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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ำกัด (มหำชน) 

หลักเกณฑ์กำรใหส้ิทธิผู้ถือหุน้เสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคล 

เพื่อพิจำรณำเข้ำรบักำรเลอืกตั้งเปน็กรรมกำรบริษัทในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2557 

 

วัตถปุระสงค ์

 ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทฯ เป็น

การล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท ฯ

ก าหนดต่อไป  

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น  

 ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี และ/หรือ เสนอช่ือ

บุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

 1. เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจ านวน

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

 2. ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ  

 3. ต้องมีหลักฐานแสดงการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องของตน เช่น ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัท

หลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด  รวมทั้งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่

สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

1. ขั้นตอนในการพิจารณา  

 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้น โดยด าเนินการ ดังนี้  

 1.1  กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือ 

และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนเองใน 
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แบบ ก. คนละ 1 ใบ ต่อ 1 วาระ พร้อมทั้งลงลายมือช่ือและรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุช่ือบุคคลที่ได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จ านวน 1 คน  

 1.2  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับแบบ ก. จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 วาระ ดังนี้  

  (ก)  หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ หลักฐานอื่น

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือ 

ส าเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

  (ข)  หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น  

   กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือ 

ใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 

  - ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ านาจลง

ลายมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี)  

  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือ 

ใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามลงลายมือช่ือดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนา

ถูกต้อง  

 2.  เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม  

 2.1  เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  หรือ ให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ 

หรือ เสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่ก าหนด 

 2.2  เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุ

อันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว  

 2.3  เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทฯ จะด าเนินการให้เกิดผลตามทื่ประสงค์ 

 2.4  เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าว

ได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ     

เว้นแต่ ข้อเท็จจริงในการน าเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่

น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน  
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 2.5 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานก ากับ

ดูแลบริษัท  หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  

 2.6  เรื่องที่บริษัทฯ ได้ด าเนินการแล้ว  

 2.7  กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากับดูแลตลาดทุนประกาศก าหนด  

 3. กำรพิจำรณำ  

 3.1  เลขานุการบริษัทจะเปน็ผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะด าเนินการ

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อด าเนินการแก้ไข หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนจะรวบรวมน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 

 3.2  เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ฯ  บริษัทฯ จะแจ้งเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจ าปี 2557 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  

 3.3  เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย 

กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทฯ  

1. ขั้นตอนการพิจารณา  

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยด าเนินการ ดังนี้  

1.1 กรอกแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน พร้อม

ทั้งลงลายมือช่ือ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอก

รายละเอียดของตนเองในแบบ ข. คนละ 1 ใบ ต่อ 1 รายช่ือ พร้อมทั้งลงลายมือช่ือและรวมเป็นชุดเดียวกัน 

และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จ านวน 1 คน  

1.2  กรอกแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ  (แบบ ค.) 

ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการท างาน 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็นชาวต่างชาติ) 

พร้อมลงลายมือช่ือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือใน แบบ ค.  
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1.3 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับ แบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายช่ือ และ แบบ ค. ดังนี้  

(ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ หลักฐาน

อื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

หรือ ส าเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) หลักฐานแสดงตนเป็นผู้ถือหุ้น 

  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือ 

ใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 

  - ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1 เดือน ซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ านาจลง

ลายมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทับตาส าคัญของบริษัท (ถ้ามี)  

  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือ 

ใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามลงลายมือช่ือดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนา

ถูกต้อง 

 2.  คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ 

 (ก)  มีคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง  

 (ข)  มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

ของบริษัทฯ 

 (ค)  มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ

ผู้ถือหุ้นโดยรวม ในความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจและมี

ความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างแท้จริง  

 3. การพิจารณา  

 3.1  เลขานุการบริษัทจะเปน็ผูพ้ิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะด าเนินการ

แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อด าเนินการแก้ไข หากข้อมูลครบถ้วนจะรวบรวมน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายช่ือบุคคลดังกล่าวเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่  ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็น

ที่สุด  
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 3.2  บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุช่ือในระเบียบวาระการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  

 3.3  บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญ     

ผู้ถือหุ้น  

ช่องทำงกำรรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ  

 ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ดังนี้  

1. จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาที่: 

นำยสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขำนุกำรบริษัท  (แบบเสนอระเบียบวำระและ/หรือ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรใน

กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2557)  

 บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ำกัด (มหำชน)  

 เลขที่ 73/3 หมู่ที่ 4 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.13 ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540  

   

2. หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใด สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ท่ี น.ส.ชฎำภร ไพฑูรย์ ผู้ช่วยเลขำนุกำรบริษัท 

 โทรศัพท์ : 02-750-1350  ต่อ 240 E-mail: chadaporn@thaifilmind.com 

ระยะเวลำในกำรยื่นเรื่อง  

 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้า

ซองเป็นส าคัญ  

 

 

 


