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FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.

357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG). SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (02) 578-2822-4

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563

วันที่  19  2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
1. สำ�เนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
2. สำ�เนางบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
3. รายงานประจำ�ปี 2562 ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (QR Code และ Link สำ�หรับ Download
ไฟล์ PDF)
4. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563
5. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระฯ และประวัติบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
แทนตำ�แหน่งกรรมการที่ว่างลง
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. เพื่อส่งกลับทางบริษัทฯ
8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563
       ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)  ครั้งที่ /2563 วันที่
2563  
ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้เรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2563 ในวันศุกร์ท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม
เอส ซี ปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 เลขที่ 474 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โดยกำ�หนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และออกเสียงลงคะแนน (Record  
Date) ในวันที่
2563
สำ�หรับการกำ�หนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2563  บริษัทฯ ได้ประกาศใน เว็บไซต์
ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 ถึงวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2562 แต่เมื่อครบกำ�หนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายัง บริษทั ฯ  
จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
ความเป็นมาและเหตุผล
บริษทั ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562  
ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำ�รายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่
กฎหมายกำ�หนด อีกทัง้ ได้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ อีกด้วย  
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 ลงวันที่ 26
เมษายน 2562                          
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
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เป็นเสียงชี้ขาด
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรนำ�เสนอรายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
วาระนี้ไม่ต้องลงมติ  เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนของบริษัทสำ�หรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
		
ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
ความเป็นมาและเหตุผล
งบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและได้ผา่ นการสอบทานจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ว่ า ถู ก ต้ อ งตาม
มาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำ�
ปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนของบริษัท
สำ�หรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้ว
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2562
ความเป็นมาและเหตุผล
จากงบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตาม
มาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฎว่า ผลประกอบการประจำ�ปี 2562
ที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุน ขาดทุน จำ�นวนเงิน  
92,184,873 บาท  ( เก้าสิบสองล้านหนึง่ แสนแปดหมื่นสีพ่ นั แปดร้อยเจ็ดสิบ
สามบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ  มีผลประกอบการ ขาดทุน
เป็นจำ�นวนเงิน  113,906,373  บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านเก้าแสนหกพัน
สามร้อยเจ็ดสิบสามบาท) ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้บริษทั งดจ่ายเงินปันผล           
ความเห็นคณะกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทงดจ่าย
เงินปันผล คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากันให้ประธาน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำ�นวน 2 ท่าน และ เลือกตั้งกรรมการใหม่
		
จำ�นวน 1 ท่าน ทดแทนตำ�แหน่งที่ว่างลง
ความเป็นมาและเหตุผล
เนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 มีกรรมการที่ครบวาระ
ที่จะต้องออกจากการเป็นกรรมการ จำ�นวน 2 ท่าน คือ 1. นายวิชัย
ตันพัฒนรัตน์  2. นายทวีทรัพย์  จิตต์โสภณ แต่ที่ผ่านมา นายยรรยง วิทยาไพศาลศิลป์ /กรรมการ ได้ขอลาออกจากกรรมการเพราะ ปัญหาด้านสุขภาพ  
มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563   จึงเหลือกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติ
หน้าที่จำ�นวน 8 ท่าน และจะต้องแต่งตั้งเพิ่มเพื่อทดแทนตำ�แหน่งที่ว่าง
อีก 1 ท่าน เพื่อให้ครบจำ�นวน 9 ท่าน  (ในจำ�นวน 9 ท่าน จะประกอบด้วย
กรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน หรือ จำ�นวน 1 ใน 3  ของจำ�นวนกรรมการ
ทั้งหมด)   ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 และ ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จำ�กัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษัท  (โดยผ่านการเห็นชอบการ
คัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ) จะต้องนำ�เสนอ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎหมาย  ต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวที่ได้รับ
การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วจึงจะสามารถเข้าทำ�งานและปฏิบตั หิ น้าที่
ในตำ�แหน่งกรรมการบริษัทได้ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ท�ำ การสรรหาติดต่อบุคคลที่ มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อ
วันที่    แล้ว    
ความเห็นคณะกรรมการ
จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่
2563
เห็นควรเสนอชื่อกรรมการทีค่ รบกำ�หนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการ
ของบริษทั อีกวาระหนึง่ ทัง้ 2 ท่าน และ เลือกตัง้ กรรมการใหม่จำ�นวน 1 ท่าน  
ทดแทนตำ�แหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับ
งานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ตามรายนามต่อไปนี้ :   
1. นายวิชัย  ตันพัฒนรัตน์ กรรมการบริษัท                              
                       
2. นายทวีทรัพย์  จิตต์โสภณ กรรมการบริษัท  
3. พล.อ.อุทัย ชินวัตร
แต่งตั้งใหม่แทนตำ�แหน่งกรรมการบริษัท
ว่าง (นายยรรยง   วิทยาไพศาลศิลป์)     
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก�ำ หนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำ�เหน็จกรรมการ ประจำ�ปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 15 กำ�หนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงิน
รางวัล  เบี้ยประชุม  บำ�เหน็จ  โบนัส  หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่น  ตามทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของจำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน ซึง่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ประชุม
พิจารณาครั้งที่ 2/2563 วันที่ 15 มีนาคม 2563 และผลการประชุมของ
ซึ่งคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการและบำ�เหน็จกรรมการ ประจำ�ปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุด

