาวเวอร์ 

การด ารงต าแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี : กรรมการ 2554 - ปัจจุบัน   
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง (คิดเป็น 100 %) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   : บุตรชายประธานกรรมการและผุ้อ านวยการใหญ่ และ รองประธานกรรมการ 
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี : จ านวน 337,064,559 หุ้น (คิดเป็น 16.46% ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด) 

 
 
 
 
 
 
 



ชื่อกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 

บริษัทจดะเบียนอื่น กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ จ านวน จ านวน 

นายเฉลิมชัย มหากิจศิร ิ
กรรมการ 

 
5 แห่ง 

 
19 แห่ง 

 
ไม่ม ี

  
 ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  คุณสมบัติ 

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

      มี 
      มี 
      ม ี

     ไมม่ ี
     ไมม่ ี
     ไมม่ ี

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

                                     
 
ชื่อ – นามสกุล  
อายุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง 
การศึกษา 
 
หลักสูตรการอบรมกรรมการ      
 
 

 
: นายวัฒนชัย   สุวคนธ ์
: 71 ปี 

:  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
: ปริญญาตรีพาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์   
: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นท่ี 38 
:  Director Certification Program – DCP 79/ 2006 
:  Audit Committee Program- ACP 16/2007  

ประสบการณ์การท างาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

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

การฝ่ายบริหาร                                      
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

: 2544 – 2545    
: 2549 – ปัจจุบัน

   

รักษาการผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 

การด ารงต าแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2549 - ปัจจุบัน   
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง (คิดเป็น 100 %) 

: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 คร้ัง (คิดเป็น 100 %) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   :  ไม่มี  
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี :  ไม่มี  

หมายเหต ุ มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 6 :  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

ชื่อกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 

บริษัทจดะเบียนอื่น กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ จ านวน จ านวน 

นายวัฒนชัย   สุวคนธ ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

  
 ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  คุณสมบัติ 

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

      มี 
      มี 
      ม ี

     ไมม่ ี
     ไมม่ ี
     ไมม่ ี

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

                                     
 
ชื่อ – นามสกุล  
อายุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง 
การศึกษา 
 
 
หลักสูตรการอบรมกรรมการ      
 

 
: นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย ์
: 47 ปี 

:  กรรมการ 
: ปริญญาตรีเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
: ปริญญาโทการจัดการส าหรับผู้บริหาร (MPA) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
:   Executive Development Program – EDP รุ่นท่ี 9/2012 

 

ประสบการณ์การท างาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

: 2540 - 2546 ผู้จัดการโรงงาน (ระยอง) 2 บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 
: 2547 - 2548 ผู้จัดการโรงงาน (ระยอง( 1                                      บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 
: 2548 – พ.ย.2555    
: พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน

   

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายเทคนิค 
กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ 

บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 
บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 

การด ารงต าแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี : กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ พ.ย.2555 - ปัจจุบัน   
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง (คิดเป็น 100 %) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   :  ไม่มี   
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี :  ไม่มี   

 

ชื่อกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 

บริษัทจดะเบียนอื่น กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ จ านวน จ านวน 

นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ 
กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ 

 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

  
 ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  คุณสมบัติ 

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

      มี 
      มี 
      ม ี

     ไมม่ ี
     ไมม่ ี
     ไมม่ ี
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ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
ชื่อ – นามสกุล  
อายุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง 
การศึกษา 
 
หลักสูตรการอบรมกรรมการ  
                                        

: นางก่ิงเทียน บางอ้อ 
: 69 ปี 
: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
: ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
: ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 : Director Certification Program - DCP รุ่นท่ี 53/2005 
 

                  

 

ประสบการณ์การท างาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจก.ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค   
 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจก. พิญาณี   
2547 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจก. พี วี ไฮเทค 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจก. บิสแอนด์ฟัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 
2550 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม        
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ 

บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย 
บจก. เทียร์ วัน  เนทเวิร์ค 
บมจ. ไทยไวร์โพรดักส์ 
บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 
บจก.  จิโรลา (ประเทศไทย) 
บจก.ไอ ทาวเวอร์ 
บจก. เอนกบุญ 
บจก. สหกลอิควิปเมนท์ 
บมจ. เซลลูลาร์ วิชั่น (ไทยแลนด์)  
บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร 
บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร 
 

การด ารงต าแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 10 พ.ย. 2543- 18 เม.ย. 2548 
: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 19 เม.ย. 2548 -  ปัจจุบัน                                        

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง (คิดเป็น 100 %) 
: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 (คิดเป็น 100 %) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   
 

: -ไม่ม-ี   
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี : จ านวน 128  หุ้น  (คิดเป็น 0.00001 % ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด) 
หมายเหต ุ มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 6 :  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 

                ชื่อกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

จ านวน จ านวน 

นางกิ่งเทียน บางอ้อ 
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
4 แห่ง 

 
10 แห่ง 

 
ไม่ม ี

  

 ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  คุณสมบัติ 

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

      มี 
      มี 
      ม ี

      ไมม่ี  
      ไมม่ ี
      ไมม่ ี
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หนังสือมอบฉนัทะ 
แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

 

เขียนที่        

             วันที ่              เดือน                    พ.ศ.              
 
