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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตร่ี จ ำกัด (มหำชน) 
หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น และ/ หรือ เสนอช่ือบุคคล 

เพ่ือพจิำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2566 
 

วัตถุประสงค์ 

ดว้ยบริษทั ไทยฟิล์มอินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัฯ) ตระหนักถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุ้นตำมหลกักำร
ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี กำรให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น และ/หรือ เสนอช่ือบุคคล เพื่อพิจำรณำเข้ำรับ          
กำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัเป็นกำรล่วงหน้ำ แสดงให้เห็นถึงกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั และ
เพ่ือให้มีขั้นตอนและวิธีกำรในกำรพิจำรณำท่ีชดัเจนและโปร่งใส บริษทัฯ จึงไดก้ ำหนดหลกัเกณฑ์กำรให้ ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวำระ
กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น และ/หรือ เสนอช่ือบุคคล เพื่อพิจำรณำเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัเป็นกำรล่วงหน้ำ ซ่ึงจะช่วย
กลัน่กรองระเบียบวำระท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั และคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั และ
สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพเพื่อประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย รวมทั้งช่วยให้บริษทัฯ สำมำรถ
ปฏิบติัตำมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีไดอ้ยำ่งเป็นรูปธรรม  

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น  

ผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิในกำรเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อ
พิจำรณำเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั โดยตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี  

1. เป็นผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลำยคนซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิ     
ออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 

2. ตอ้งถือหุ้นอย่ำงต่อเน่ืองเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน นบัจำกวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอระเบียบวำระกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุ้น และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจำรณำเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั  

3. ตอ้งถือหุ้นตำมสัดส่วนท่ีก ำหนดในขอ้ 1. ในวนัท่ีเสนอระเบียบวำระกำรประชุม หรือเสนอช่ือกรรมกำร 

4. ตอ้งถือหุ้นตำมสัดส่วนท่ีก ำหนดในขอ้ 1.ในวนั Record Date เพื่อก ำหนดสิทธิในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นในปีนั้น 

 อน่ึง หำกบริษทัฯ ตรวจสอบรำยช่ือผูถื้อหุ้นในวนั Record Date เพื่อก ำหนดสิทธิในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นในปีนั้นแลว้   
ไม่พบช่ือผูถื้อหุ้นตำมข้อ 1. แต่วำระกำรประชุมท่ีเสนอ หรือช่ือบุคคลท่ีเสนอเป็นกรรมกำรของผูถื้อหุ้นตำมข้อ 1. ได้ถูกบรรจุ              
ในระเบียบวำระกำรประชุมแล้ว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจำรณำวำระกำรประชุมท่ีเสนอ หรือไม่น ำเสนอ ช่ือบุคคลท่ีเสนอโดย          
ผูถื้อหุ้นท่ำนนั้นให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 
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กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

1. ขั้นตอนในกำรพจิำรณำ  

 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนตำมท่ีก ำหนดของหลกัเกณฑ์น้ี สำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น โดย
ด ำเนินกำร ดงัน้ี  

1.1 กรอกแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2566 (แบบ ก.) ให้ครบถว้นพร้อมทั้งลงลำยมือช่ือ และหำก
เป็นกำรเสนอวำระโดยผูถื้อหุ้นมำกกว่ำหน่ึงรำย ให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยกรอกรำยละเอียดของตนเองใน แบบ ก. คนละ 1 ใบ 
ต่อ 1 วำระ พร้อมทั้งลงลำยมือช่ือและรวมเป็นชุดเดียวกนั และให้ระบุช่ือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยให้เป็นผูป้ระสำนงำน
ติดต่อกบับริษทัฯ จ ำนวน 1 คน  

1.2 จดัเตรียมเอกสำรหลกัฐำนท่ีจะตอ้งจดัส่งให้บริษทัฯ พร้อมกบัแบบ ก. จ ำนวน 1 ชุด ต่อ 1 วำระ ดงัน้ี  

(ก) หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองกำรถือหุ้นจำกบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ หลักฐำนอื่นจำก         
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ ส ำเนำใบหุ้น         
ท่ีลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(ข) หลกัฐำนแสดงตนของผูถื้อหุ้น  