ให้แก่กรรมการ จำ�นวน 5,000 บาท / คน / ครั้ง ที่เข้าประชุม

2. ค่าตอบแทนรายเดือน

ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท  จำ�นวน 30,000 บาท / เดือน
ให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำ�นวน 30,000 บาท / เดือน
ให้แก่คณะกรรมการบริษัท  จำ�นวน 20,000 บาท / เดือน

3. ค่าบำ�เหน็จตอบแทนกรรมการ

ให้แก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ 6 ของกำ�ไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ในปี 2563 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้
พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำ�นวนคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนสำ�หรับปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3759 หรือ  นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 7305 หรือ  นายวิโรจน์  ศิริโรจน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5113  
หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713
หรือ นางสุมนา  เสนีวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5897   แห่งบริษัท
กรินทร์ ออดิท จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำ�ปี
2563 โดยมีค่าตอบแทนที่เสนอจำ�นวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท
ถ้วน)  โดยค่าตอบแทนในปี 2563 นี้เท่ากับปี 2562   ซึ่งค่าตอบแทนดัง
กล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทาน  งบประจำ�
ไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง
ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ
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คะแนนเสียงเพื่อลงมติ
                                   

ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  
ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำ�หนดให้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่
กำ�หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้    
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุม ด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำ�นาจให้ผอู้ นื่ เข้าร่วมประชุมแทนได้ตามหนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบมาพร้อม
กันนี้และยื่นต่อ บริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย
				

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์    โกศลธนวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2562
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน )
วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562
ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ ชั้น 5 ห้องกิ่งกัญญา
เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
นายชูสกุล  เอีย่ มโสภา เลขานุการบริษทั ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ เข้าสูก่ ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2562
ของ บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) เมื่อเวลา 9.30 น. และได้กล่าวแนะนำ�คณะกรรมการบริษัท และ
ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ท่านที่ 1 คุณวิชัย  ตันพัฒนรัตน์
ท่านที่ 2 คุณวิบูลย์  โกศลธนวงศ์
ท่านที่ 3 คุณยรรยง  วิทยาไพศาลศิลป์
ท่านที่ 4 คุณทวีทรัพย์  จิตต์โสภณ
ท่านที่ 5 พลตำ�รวจโทสมเดช  ขาวขำ�
ท่านที่ 6 พลเอกธวัชชัย  สมุทรสาคร
ท่านที่ 7 คุณไพจิตร   บุณยานุเคราะห์