 (1)  ข้าพเจ้า                                                                                    สัญชาติ                    อยู่บ้านเลขที่                                  
ถนน                                                              ต าบล/แขวง                                             อ าเภอ/เขต                                                                                     
จังหวัด                                                 รหัสไปรษณีย์                                    
 
 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ            บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน)                                . 
โดยถือหุ้นสามัญทั้งสิ้นรวม                                                 หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                               เสียง 
  
 (3)  ขอมอบฉันทะให้   

(1)   กรรมการอิสระคอื      นางกิ่งเทียน บางอ้อ หรือ         นายวัฒนชัย   สุวคนธ์    หรือ 

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

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

(4)                                                                          อายุ                ปี อยู่บ้านเลขที่                ถนน                                
ต าบล/แขวง                                    อ าเภอ/เขต                                จังหวัด                                         รหัสไปรษณีย์                        หรือ 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สโมสรเลควูดคันทรี่คลับ บางนา-ตราด กม.18 สมุทรปราการ   
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย     
 
 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้                                       

  วาระที่ 1   รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 วันที่ 16 ธันวาคม 2556                       
เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ  

 

  วาระที ่2    รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2556            
                                                        เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ 

  วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, งบแสดงการเปล่ียนแปลงใน  ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ส าหรับงวด 1 ปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธัรวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 
 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

ติดอากร 
20 
บาท 
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  วาระที ่4  พิจารณาเรื่องงดการจัดสรรก าไร และ งดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง  
 

  วาระที ่5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร   
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
   การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

 
   การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล 
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ  เป็น  กรรมการ                                 
   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

นายวัฒนชัย สุวคนธ์     เป็น  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์   เป็น  กรรมการ                                               
   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

นายกิ่งเทียน บางอ้อ   เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 

  วาระที่ 6  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 
 

  วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีส าหรับปี 2557 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 
 

  วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

   เห็นด้วย                             ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง 
 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
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 (6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็ จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น  เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ

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

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยก  จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจ าต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และมีความ 
           ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่ Website www.thaifilmind.com 
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  ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท             ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ากัด (มหาชน) 
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2557  ในวันศุกร์ที่ 25  เมษายน 2556  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ. สโมสรเลควูดคันทรี่
คลับ บางนา - ตราด กม.18 จังหวัดสมุทรปราการ หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาอื่นด้วย     
                                                            
                วาระที่ ................................. เรื่อง ............................................................................ ............. 

                        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร   
                        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

                     เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง    
                วาระที่ ................................. เร่ือง ......................................................................................... 

                        (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร   
                        (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

                     เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง                      
วาระที่ ................................. เรื่องเลอืกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

                        ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. . 
                     เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง     

                        ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. . 
                     เห็นด้วย                          ไม่เห็นด้วย                          งดออกเสียง                                 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
ชื่อ – นามสกุล  
อายุ 
ต าแหน่ง 
การศึกษา 
 
หลักสูตรการอบรมกรรมการ  
ท่ีอยู่ 
                                        

: นางก่ิงเทียน บางอ้อ 
: 69 ปี 
: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
: ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
: ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 : Director Certification Program - DCP รุ่นท่ี 53/2005 
 73/3 ม.4 ถ.บางนา-ตราด  กม.13 ต.บางโฉลง อ.บางพลี  
จ. สมุทรปราการ 10540 

                  

 

ประสบการณ์การท างาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจก.ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค   
 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจก. พิญาณี   
2547 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจก. พี วี ไฮเทค 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม บจก. บิสแอนด์ฟัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 
2550 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม        
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ 

บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย 
บจก. เทียร์ วัน  เนทเวิร์ค 
บมจ. ไทยไวร์โพรดักส์ 
บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 
บจก.  จิโรลา (ประเทศไทย) 
บจก.ไอ ทาวเวอร์ 
บจก. เอนกบุญ 
บจก. สหกลอิควิปเมนท์ 
บมจ. เซลลูลาร์ วิชั่น (ไทยแลนด์)  
บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร 
บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร 
 

การด ารงต าแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 10 พ.ย. 2543- 18 เม.ย. 2548 
: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 19 เม.ย. 2548 -  ปัจจุบัน                                        

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง (คิดเป็น 100 %) 
: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 (คิดเป็น 100 %) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   
 

: ไมม่ ี
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี : จ านวน 128  หุ้น  (คิดเป็น 0.00001 % ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด) 
หมายเหต ุ มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 6 :  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 

                ชื่อกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

จ านวน จ านวน 

นางกิ่งเทียน บางอ้อ 
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
4 แห่ง 

 
10 แห่ง 

 
ไม่ม ี

  

 ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  คุณสมบัติ 

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

      มี 
      มี 
      ม ี

      ไมม่ี  
      ไมม่ ี
      ไมม่ ี
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ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

