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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ำกัด (มหำชน) 

หลักเกณฑ์กำรใหส้ิทธิผู้ถือหุน้เสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น และ/ หรือ เสนอชื่อบุคคล 

เพื่อพิจำรณำเข้ำรบักำรเลอืกตั้งเปน็กรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2564 
 

วัตถปุระสงค ์

 ด้วยบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) ตระหนักถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอช่ือ
บุคคล เพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564       
เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวำระในกำรประชุมตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนดต่อไป  

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น  

 ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในกำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอช่ือบุคคล
เพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

 1. เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำยคนซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 5 ของจ ำนวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 

 2. ต้องถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน นับจำกวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวำระกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท  

 3. ต้องมีหลักฐำนแสดงกำรถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องของตน เช่น ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองกำรถือหุ้นจำกบริษัท
หลักทรัพย์ (Broker) หรือ หลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด หรือ ส ำเนำใบหุ้นที่ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง รวมทั้งส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ  บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร 
หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทำง หรือ ใบต่ำงด้ำวที่ยังไม่หมดอำยุของผู้ถือหุ้น (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) พร้อมระบุที่อยู่ และ
หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 

กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

1. ขั้นตอนในกำรพิจำรณำ  

 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนดของหลักเกณฑ์นี้ สำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
โดยด ำเนินกำร ดังนี้  

1.1 กรอกแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2564 (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลำยมือช่ือ 
และหำกเป็นกำรเสนอวำระโดยผู้ถือหุ้นมำกกว่ำหนึ่งรำย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยกรอกรำยละเอียดของตนเองใน 
แบบ ก. คนละ 1 ใบ ต่อ 1 วำระ พร้อมทั้งลงลำยมือช่ือและรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุช่ือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมำยให้เป็นผู้ประสำนงำนติดต่อกับบริษัทฯ จ ำนวน 1 คน  
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1.2 จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับแบบ ก. จ ำนวน 1 ชุด ต่อ 1 วำระ ดังนี้  

(ก) หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองกำรถือหุ้นจำกบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ หลักฐำนอื่น
จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ 
ส ำเนำใบหุ้นที่ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

(ข) หลักฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น  

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ  

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทำง หรือ 
ใบต่ำงด้ำวที่ยังไม่หมดอำยุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง  

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 

- ส ำเนำหนังสือรับรองของนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 1 เดือน ซ่ึงรับรองควำมถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ ำนำจ      
ลงลำยมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทับตรำส ำคัญของบริษัท (ถ้ำมี) 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทำง หรือ 
ใบต่ำงด้ำวที่ยังไม่หมดอำยุของผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือดังกล่ำว พร้อมทั้งลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง  

2. เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม  

2.1 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือ ให้ข้อมูลเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ 
หรือ เสนอมำไม่ทันภำยในเวลำที่ก ำหนด 

2.2 เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่ำวอ้ำงโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับควำมไม่ปกติของเรื่องดังกล่ำว 

2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บริษัทฯ จะด ำเนินกำรให้เกิดผลตำมที่ประสงค์ 

2.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำและเรื่องดังกล่ำว
ได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ      
เว้นแต่ ข้อเท็จจริงในกำรน ำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกข้อเท็จจริงในขณะที่
น ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน  

2.5 เรื่องที่ขัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนก ำกับ
ดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ 

2.6 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรแล้ว 

2.7 กรณีอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับดูแลตลำดทุนประกำศก ำหนด 
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3. กำรพิจำรณำ  

3.1 เลขำนุกำรบริษัทจะเปน็ผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองในเบื้องต้น ถ้ำข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขำนุกำรบริษัทจะด ำเนินกำร
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบเพื่อด ำเนินกำรแก้ไข หำกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนจะรวบรวมน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัท เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ทั้งนี้ ค ำวินิจฉัยของ
คณะกรรมกำรบริษัท ถือเป็นที่สุด 

3.2 เรื่องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท  บริษัทฯ จะแจ้งเป็นระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญ        
ผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 ในหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท  

3.3 เรื่องที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษัท  บริษัทฯ จะแจ้งเป็นระเบียบวำระแจ้งเพื่อทรำบในกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 พร้อมระบุเหตุผลในกำรปฏิเสธด้วย 

กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท  

1. ขั้นตอนกำรพิจำรณำ  

 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนดของหลักเกณฑ์นี้ สำมำรถเสนอช่ือบุคคล เพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้ง
เป็นกรรมกำรบริษัท โดยด ำเนินกำร ดังนี้  

1.1 กรอกแบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน 
พร้อมทั้งลงลำยมือช่ือ และหำกเป็นกำรเสนอช่ือโดยผู้ถือหุ้นมำกกว่ำหนึ่งรำย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยกรอก
รำยละเอียดของตนเองในแบบ ข. คนละ 1 ใบ ต่อ 1 รำยช่ือ พร้อมทั้งลงลำยมือช่ือและรวมเป็นชุดเดียวกัน 
และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ประสำนงำนติดต่อกับบริษัทฯ จ ำนวน 1 คน  

1.2 กรอกแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท (แบบ ค.)  
ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน 
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือ ส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) 
พร้อมลงลำยมือช่ือยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือใน แบบ ค.  

1.3 จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับ แบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รำยช่ือ และ แบบ ค. ดังนี้  

(ก) หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองกำรถือหุ้นจำกบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ หลักฐำน
อื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จ ำกัด 
หรือ ส ำเนำใบหุ้นที่ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

(ข) หลักฐำนแสดงตนเป็นผู้ถือหุ้น 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ  

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทำง หรือ 

ใบต่ำงด้ำวที่ยังไม่หมดอำยุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง  
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กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 

- ส ำเนำหนังสือรับรองของนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 1 เดือน ซ่ึงรับรองควำมถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ ำนำจลง
ลำยมือช่ือของนิติบุคคล พร้อมประทับตรำส ำคัญของบริษัท (ถ้ำมี) 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทำง หรือ 
ใบต่ำงด้ำวที่ยังไม่หมดอำยุของผู้มีอ ำนำจลงนำมลงลำยมือช่ือดังกล่ำว พร้อมทั้งลงนำมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 

2. คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิสระ 

 (ก) มีคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยและประกำศที่เกี่ยวข้อง  

 (ข) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมหลำกหลำยของทักษะและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

 (ค) มีภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจและมีควำม
สนใจในกิจกำรของบริษัทฯ อย่ำงแท้จริง  

3. กำรพิจำรณำ  

3.1 เลขำนุกำรบริษัทจะเปน็ผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองในเบื้องต้น ถ้ำข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขำนุกำรบริษัทจะด ำเนินกำร
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบเพื่อด ำเนินกำรแก้ไข หำกข้อมูลครบถ้วนจะรวบรวมน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลดังกล่ำว และพิจำรณำว่ำควรเสนอรำยช่ือบุคคลดังกล่ำวเพื่อเข้ำรับกำร
พิจำรณำเลือกตั้งในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ ทั้งนี้ ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรบริษัท ถือเป็นที่สุด  

 3.2 บุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะได้รับกำรบรรจุช่ือในระเบียบวำระกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 ในหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 

 3.3 บุคคลที่ไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งเป็นระเบียบวำระแจ้งเพื่อทรำบ    
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 พร้อมระบุเหตุผลในกำรปฏิเสธด้วย 

ช่องทำงกำรรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ  

 ผู้ถือหุ้นสำมำรถแจ้งเรื่องผ่ำนช่องทำง ดังนี้  

1. จัดส่งเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ที่ลงนำมเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
บริษัท โดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมำที่ 

นำยอ ำนำจ กิตติกรัยฤทธิ์ เลขำนุกำรบริษัท (แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ แบบขอเสนอ
ช่ือบุคคล เพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564) 
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 บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ำกัด (มหำชน)  
 เลขที่ 73/3 หมู่ที่ 4 ถนนเทพรัตน (บำงนำ-ตรำด) กม.13 ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540 

2. หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใด สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ นำงสำวทิพรัตน์ พงษ์นเรศ ผู้ช่วยเลขำนุกำรบริษัท 

 โทรศัพท์ : 02-3169558 ต่อ 240 E-mail: thiparat@thaifilmind.com 

ระยะเวลำในกำรยื่นเรื่อง  

 ตั้งแต่วันที่ 5 มกรำคม 2564 ถึง 28 กุมภำพันธ์ 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือวันที่บริษัทฯ ได้รับเรื่องเป็นส ำคัญ  

 

 

 