ตำ�แหน่ง
ตำ�แหน่ง
ตำ�แหน่ง
ตำ�แหน่ง
ตำ�แหน่ง
ตำ�แหน่ง
ตำ�แหน่ง

ฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
ท่านที่ 1 คุณมาลี  พิณทอง

ตำ�แหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส

รักษาการประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่                                                                            
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                                         
กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท เอสพี ออดิท จำ�กัด
คุณอภิชาติ  บุญเกิด
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น
คุณกชกร  นำ�เกียรติสกุล
และนายชูสกุล เอี่ยมโสภา เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562
ของบริษัทในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้มาประชุมด้วยตนเองจำ�นวน 15 ราย มีจำ�นวนหุ้น 3,416,001 หุ้น
รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจำ�นวน 18 ราย  มีจ�ำ นวนหุ้น 392,720,000  หุ้น (รวมมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ พล
เอกธวัชชัย สมุทรสาครเข้าประชุมแทน จำ�นวน 1 ราย มีจำ�นวนหุ้น 9,000 หุ้น) รวมจำ�นวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น
33 ราย นับรวมเป็นจำ�นวนหุ้นได้ 396,136,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.4121 ของจำ�นวนหุ้นที่จ�ำ หน่ายแล้วทั้งหมด
615,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34.
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โดยก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นายชูสกุล เอี่ยมโสภา เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน  
ดังมีรายละเอียดดังนีก้ ารประชุมในวันนีม้ วี าระการประชุมทัง้ สิน้ 8 วาระ  ดังรายละเอียดลำ�ดับวาระการประชุม  ปรากฏ
ตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สำ�หรับวิธกี ารลงคะแนนตามข้อบังคับบริษทั ข้อ 36 ได้ก�ำ หนดว่า
ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง  ในแต่ละวาระ
จะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ผูถ้ อื หุน้ ทีล่ งคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และหรือ งดออกเสียง และจะนำ�คะแนนเสียงดังกล่าว
หักออกจากจำ�นวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม   ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
สำ�หรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย เจ้าหน้าที่ จะขอรับใบลงคะแนนคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม โดยขอให้วางไว้บนโต๊ะที่
ท่านนั่งประชุมเพื่อบริษัทจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือ แสดงความ
คิดเห็นเป็นอย่างอื่น  ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
การลงมติในวาระที่ 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , และ 7 จะเป็นการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ในวาระต่าง ๆ ดังกล่าว ให้ยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนน
ในวาระที่ 2 จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นการเสนอผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการในรอบ ปี 2560                
ให้ที่ประชุมรับทราบ
เมื่อเลขานุการบริษัทได้อธิบายเสร็จสิ้นแล้ว จึงขออาสาสมัครเพื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจำ�นวน
3 ท่าน  ประกอบด้วย (1) คุณสรรเสริญ  เณรทอง  (2) คุณอนงค์  รชตะสมบูรณ์   (3) คุณกานต์รวี  เพ็ญนาท
จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญท่านประธาน คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี 2562
ท่านประธานบริษัทได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และได้เริ่มการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2562
ประธานที่ประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561
เมื่อวันที  ่ 27 เมษายน 2561  ตามรายละเอียดสำ�เนารายงานการประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าพร้อมหนังสือ
เชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารายงานดังกล่าวเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุม และเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติใน
วาระนี้
แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 1 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้การรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561
จำ�นวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำ�นวน   396,156,001  เสียง
เห็นด้วย
396,156,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง
เสียง คิดเป็นร้อยละ -
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วาระที่ 2 รับทราบผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2561
ประธานที่ประชุมได้รายงานผลการดำ�เนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ
โดยมีข้อมูลโดยสรุปของผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2561 ดังนี้
ในปี 2561 บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังคงดำ�เนินธุรกิจใน
สภาวะทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง จึงให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องปรับตัวให้ทันกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ  
ซึ่งภาพรวมของการดำ�เนินงานพอสรุปเป็นส่วนๆได้ดังนี้  บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) ไม้ปาร์ติเกิลบ
อร์ด ได้รบั การตอบรับจากตลาดพอสมควร มีรายได้จากการขายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ แต่การผลิตและจำ�หน่าย
ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ที่บริษัทกำ�หนดไว้ ไม้ยางพาราประสาน Laminated Board เน้นการขายทั้งในประเทศซึ่งได้
รับการตอบรับจากตลาดพอสมควร การผลิต woodchip (ไม้สับ) ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี ในส่วนการ
ผลิตและจำ�หน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ยังคงสินค้าหลักส่งออกไปยังตลาดการค้าต่างประเทศ  และเป็นรายได้
หลักของบริษัทในปี 2561  ส่วนบริษัทแฟนซีแอสเสท  จำ�กัด  ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย   ทำ�ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
สามารถเข้าไปมีสว่ นแบ่งตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้ดพี อควร โดยผลการดำ�เนินงานในปี 2561 สรุปโดยสังเขป
ดังนี้
รายได้รวมของ บริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม ในปี 2561 เท่ากับ 468.05 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2560 เป็นจำ�นวนเงิน 294.80 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 38.64 (รายได้รวมปี60 เท่ากับ
762.85 ล้านบาท) มีรายได้จากการขาย เท่ากับ  461.64 ล้านบาท ลดลง จากปี 2560เป็นจำ�นวนเงิน 290.89 ล้าน
บาทคิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 38.65 (รายได้จากการขายปี60เท่ากับ 752.53 ล้านบาท) ต้นทุนขายในปี
2561เท่ากับ479.62  ล้านบาท ลดลงจากในปี 2560 เป็นจำ�นวนเงิน 227.96 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง
ร้อยละ 32.22 (ต้นทุนขายปี 2560   ที่เท่ากับ 707.58 ล้านบาท ) ในส่วนของงบเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้
ในปี 2561 เท่ากับ 325.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก  ปี 2560 เป็นจำ�นวนเงิน 106.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 48.34 (รายได้ปี60 เท่ากับ 219.51 ล้านบาท) มีรายได้จากการขายในปี2561เท่ากับ 304.54
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำ�นวนเงิน 247.04ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 429.63 (รายได้
จากการขายปี60 เท่ากับ 57.50 ล้านบาท)  มีต้นทุนขายในปี2561เท่ากับ  341.66  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560
เป็นจำ�นานเงิน 255.92 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 298.39 (รายต้นทุนขายปี60 เท่ากับ 85.76
ล้านบาท) สาเหตุที่บริษัทมีรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น มาจากการรับโอนกิจการของ
แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (บริษัทย่อย)
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามเพิม่ เติม แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถาม
เพิ่มเติม  
(เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2561 จึงไม่มี
การลงมติแต่ประการใด  จึงขอพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป )
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนของบริษัทสำ�หรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
		
ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำ�หรับปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี (นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา บริษัท เอส พี
ออดิท จำ�กัด จำ�กัด) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำ�ปี 2561 ที่ได้จัดส่งไปยัง
ผู้ถือหุ้นแล้วจากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ดังนี้
(ข้อซักถามและคำ�ตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ่นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
แล้ว ประธาน จึงกล่าวต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้
แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนของ
บริษัท สำ�หรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
จำ�นวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำ�นวน   405,258,101  เสียง
เห็นด้วย
405,258,101 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็นร้อยละ                ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม  4 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำ�นวน 37 ราย
รวมจำ�นวนหุ้นได้  405,258,101  หุ้น
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2561
ประธานที่ประชุม ได้แจ้งว่าจากงบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ปรากฎว่าผลประกอบการประจำ�ปี 2561
ที่แสดงในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุน ขาดทุน จำ�นวนเงิน 164,985,061.18 บาท  (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้าน
เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันหกสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์) และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทั ฯ มีผลประกอบการ ขาดทุน
เป็นจำ�นวนเงิน 214,376,167.99  บาท (สองร้อยสิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้า
สตางค์) ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562 จึงได้เสนอขอให้บริษัท
งดจ่ายเงินปันผล  ประจำ�ปี 2561      
จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการ
งดจ่ายเงินปันผลของบริษัทในครั้งนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในวาระนี้
ประจำ�ปี 2561