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ  

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือ ใบขบัขี่ หรือ หนงัสือเดินทำง หรือ ใบต่ำงดำ้ว   
ท่ียงัไม่หมดอำยขุองผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง  

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 

- ส ำเนำหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอำยไุม่เกิน 1 เดือน ซ่ึงรับรองควำมถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือของ
นิติบุคคล พร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษทัฯ (ถำ้มี) 

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือ ใบขบัขี่ หรือ หนังสือเดินทำง หรือใบต่ำงดำ้ว   
ท่ียงัไม่หมดอำยขุองผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือช่ือดงักล่ำว พร้อมทั้งลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง  

2. เร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม  

2.1 เร่ืองท่ีก ำหนดในมำตรำ 89/28 ของพระรำชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 1 

2.2 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลบริษทั 
หรือไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัฯ 

2.3 เร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรแลว้ 

2.4 เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สำมำรถติดต่อได ้หรือไม่ปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์  ท่ีบริษทัฯ 
ก ำหนด 

2.5 เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ 
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2.6 เร่ืองท่ีเป็นอ ำนำจกำรบริหำรจดักำรของคณะกรรมกำร เวน้แต่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อ       
ผูถื้อหุ้นโดยรวม 

หมำยเหตุ 1 : เร่ืองท่ีก ำหนดในมำตรำ 89/28 ของพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2551 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ 

• เป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในวรรคหน่ึง (ผูถื้อหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยท่ีถือหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั) 

• เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เท็จจริงท่ีกล่ำวอำ้งโดยผูถื้อหุ้นมิไดแ้สดงถึงเหตุอนั
ควรสงสัยเก่ียวกบัควำมไม่ปกติของเร่ืองดงักล่ำว 

• เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ ำนำจท่ีบริษทัจะด ำเนินกำรให้เกิดผลตำมท่ีประสงค ์
• เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำแลว้ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ และเร่ืองดังกล่ำว

ไดรั้บมติสนับสนุนดว้ยคะแนนเสียงน้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั เวน้แต่
ขอ้เท็จจริงในกำรน ำเสนอคร้ังใหม่จะไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกขอ้เท็จจริงในขณะท่ีน ำเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังก่อน 

• กรณีอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

3. กำรพจิำรณำ  

3.1 เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรองในเบ้ืองต้นให้คณะกรรมกำร ถ้ำข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขำนุกำรบริษัท         
จะด ำเนินกำรแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบเพื่อด ำเนินกำรแกไ้ข หำกขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นจะรวบรวมน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษทั เพ่ือพิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุมท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ ทั้งน้ี ค  ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร
บริษทั ถือเป็นท่ีสุด 

3.2 เร่ืองท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท  บริษัทฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น 
ประจ ำปี 2566 ในหนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุมพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั  

3.3 เร่ืองท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษทั บริษทัฯ จะแจง้มติคณะกรรมกำรพร้อมเหตุผลในกำรปฏิเสธให้    
ผูถื้อหุ้นทรำบทันทีหลงักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือในวนัท ำกำรถัดไป พร้อมทั้งแจ้งผ่ำนช่องทำงของ      
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแจง้เป็นระเบียบวำระแจง้เพื่อทรำบ ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2566  

กำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพจิำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท  

1. ขั้นตอนกำรพจิำรณำ  

 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำมท่ีก ำหนดของหลกัเกณฑ์น้ี สำมำรถเสนอช่ือบุคคล เพื่อพิจำรณำเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรบริษทั โดยด ำเนินกำร ดงัน้ี  

1.1 กรอกแบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้ง          
ลงลำยมือช่ือ และหำกเป็นกำรเสนอช่ือโดยผูถื้อหุ้นมำกกว่ำหน่ึงรำย ให้ผูถื้อหุ้นทุกรำยกรอกรำยละเอียดของตนเอง     
ในแบบ ข. คนละ 1 ใบ ต่อ 1 รำยช่ือ พร้อมทั้งลงลำยมือช่ือและรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุช่ือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมำยให้เป็นผูป้ระสำนงำนติดต่อกบับริษทัฯ จ ำนวน 1 คน  
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1.2 กรอกแบบขอ้มูลบุคคลท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือเพื่อพิจำรณำเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั (แบบ ค.) ให้ครบถว้น 
พร้อมแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึกษำ ประวติักำรท ำงำน ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน ส ำเนำทะเบียนบำ้น หรือ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) พร้อมลงลำยมือช่ือยินยอมของบุคคล
ท่ีไดรั้บกำรเสนอช่ือใน แบบ ค.  

