บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
หลักเกณฑ์กำรให้สิทธิผู้ถือหุน้ เสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และ/ หรือ เสนอชื่อบุคคล
เพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2563
วัตถุประสงค์
ด้วยบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) ตระหนักถึงสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อ
บุคคล เพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้ง เป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวำระในกำรประชุมตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในกำรเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบี ยบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล
เพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 5 ของจำนวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
2. ต้องถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน นับจำกวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวำระกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท
3. ต้องมีหลั กฐำนแสดงกำรถือหุ้ นอย่ ำงต่อเนื่องของตน เช่ น ใบหุ้น หรื อหนังสื อรับ รองกำรถือ หุ้นจำกบริษั ท
หลักทรัพย์ (Broker) หรือ หลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด หรือ สำเนำใบหุ้นที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง รวมทั้งสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร
หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทำง หรือ ใบต่ำงด้ำวที่ยังไม่หมดอำยุของผู้ถือหุ้น (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) พร้อมระบุที่อยู่ และ
หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
กำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
1. ขั้นตอนในกำรพิจำรณำ
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่กำหนดของหลักเกณฑ์นี้ สำมำรถเสนอระเบียบวำระกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น
โดยดำเนินกำร ดังนี้
1.1 กรอกแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุน้ ประจำปี 2563 (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลำยมือชื่อ
และหำกเป็นกำรเสนอวำระโดยผู้ถือหุ้นมำกกว่ำหนึ่งรำย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยกรอกรำยละเอียดของตนเองใน
แบบ ก. คนละ 1 ใบ ต่อ 1 วำระ พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับ
มอบหมำยให้เป็นผู้ประสำนงำนติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 คน
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1.2 จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับแบบ ก. จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 วำระ ดังนี้
(ก) หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองกำรถือหุ้นจำกบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ หลักฐำนอื่น
จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ
สำเนำใบหุ้นที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) หลักฐำนแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ
-

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทำง หรือ
ใบต่ำงด้ำวที่ยังไม่หมดอำยุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
-

สำเนำหนังสือรับรองของนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งรับรองควำมถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนำจ
ลงลำยมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตรำสำคัญของบริษัท (ถ้ำมี)
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือ ใบขับขี่ หรือ หนั งสือเดินทำง หรือ
ใบต่ำงด้ำวที่ยังไม่หมดอำยุของผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อดังกล่ำว พร้อมทั้งลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

2. เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม
2.1 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือ ให้ข้อมูลเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ
หรือ เสนอมำไม่ทันภำยในเวลำที่กำหนด
2.2 เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่ำวอ้ำงโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับควำมไม่ปกติของเรื่องดังกล่ำว
2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนำจที่บริษัทฯ จะดำเนินกำรให้เกิดผลตำมที่ประสงค์
2.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำและเรื่องดังกล่ ำว
ได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
เว้นแต่ ข้อเท็จจริงในกำรนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยสำคัญจำกข้อเท็จจริงในขณะที่
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
2.5 เรื่องที่ขัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนกำกับ
ดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ
2.6 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรแล้ว
2.7 กรณีอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรกำกับดูแลตลำดทุนประกำศกำหนด
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3. กำรพิจำรณำ
3.1 เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผูพ้ ิจำรณำกลั่นกรองในเบื้องต้น ถ้ำข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขำนุกำรบริษัทจะดำเนินกำร
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบเพื่อดำเนินกำรแก้ไข หำกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนจะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริ ษัท เพื่ อ พิจ ำรณำควำมเหมำะสมของระเบี ยบวำระกำรประชุ ม ที่ผู้ ถื อหุ้ น เสนอ ทั้ งนี้ คำวิ นิจ ฉั ยของ
คณะกรรมกำรบริษัท ถือเป็นที่สุด
3.2 เรื่องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งเป็นระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท
3.3 เรื่องที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งเป็นระเบียบวำระแจ้งเพื่อทรำบในกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมระบุเหตุผลในกำรปฏิเสธด้วย
กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท
1. ขั้นตอนกำรพิจำรณำ
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่กำหนดของหลักเกณฑ์นี้ สำมำรถเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้ง
เป็นกรรมกำรบริษัท โดยดำเนินกำร ดังนี้
1.1 กรอกแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน
พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อ และหำกเป็นกำรเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นมำกกว่ำหนึ่งรำย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยกรอก
รำยละเอียดของตนเองในแบบ ข. คนละ 1 ใบ ต่อ 1 รำยชื่อ พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน
และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ประสำนงำนติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 คน
1.2 กรอกแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับ กำรเสนอชื่อเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริษัท (แบบ ค.)
ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ กำรศึ กษำ ประวัติกำรทำงำน
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือ สำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ)
พร้อมลงลำยมือชื่อยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อใน แบบ ค.
1.3 จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับ แบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รำยชื่อ และ แบบ ค. ดังนี้
(ก) หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองกำรถือหุ้นจำกบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ หลักฐำน
อื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
หรือ สำเนำใบหุ้นที่ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) หลักฐำนแสดงตนเป็นผู้ถือหุ้น
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทำง หรือ
ใบต่ำงด้ำวที่ยังไม่หมดอำยุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
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กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
- สำเนำหนังสือรับรองของนิติบุคคลอำยุไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งรับรองควำมถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนำจลง
ลำยมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตรำสำคัญของบริษัท (ถ้ำมี)
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือ บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือ ใบขับขี่ หรือ หนั งสือเดินทำง หรือ
ใบต่ำงด้ำวที่ยังไม่หมดอำยุของผู้มีอำนำจลงนำมลงลำยมือชื่อดังกล่ำว พร้อมทั้งลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
2. คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิสระ
(ก) มีคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยและประกำศที่เกี่ยวข้อง
(ข) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมหลำกหลำยของทักษะและประสบกำรณ์ในกำรทำงำนที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ
(ค) มีภำวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจและมีควำม
สนใจในกิจกำรของบริษัทฯ อย่ำงแท้จริง
3. กำรพิจำรณำ
3.1 เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผูพ้ ิจำรณำกลั่นกรองในเบื้องต้น ถ้ำข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขำนุกำรบริษัทจะดำเนินกำร
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบเพื่อดำเนินกำรแก้ไข หำกข้อมูลครบถ้วนจะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลดังกล่ำว และพิจำรณำว่ำควรเสนอรำยชื่อบุคคลดังกล่ำวเพื่อเข้ำรับกำร
พิจำรณำเลือกตั้งในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรบริษัท ถือเป็นที่สุด
3.2 บุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะได้รับกำรบรรจุชื่อในระเบียบวำระกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท
3.3 บุคคลที่ไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งเป็นระเบียบวำระแจ้งเพื่อ ทรำบ
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมระบุเหตุผลในกำรปฏิเสธด้วย
ช่องทำงกำรรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
ผู้ถือหุ้นสำมำรถแจ้งเรื่องผ่ำนช่องทำง ดังนี้
1. จัดส่งเอกสำรและหลักฐำนต่ำงๆ ที่ลงนำมเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษัท
โดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมำที่
นำยสมชัย วสุพงศ์โสธร เลขำนุกำรบริษัท (แบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ แบบขอเสนอ
ชื่อบุคคล เพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563)
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บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 73/3 หมู่ที่ 4 ถนนเทพรัตน (บำงนำ-ตรำด) กม.13 ตำบลบำงโฉลง อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540
2. หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใด สำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่ นำงสำวทิพรัตน์ พงษ์นเรศ ผู้ช่วยเลขำนุกำรบริษัท
โทรศัพท์ : 02-750-1350 ต่อ 240 E-mail: thiparat@thaifilmind.com
ระยะเวลำในกำรยื่นเรื่อง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึง 31 ธันวำคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือวันที่บริษัทฯ ได้รับเรื่องเป็นสำคัญ
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