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
จำ�นวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำ�นวน   405,258,101  เสียง
เห็นด้วย
405,258,101   เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
-
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำ�ปี 2562
ประธานทีป่ ระชุมได้แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 17 กำ�หนดว่า  “ ในการประชุมสามัญประจำ�
ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ 1 ใน  3” ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำ�แหน่งกรรมการของบริษัทตามกำ�หนดวาระมี
ดังนี้   1.  นายสุชาติ พิศิษฐวานิช     2.  พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร     3.  นายยรรยง   วิทยาไพศาลศิลป์    
สืบเนื่องจาก นายสุชาติ พิศิษฐวานิได้ขอลาออกจากกรรมการ/ประธานกรรมการ เพราะ ปัญหา
ด้านสุขภาพการลาออก มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562  ประกอบกับ นายชวลิต ลีลาพรพิสิฐ กรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนได้ขอลาออก สืบเนื่องจากได้ด�ำ รงตำ�แหน่งดังกล่าว
มานานกว่า 9 ปี  ซึ่งเกินกำ�หนดที่เหมาะสมตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผลบังคับ  ตั้งแต่วันที่
28 กุมพาพันธ์   2562 จึงเหลือกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่จ�ำ นวน 7 ท่าน จึงมีความจำ�เป็นต้องแต่งตั้งเพิ่มเพื่อ
ทดแทนตำ�แหน่งที่ว่าง อีก 2 ท่าน เพื่อให้ครบ จำ�นวน 9 ท่าน (ในจำ�นวน 9 ท่าน จะประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำ�นวน 3 ท่าน หรือ จำ�นวน 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด) ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 และ ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำ�กัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษัท (โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะต้องนำ�เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมาย  ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณา และมีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นแล้วจึงจะสามารถเข้าทำ�งานและปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่งกรรมการบริษัทได้
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทำ�การสรรหา
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อทีป่ ระชุมของคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562
แล้ว จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำ�หนด
ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 2 ท่าน และ เลือกตั้งกรรมการใหม่จ�ำ นวน 2 ท่าน  
ทดแทนตำ�แหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน และกรรมการใหม่ อีก 2 ท่าน  เป็นผู้มีความ
รู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ตามรายนามต่อไปนี้ :1. พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร
2. นายยรรยง   วิทยาไพศาลศิลป์
3. พล.อ.ดร.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข
4. นายอาวิน โซนี่

กรรมการบริษัท   
กรรมการบริษัท  
แต่งตั้งใหม่แทนตำ�แหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง
(นายสุชาติ พิศิษฐวานิช )     
แต่งตั้งใหม่แทนตำ�แหน่งกรรมการบริษัทที่ว่าง
(นายชวลิต  ลีลาพรพิสิฐ)  

ประธานทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามเพิม่ เติมเกีย่ วกับรายละเอียดของการกรรมการ
แต่ละท่าน   แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานได้ให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคลตามลำ�ดับ
โดยเริ่มจาก
วาระที่ 1 พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร
กรรมการบริษัท
วาระที่ 2 นายยรรยง   วิทยาไพศาลศิลป์ กรรมการบริษัท
วาระที่ 3 พล.อ.ดร.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข
แต่งตั้งใหม่แทนตำ�แหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง
วาระที่ 4 นายอาวิน โซนี่
แต่งตั้งใหม่แทนตำ�แหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง
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แจ้งสรุปผลของมติทปี่ ระชุม วาระที่ 5  ทีป่ ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่ตงั้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระ
และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำ�แหน่งกรรมการบริษัทที่ว่าง
ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.1 แต่งตั้ง พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร
จำ�นวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำ�นวน   405,258,101  เสียง
เห็นด้วย
405,258,101   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง
เสียง คิดเป็นร้อยละ
ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.2 แต่งตั้ง นายยรรยง วิทยาไพศาลศิลป์
จำ�นวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำ�นวน   405,258,101  เสียง
เห็นด้วย
405,258,101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็นร้อยละ เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.3 แต่งตั้ง พล.อ.ดร.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข
จำ�นวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำ�นวน   405,258,101  เสียง
เห็นด้วย
405,258,101   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง
เสียง คิดเป็นร้อยละ
ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.4 แต่งตั้ง นายอาวิน โซนี่
จำ�นวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำ�นวน   405,258,101  เสียง
เห็นด้วย
405,258,101   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง
เสียง คิดเป็นร้อยละ
-
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก�ำ หนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำ�เหน็จกรรมการ ประจำ�ปี 2562
ประธานทีป่ ระชุม ได้แจ้งว่า สำ�หรับค่าบำ�เหน็จกรรมการในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา ผลจากมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้งดจ่ายค่าบำ�เหน็จกรรมการประจำ�ปี 2561    
สำ�หรับค่าตอบแทนกรรมการ และบำ�เหน็จกรรมการ ประจำ�ปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยกำ�หนดให้ค่าตอบแทนประกอบไปด้วย ค่าเบี้ยประชุม  
ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าบำ�เหน็จกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำ�ปี 2561 ดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการทุกชุดจำ�นวน 5,000 บาท / คน / ครั้ง ที่เข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบ จำ�นวน 30,000 บาท/เดือน และให้แก่คณะกรรมการฯ จำ�นวน 20,000 บาท/เดือน
3. ค่าบำ�เหน็จกรรมการให้แก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ 6 ของกำ�ไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการในปี 2562 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่
กรรมการตามความเหมาะสม
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามเพิม่ เติมในวาระนี้  แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่าน
ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำ�หนดค่าบำ�เหน็จ
ตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2562 การลงมติในวาระนี้
จำ�นวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำ�นวน   405,258,101  เสียง
เห็นด้วย
405,258,101   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง
เสียง คิดเป็นร้อยละ
(ให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า สองในสาม (2/3) ของคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี 2562
ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ พลเอกธวัชชัย สมุทรสาครประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
เป็นผูแ้ ถลงต่อทีป่ ระชุม พลเอกธวัชชัย สมุทรสาครประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2562ได้แก่ นายพิศิษฐ์  ชีวะ
เรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ  
นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอทจำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ประจำ�ปี 2562 โดยคิดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 เป็นจำ�นวนเงิน 2,000,000  
บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี 2562 นี้ลดลงจากปี 2561 เป็นจำ�นวน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาท
ถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานงบประจำ�ไตรมาสและ
ตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ
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จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามเพิม่ เติมในวาระนี้  แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่าน
ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี 2562
จำ�นวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระนี้ จำ�นวน   405,258,101  เสียง
เห็นด้วย
405,258,101   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสียง คิดเป็นร้อยละ เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)
ประธานทีป่ ระชุม ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ขณะนีว้ าระต่าง ๆ ได้รบั การพิจารณาจากทีป่ ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะกล่าวสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
เพิ่มเติม ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ได้มีการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว  ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ
บริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้
ปิดประชุมเวลา   10.30  น.
						

(นายชูสกุล  เอี่ยมโสภา )
      เลขานุการบริษัท

          (นายวิชัย  ตันพัฒนรัตน์  )
              ประธานที่ประชุม
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เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม
สรุปข้อซักถามผู้ถือหุ้น และ คำ�ตอบ ประธานที่ประชุมและกรรมการที่เกี่ยงข้อง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนของบริษัทสำ�หรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ซึ่งผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
ข้อซักถาม

:

คำ�ตอบ

:

ข้อซักถาม
คำ�ตอบ

:
:

		

