บริษทั ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
A CERTIFIED ISO 9001 / ISO 14001 COMPANY
ที่ TFIS 12/2022
27 เมษำยน 2565
เรื่ อง แจ้งมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2565 (แก้ไข)
เรี ยน กรรมกำรและผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565 ของบริ ษทั ไทยฟิ ล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ฯ) เมื่อวันที่ 27 เมษำยน
2565 เวลำ 10.00 น. ณ บำงนำ คอนเวนชั่ น เซนเตอร์ ห้ อ งรำชพฤกษ์ 1 อำคำรบำงนำ ทำวเวอร์ เอ ชั้ น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14
ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 6.5 ตำบลบำงแก้ว อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540 ได้มีมติ ดังนี้
1.

มีมติรับทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2564

2.

มีมติรับทรำบผลกำรดำเนินงำน สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ของบริ ษทั ฯ

3.

มีมติอนุ มตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงิ น งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นและ งบกระแสเงินสด
ของงบกำรเงิน สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ของบริ ษทั ฯ
ผลกำรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ้น
เห็นด้วย

4.

15,589,692,280 เสี ยง ไม่เห็นด้วย 0

เสี ยง

งดออกเสี ยง 0

เสี ยง

บัตรเสี ย 0 เสี ยง

มีมติอนุมตั ิงดกำรจัดสรรกำไร และงดกำรจ่ำยเงินปันผล ประจำปี 2564
ผลกำรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ้น
เห็นด้วย

5.

15,589,692,280 เสี ยง ไม่เห็นด้วย 0

เสี ยง

งดออกเสี ยง

0

เสี ยง บัตรเสี ย 0 เสี ยง

มีมติอนุ มตั ิ ให้แต่งตั้งกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 2 ท่ำนได้แก่ นำงสำวอุษณี ย ์ มหำกิจศิริ และนำยกมลสุ ทธิ์ ทัพพะรังสี กลับเข้ำ
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษทั ฯ อีกวำระ โดยมีผลกำรลงคะแนนผูถ้ ือหุ้น เป็ นรำยบุคคล ดังนี้
(1) แต่งตั้ง

นำงสำวอุษณี ย ์ มหำกิจศิริ

เป็ นรองประธำนกรรมกำร

ผลกำรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ้น
เห็นด้วย
(2) แต่งตั้ง

15,589,692,280 เสี ยง ไม่เห็นด้วย 0
นำยกมลสุ ทธิ์

ทัพพะรังสี

เสี ยง

งดออกเสี ยง

570 เสี ยง

บัตรเสี ย 0 เสี ยง

570 เสี ยง

บัตรเสี ย 0 เสี ยง

เป็ นกรรมกำร

ผลกำรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ้น
เห็นด้วย

15,589,692,102 เสี ยง ไม่เห็นด้วย 178 เสี ยง

สำนักงำน : 73/3 หมู่ 4 ถนนเทพรัตน กม.13
ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540
โทร. 0-2750-1350, 0-2316-9558
โทรสำร : (062) 0-2316-9687, 02316-6225

Office : 73/3 Moo 4 Debaratana Rd. Km. 13
Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn, 10540
Tel : 0-2750-1350, 0-2316-9558
Fax : (062) 0-2316-9687, 02316-6225

งดออกเสี ยง

โรงงำน : 327 หมู่ 8 ตำบลมำบข่ำ
อำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : (038) 636-094-7
โทรสำร : (038) 636-093

Factory : 327 Moo 8 Mabkha,
Nikhompattana, Rayong 21180
Tel : (038) 636 094-7
Fax : (038) 636 093

บริษทั ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหำชน)
THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
A CERTIFIED ISO 9001 / ISO 14001 COMPANY
6.

มี มติ อนุ มัติค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับ ปี 2565 เป็ นเบี้ ยเลี้ ยงกรรมกำรเดื อนละ 20,000 บำทต่อท่ ำน และเบี้ ยเลี้ ยงประธำน
กรรมกำรเดือนละ 30,000 บำท บำท โดยในเดือนที่มีกำรประชุมคณะกรรมกำร บริ ษทั ฯ จะจ่ำยค่ำเดิ นทำงให้กบั กรรมกำรที่มำ
ประชุมในแต่ละครั้งท่ำนละ 5,000 บำท หำกเดือนใดมีกำรประชุมคณะกรรมกำรมำกกว่ำ 2 ครั้ง บริ ษทั ฯ จะจ่ำยค่ำเดินทำงให้กบั
กรรมกำรท่ำนที่มำประชุมไม่เกิน 10,000 บำทในเดือนนั้น (โดยกรรมกำรแต่ละท่ำนที่ร่วมเป็ นคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรื อ
กรรมกำรชุดย่อยไม่มีค่ำตอบแทนอื่นอีก) ผลกำรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ้น
เห็นด้วย

7.

15,589,692,280 เสี ยง ไม่เห็นด้วย 0

เสี ยง

งดออกเสี ยง 570

เสี ยง

บัตรเสี ย 0 เสี ยง

มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีสำหรับปี 2565 จำก บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จำกัด โดย
นำยจิโรจ
นำงสุ มนำ
นำงสำวกรรณิ กำร์

ศิริโรโรจน์
เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ
วิภำณุรัตน์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 7305

เป็ นผูต้ รวจสอบงบกำรเงินของบริ ษทั ฯ หรื อผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตอื่นที่บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จำกัด มอบหมำย เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ ด้วยโดยให้ค่ำตอบแทนในกำรตรวจสอบบัญชีไม่เกิน 1,000,000 บำท และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินโดยตรงตำมจำนวนที่จ่ำยไปจริ ง
ผลกำรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ้น
เห็นด้วย
8.

15,589,692,850 เสี ยง ไม่เห็นด้วย 0

เสี ยง

งดออกเสี ยง 0

เสี ยง

บัตรเสี ย 0 เสี ยง

ผูถ้ ือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ท้งั หมด เสนอวำระเพิ่มเติมให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ 1 ท่ำน คือ นำยชัยรัก จันทรนิจกร
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งนำยชัยรัก จันทรนิจกร เป็ นกรรมกำร
ผลกำรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ้น
เห็นด้วย

15,591,042,191 เสี ยง ไม่เห็นด้วย 89

เสี ยง

งดออกเสี ยง 570

เสี ยง

บัตรเสี ย 0 เสี ยง

จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ

ขอแสดงควำมนับถือ
นำงสำวทิพรัตน์ พงษ์นเรศ
เลขำนุกำรบริ ษทั

สำนักงำน : 73/3 หมู่ 4 ถนนเทพรัตน กม.13
ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540
โทร. 0-2750-1350, 0-2316-9558
โทรสำร : (062) 0-2316-9687, 02316-6225

Office : 73/3 Moo 4 Debaratana Rd. Km. 13
Bangchaloang, Bangplee, Samutprakarn, 10540
Tel : 0-2750-1350, 0-2316-9558
Fax : (062) 0-2316-9687, 02316-6225

โรงงำน : 327 หมู่ 8 ตำบลมำบข่ำ
อำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : (038) 636-094-7
โทรสำร : (038) 636-093

Factory : 327 Moo 8 Mabkha,
Nikhompattana, Rayong 21180
Tel : (038) 636 094-7
Fax : (038) 636 093