                                     
 
ชื่อ – นามสกุล  
อายุ 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้ง 
การศึกษา 
 
หลักสูตรการอบรมกรรมการ      
 
ท่ีอยู่ 
 

 
: นายวัฒนชัย   สุวคนธ ์
: 71 ปี 

:  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
: ปริญญาตรีพาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์   
: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นท่ี 38 
:  Director Certification Program – DCP 79/ 2006 
:  Audit Committee Program- ACP 16/2007 
: 73/3 ม.4 ถ.บางนา-ตราด กม.13 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

 

ประสบการณ์การท างาน 
(ในช่วง 5 ปี) 

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

การฝ่ายบริหาร                                      
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

: 2544 – 2545    
: 2549 – ปัจจุบัน

  

รักษาการผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี 

การด ารงต าแหน่งใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2549 - ปัจจุบัน   
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 คร้ัง (คิดเป็น 100 %) 

: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 คร้ัง (คิดเป็น 100 %) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   :  ไม่มี  
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี :  ไม่มี  

หมายเหต ุ มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 6 :  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

ชื่อกรรมการ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในปัจจบุัน 

บริษัทจดะเบียนอื่น กิจการอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ จ านวน จ านวน 

นายวัฒนชัย   สุวคนธ ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

  
 ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  คุณสมบัติ 

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

      มี 
      มี 
      ม ี

     ไมม่ ี
     ไมม่ ี
     ไมม่ ี
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ค ำชี้แจงเกี่ยวกับ กำรลงทะเบียน 
และกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

 
กำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม  

 เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ล่วงหน้าก่อนเริ่มการประชุม  
 ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเวลาเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นเอกสาร        
และหลักฐานเพื่อการตรวจสอบและแสดงบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อลงทะเบียนว่ามาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบ
ฉันทะมาเข้าร่วมประชุม   ณ   สถานท่ีประชุม ได้ตั้งแต่เวลาที่ระบุเป็นต้นไป ทั้งนี้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ชัดเจน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์จ านวน  20 บาท บนเอกสารให้ครบถ้วน 
 
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) ขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้เฉพำะผู้มีเอกสำรถูกต้องและ
ครบถ้วนเข้ำร่วมประชุมเท่ำนั้น 
 
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในกำรออกเสียงลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนน  
 บริษัทจะจดัเตรยีมบัตรลงคะแนนเสียงไวใ้ห้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเขา้ห้องประชุมเพื่อผู้ถือหุ้นหรือ 
ผู้รับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม 
 

หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นระบุลงในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรรวบรวมบัตร
ทั้งหมดและท าการตรวจนับ บริษัทได้จัดให้มีคนกลางร่วมท าหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระ
การประชุม นอกจากนี้ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัท ฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะแยกบัตรลงคะแนนเสียงส าหรับกรรมการแต่ละราย โดยในบัตรลงคะแนน
เสียงจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงส าหรับกรรมการแต่ละรายว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ 
งดออกเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปน้ี 
-  กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียง เป็นเสียงชี้ขาด 
-  ในกรณีอ่ืน ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัท ฯ ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ด าเนินการให้

เป็นไปตามที่ก าหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะเท่านั้น 



 

 

 

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจ
เชิญผู้น้ันออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้ 

  
 หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง 

ตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ระบุว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น บริษัท ฯ จะนับคะแนนเสียงที่       
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประธานท่ีประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้
ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุม  

 
 ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครอบคลุมวาระ
การประชุม (ทั้งหมดรวม 6 วาระ) โดยให้ฉีกออกเป็นแผ่นย่อยส าหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้น 
จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหน่ึงหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตร
หลักฐานการออกเสียงลงคะแนนน้ีให้ถูกต้องตรงกับวาระ  

2. ส าหรับวาระที ่1 และ  2  น้ันจะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เพราะเป็นวาระเพื่อทราบ 

3. ส่วนวาระท่ี 5 น้ัน จะใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้
ทั้ง 4 ท่าน แยกต่างหากจากกันเพื่อให้พิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ส าหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้ามาแล้วนั้น  ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับและ  
ไม่ต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะท าการรวมเสียงของผู้มอบฉันทะไว้ใน  
แต่ละวาระให้ล่วงหน้าตามที่ผู้มอบฉันทะได้กรอกไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  

4. ส าหรับการท าเครื่องหมายลงบนบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน  ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นท าเครื่องหมายถูกหรือกากบาท อย่างใด
อย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียว ส าหรับในวาระที่ 5 นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกัน แต่ 
ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลให้ตรงกับชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งประธาน   
ในท่ีประชุมหรือผู้ที่ด าเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง 

5. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ด าเนินการประชุมแทนอยู่ใน
ระหว่างนั้นจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น และส่งบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่
ท าเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่ก าลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ท าการรวบรวมเพื่อน าไปเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์นับคะแนนเสียง 

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



 

 

 

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

 
 