1.3 จดัเตรียมเอกสำรหลกัฐำนท่ีจะตอ้งจดัส่งให้บริษทัฯ พร้อมกบั แบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รำยช่ือ และ แบบ ค. ดงัน้ี  

(ก) หลกัฐำนกำรถือหุ้น ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองกำรถือหุ้นจำกบริษทัหลกัทรัพย ์(Broker) หรือ หลกัฐำนอื่นจำกตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั หรือ ส ำเนำใบหุ้นท่ีลงนำม
รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

(ข) หลกัฐำนแสดงตนเป็นผูถื้อหุ้น 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ  

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือ ใบขบัขี่ หรือ หนงัสือเดินทำง หรือ ใบต่ำงดำ้ว   
ท่ียงัไม่หมดอำยขุองผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง  

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 

- ส ำเนำหนงัสือรับรองของนิติบุคคลอำยไุม่เกิน 1 เดือน ซ่ึงรับรองควำมถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือของ
นิติบุคคล พร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษทั (ถำ้มี) 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขบัขี่ หรือหนังสือเดินทำง หรือใบต่ำงดำ้ว      
ท่ียงัไม่หมดอำยขุองผูมี้อ  ำนำจลงนำมลงลำยมือช่ือดงักล่ำว พร้อมทั้งลงนำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

1. คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิสระ 

 (ก) มีคุณสมบติั และ ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยและประกำศท่ีเก่ียวขอ้ง  
 (ข) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมหลำกหลำยของทกัษะและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ

บริษทัฯ 
 (ค) มีภำวะผูน้ ำ วิสัยทศัน์ จริยธรรม และมีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น

โดยรวม ใชค้วำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ให้เป็นประโยชนต์่อกำรด ำเนินธุรกิจและมีควำมสนใจในกิจกำร
ของบริษทัฯ อยำ่งแทจ้ริง  

2. กำรพจิำรณำ  

2.1 เลขำนุกำรบริษทัจะเป็นผูพิ้จำรณำกลัน่กรองในเบ้ืองตน้ให้คณะกรรมกำร ถำ้ขอ้มูลไม่ครบถว้น เลขำนุกำรบริษทั   
จะด ำเนินกำรแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบเพื่อด ำเนินกำรแก้ไข หำกขอ้มูลครบถว้นจะรวบรวมน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร    
สรรหำและคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรสรรหำจะเป็นผูพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลท่ีไดรั้บกำร   
เสนอช่ือตำมหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรต่อไป เวน้แต่
คณะกรรมกำรสรรหำหรือคณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็นอย่ำงอื่น ทั้ งน้ี ค  ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรบริษัท           
ถือเป็นท่ีสุด  
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 3.2 บุคคลท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั จะไดรั้บกำรบรรจุช่ือในระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญ          
ผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2565 ในหนงัสือบอกกล่ำวนดัประชุมพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั 

 3.3 บุคคลท่ีไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำ หรือคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งมติ
คณะกรรมกำรพร้อมเหตุผลในกำรปฏิเสธให้ผูถื้อหุ้นทรำบทนัที  หลงัจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ หรือ
คณะกรรมกำรบริษัท หรือในวนัถัดไปของกำรประชุม พร้อมทั้ งแจ้งผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ง     
ประเทศไทย และแจง้เป็นระเบียบวำระแจง้เพื่อทรำบ ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2565  

ช่องทำงกำรรับเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอ  

 จดัส่งเอกสำรและหลกัฐำนต่ำงๆ ท่ีลงนำมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษทั โดยส่ง
ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับมำท่ี 

เลขำนุกำรบริษทั  
 บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตร่ี จ ำกดั (มหำชน)  
 เลขท่ี 73/3 หมู่ท่ี 4 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.13  
 ต ำบลบำงโฉลง อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540 

ระยะเวลำในกำรย่ืนเร่ือง  

 ตั้งแต่วนัท่ี 3 ตุลำคม 2565 ถึง 31 ธนัวำคม 2565 ทั้งน้ี บริษทัฯ จะถือวนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเร่ืองเป็นส ำคญั  