คุณสกล งามเลิศชัย  (ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง) จากปี2561ทีผ่ า่ นมาบริษทั มีผลขาดทุนกว่า 100ล้าน
บาท อยากทราบว่ากิจการไม้กบั กิจการอสังหาฯ ธุรกิจไหนทีส่ ง่ ผลให้บริษทั มีผลประกอบการขาดทุน
คุณวิชัย  ตันพัฒนรัตน์  (รักษาการประธานกรรมการ) ไม้ยางพาเป็นธุรกิจหลักของบริษัทซึ่งในปี
2561 ที่ผ่านมามีความผันผวนมากที่สุดตั้งแต่มีการขายไม้ยางพาราอบแห้ง สาเหตุหนึ่งจากราคา
ไม้ยาง ปัจจุบนั ยางพาราไม่วา่ จะเป็นไม้หรือแผ่นยางประเทศจีนเป็นผูก้ �ำ หนดราคาราคาจะขึน้ หรือ
ลงจะขึ้นอยู่กับประเทศจีน ซึ่งในปี61ราคาไม้ยางพารามีความผันผวนสูงมากอย่างที่ไม่เคยมีมา
ก่อน สาเหตุมาจากการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา กับประเทศจีน ประเทศจีนโดนกำ�แพงภาษี ทำ�ให้
การส่งไม้ยางพาราของไทยไปประเทศจีนได้รับผลกระทบไปด้วย อีกสาเหตุมาจากประเทศจีนมี
มาตรการเข้มงวดเรื่องสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้โรงงาน 4,000 กว่าแห่งต้องหยุดเพื่อปรับปรุงโรงงาน
ซึง่ มีโรงงานผลิตเฟอร์นเิ จอร์ดว้ ยทำ�ให้หยุดสัง่ ไม้ยางพาราจากประเทศไทย ผูส้ ง่ ออกไม้ยางพารา
ไปประเทศจีนได้รับผลกระทบอย่างมาก ทำ�ให้โรงเลื่อยหลายโรงต้องปิดหรือไม่ก็ต้องลดจำ�นวน
พนักงานลง สำ�หรับบริษัทแฟนซีฯก็ได้รับผลกระทบจนต้องลดจำ�นวนพนักงานให้สอดคล้องกับ
งานทีม่ ี แต่กม็ ขี า่ วดีชว่ งปลายปีทผี่ า่ นมาเริม่ มีการสัง่ ซือ้ เข้ามาบ้างแล้ว หลังจากหยุดไป 10 เดือน  
ถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างกิจการอสังหาฯกับกิจการไม้นนั้ ไม่สามารถนำ�มาเปรียบเทียบกันได้ อสัง
หาถ้าขายช้ายังไม่มีปัญหาแต่โรงงานขายช้าไม่ได้มีทั้งค่าแรง ค่าเสื่อมต่างๆ อสังหาต้นทุนที่มาก
ที่สุดก็คือดอกเบี้ยถ้าขายได้ก็คืนธนาคารไป
คุณสกล งามเลิศชัย (ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง) ถามถึงทิศทางของกิจการอสังหาทีผ่ า่ นมาและอนาคต
คุณวิชัย  ตันพัฒนรัตน์  (รักษาการประธานกรรมการ) โครงการขายที่ดินเปล่าได้ปิดโครงการไป
แล้วเมื่อปี 60โครงการนี้มีกำ�ไรปัจจุบันเหลืออยู่ 5 โครงการ โดยท่านประธานได้สรุปโครงการทั้ง
5ให้ที่ประชุมรับทราบโครงการเดอะวิลล์มีนบุรีเป็นบ้านเดี่ยว 91 หลัง ขายแล้ว 50 หลัง เหลือ
51 หลัง  โครงการเดอะวิลล์รังสิตคลอง2 59 หลัง เหลือ 25 หลัง โครงการเดอะปาร์ค แอท
ประชาชื่น เป็นคอนโดมิเนียม มี  73 ห้อง เหลือ 17 ห้อง  โครงการฮอฟฟ์เป็นอาคารสำ�นักงาน
6ชั้น 13 หลัง เหลือ 6 หลัง หรือ 3 ยูนิต เราขายเป็นคู่ ราคาอยู่ที่  50 ล้านบาท โครงการรวีวารี
เรสซิเด้นท์ ที่เชียงใหม่เป็นคอนโดมีเนียม มี 29 ห้อง เหลือ  12 ห้อง ที่ผ่านมาโอนไปแล้ว 650
ล้านบาท คาดว่าที่เหลือจะโอนได้ประมาณ 700 ล้านบาท  
คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์ (ประธานกรรมการ) ได้ชี้แจ้งเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีมาตราการของแบงค์
ชาติออกมาทำ�ให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อเพื่อซื้อยากขึ้น ทางบริษัทต้องนำ�มาตราการ
ลดแลกแจกแถมมาใช้เพื่อสู่กับเขา
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ข้อซักถาม

:

คำ�ตอบ

:

		
		

คุณสกล งามเลิศชัย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้เสนอบริษัทควรหารมาตรการทำ�อย่างไรให้
กิจการทำ�แล้วคุ้มทุนทางด้านอสังหากำ�ลังลำ�บากควรลดค่าใช้จ่ายหารายได้เพิ่มขึ้น และควรคิด
หารายได้เพิ่มจากในส่วนอื่นด้วยเช่นการนำ�พื้นที่สำ�นักงานที่คู่สร้างไปขาย และเช่าพื้นที่อื่นเป็น
สำ�นักงานแทนเพราะที่สำ�นักงานมีพนักงานไม่กี่ท่าน จากนั้นขอให้คุณวิบูลย์ โกศลธนวงศ์    
ตำ�แหน่ง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช่วยแสดงวิสัยทัศน์ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นกำ�ลังใจ
วิบูลย์ โกศลธนวงศ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีความมุ่งมั่นให้บริษัท
ปรับปรุงโครงสร้างบริษทั ให้มเี งินทุนและผลงานทีด่ ขี นึ้ เป็นปัจจัยหลัก และจะนำ�พาบริษทั ให้กบั มา
ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมอีกครั้ง จากสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปรงรวดเร็วจึงได้เชิญคณะกรรมการที่
เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงาน และมีความมุ่งมั่นให้บริษัทเติบโตได้ในเร็ววัน

		

(นายชูสกุล  เอี่ยมโสภา)
เลขานุการบริษัท

(นายวิชัย  ตันพัฒนรัตน์ )
ประธานที่ประชุม
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและกรรมการ
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่   31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และ
การอนุญาต ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535  ผู้บริหารทุกท่านไม่มีประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย,  ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและ
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. พล.อ. ดร. ดรัณ ยุทธวงษ์สุข อายุ 66 ปี
ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ประธานกรรมการ (ผู้มีอ�ำ นาจลงนามผูกพันบริษัท)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำ�งาน ปี พ.ศ. 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ปี 2558 - 2559 กรรมการบริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำ�กัด
กระทรวงคมนาคม   
กรรมการ
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)

2. นายวิบูลย์ โกศลธนวงค์ อายุ 49 ปี
ตำ�แหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
(ผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท)
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำ�งาน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แฟนซีแอสเสท จำ�กัด
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3. นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์		

อายุ 72 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549 , DCP รุ่น 79)
ตำ�แหน่ง
กรรมการ (ผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท สาขา MBA
American University of Hawaii
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำ�งาน
กรรมการ
บริษัท  แฟนซีแอสเสท จำ�กัด

4. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ		

อายุ 44 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2559 รุ่น 124 , DCP ปี2559รุ่น 226 )
ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
(ผู้มีอ�ำ นาจลงนามผูกพันบริษัท)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำ�แหง  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 8.18 % (ณ วันที่
)
ประสบการณ์การทำ�งาน
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท  แฟนซีแอสเสท จำ�กัด
กรรมการ
ห้างหุ้นส่วน ทีแอนด์เค มาร์เก็ต จำ�กัด

5. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ�			

อายุ 66 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2559    รุ่น 133 )
ตำ�แหน่ง
กรรมการ(ผู้มีอ�ำ นาจลงนามผูกพันบริษัท)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์(รป.ม.)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำ�งาน
กรรมการ
บริษัท  แฟนซีแอสเสท  จำ�กัด
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6. ธรรมศักดิ์ สมมาตรพงศ์พิชญามาตรย์ อายุ 70 ปี
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำ�งาน ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2537
- เครื่องราชฯ : ม.ป.ช. (2548), ม.ว.ม.(2545), จ.ภ.(2560)
- สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) #69
- คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ./ศธ.)(2553-58)
- ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ (หลายสถาบัน)
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจราณา ศ.(หลายสถาบัน)
- รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี 2 วาระ
- รองอธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง และ Asian Univ.
- คณบดี (บว.มก.,ก.มก.,สทก.มวล.,และ BA.AU.)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)

7. นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์

อายุ 81 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549)
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาฯและ
กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำ�งาน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการสรรหาฯ บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)

8. นาย อาวิน โซนี่ อายุ 38 ปี
ตำ�แหน่ง

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาฯ
และกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : 2000-2004
BBA  สาขาการเงินและบัญชี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำ�งาน
-Asia Plus:Local Institutional Sales: 2015 - 2017
กรรมการสรรหาฯ
บริษัท  แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส  จำ�กัด  (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท  แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส  จำ�กัด  (มหาชน)
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เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยผู้บริหารจำ�นวน 5 ท่าน ซึ่งมี
คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการ
อนุญาตลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ทัง้ นีผ้ บู้ ริหารทุกท่านไม่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างกัน, ไม่มปี ระวัตกิ ารทำ�ผิดกฎหมาย
ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อ ตำ�แหน่งตามแผนผังโครงสร้างองค์กร
1. นายวิบูลย์ โกศลธนวงค์
ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

2. นายเมธา รังสิยาวรานนท์
ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

3. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ
ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

อายุ 49 ปี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ  
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

อายุ 48 ปี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปริญญาตรี  สาขา การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
15 % (ณ วันที่
2563)

อายุ 44 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
(ผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท)
ปริญญาโท  รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง  
8.18 % (ณ วันที่

)

20

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท แฟนซีแอสเสท จำ�กัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีผู้บริหารดังนี้
นายวิบูลย์
โกศลธนวงค์ กรรมการ
       
นายวิชัย   
ตันพัฒนรัตน์ กรรมการ
นายทวีทรัพย์
จิตต์โสภณ
กรรมการ
พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ�
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นและอายุของผู้บริหารบริษัทมีดังนี้
ชื่อ – สกุล

ตำ�แหน่ง

อายุ (ปี)

สัดส่วนการถือหุ้น
% บริษัท
-

นายวิบูลย์

โกศลธนวงค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

49

นายเมธา  

รังสิยาวรานนท์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

48

15.57

นายทวีทรัพย์

จิตต์โสภณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

44

8.18

   
อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แฟนซีวดู๊ อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) จากบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด ณ วันที่
หมายเหตุ : ไม่มีผู้บริหารท่านใดถือหุ้นในบริษัทย่อย
ผู้บริหารไม่มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
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ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่าง
น้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ด้านบัญชี / การเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยัง
ต้องมีคุณสมบัติ และขอบเขตการดำ�เนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน เพื่อทำ�หน้าที่สอบทานให้
บริษทั ฯ มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ มีหน้าทีพ่ จิ ารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ หรือถอดถอน
และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระ ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายงการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่าง
น้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำ�
หน้าทีค่ ด้ เลือกบุคคลทีส่ มควรได้รบั การเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหากรรมการผูจ้ ดั การ และพิจารณา
เสนอรายชื่อกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อแต่งตัง้ ตามความ
เหมาะสม โดยมีการกำ�หนดหลักเกณฑ์หรือวิธกี ารสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส และพิจารณา
แนวทาง / กำ�หนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการ
กำ�หนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำ�หนดค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
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รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
ธรรมศักดิ์ สมมาตรพงศ์พิชญามาตรย์
การดำ�รงตำ�แหน่งในองค์การอื่นๆ
- ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2537
- เครื่องราชฯ : ม.ป.ช. (2548), ม.ว.ม.(2545), จ.ภ.(2560)
- สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) #69
- วปอ.40, Ph.D., วท.ม., วท.บ.
- คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ./ศธ.)(2553-58)
- ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ (หลายสถาบัน)
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจราณา ศ.(หลายสถาบัน)
- รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี 2 วาระ
- รองอธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง และ Asian Univ.
- คณบดี (บว.มก.,ก.มก.,สทก.มวล.,และ BA.AU.)
- นักเรียนเก่า : สรอ.,ออสเตรเลีย, อังกฤษ และอินเดีย
- Vstg.Prof.:NCSU NC USA, MU Sydney NSW, ICRISAT India
คู่สมรส : พิมพรรณ (ปัตรประกร) อดีต ผอ.วช.
บุตร
: อ.พุทธิกันต์ คณะสถาปัตยฯ มวล.
ธิดา
: น.ส.ธีระกานต์ สมช., ส.นรม.

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2562
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 (เวลา 9.30 น.)
ผู้ถือหุ้น
บมจ.แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส
มาด้วยตนเอง

ผู้ได้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง
(เริ่ม 8.30 น.)

โต๊ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ
(เริ่ม 8.30 น.)
ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำ�ตัว
ผู้มอบ และผู้รับมอบ

แสดงบัตรประจำ�ตัว
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม
ประธานเปิดประชุม
ประธานเสนอวาระการ
ประชุมตามลำ�ดับ

การลงมติ
1. การออกเสียง การคัดค้าน หรืองดออกเสียง ในวาระใด ๆ ให้ยกมือ
และกรอกบัตรลงคะแนน (สำ�หรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง)
2. การพิจารณา คัดเลือก หรือแต่งตัง้ ในวาระใดๆ ให้ยกมือและกรอก
บัตรลงคะแนน โดยใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เจ้าหน้าทีเ่ ก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูค้ ดั ค้าน หรืองดออกเสียงและสรุป
ผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม
กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั เมื่อเสร็จสิน้ การประชุม โดยวางบนโต๊ะทีท่ า่ นนัง่ ประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2561
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.
1. การลงทะเบียน
บริษัทฯ เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ สถานที่ประชุมที่ก�ำ หนดในหนังสือเชิญประชุมและจะดำ�เนิน
การลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับ
มอบฉันทะโปรดนำ�แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) มาด้วย

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง
2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
2.2 ให้แสดงบัตรประจำ�ตัวประชุาชน หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง
(กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขคำ�นำ�หน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐาน
รับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ
3.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดืยวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลง
คะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้
1) ศ.ดร.ธรรมศักดิ์  สมมาตรพงศ์พิชญามาตรย์
2) นายไพจิตร   บุณยานุเคราะห์
3) นายอาวิน โซนี่
3.3 ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
3.4 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษทั ฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้า
ภายในวันที่
โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความที่
สำ�คัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำ�กับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำ�
นวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ส�ำ หรับผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม
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4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
4.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ข. (แบบที่กำ�หนดรายการ
ต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
หมายเหตุ
		 - ผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจำ�นวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง
ได้
		 - ผูถ้ อื หุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำ�นวนหุน้ ทีต่ นถืออยูโ่ ดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อย
กว่าจำ�นวนที่ตนถืออยู่ได้
		 4.1.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (ขอแนะนำ�ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออก
เสียงในแต่ละระเบียบวาระ)
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
(2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้ลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
(3) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ หรือสำ�เนาหนังสือเดินทาง
(ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำ�เนาถูกต้อง
โดยผู้มอบฉันทะ
(4) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการฉบับจริงหรือ
หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
		 4.1.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล (ขอแนะนำ�ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียง
ในแต่ละระเบียบวาระ)
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
(2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล
พร้อมประทับตราสำ�คัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
(3) กรณีผมู้ อบฉันทะเป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำ�เนาหนังสือรับรองการเป็น
นิติบุคคล ซึ่งรับรองสำ�เนาถูกต้องโดยผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตรา
สำ�คัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
(4) กรณีผมู้ อบฉันทะเป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำ�เนาหนังสือรับรองการเป็น
นิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอ�ำ นาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรอง
การเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วย
ราชการที่มีอำ�นาจ ไม่เกิน 1 ปี
(5) สำ�หรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำ�คำ�แปล
เป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผมู้ อี �ำ นาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลนัน้ ลงนามรับรอง
ความถูกต้องของคำ�แปล
(6) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ
หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
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4.2 หนั ง สื อ มอบฉั น ทะ แบบ ค. (แบบที่ ใ ช้ เ ฉพาะกรณี ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ผู้ ล งทุ น ต่ า งประเทศ และแต่ ง ตั้ ง
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากหุ้นและดูแลหุ้น
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
(2) หนังสือมอบอำ�นาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian)
เป็นผู้ด�ำ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(3) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาติประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
(4) หนั ง สื อ มอบฉั น ทะซึ่ ง ลงนามโดยผู้ มี อำ � นาจลงนามผู ก พั น นิ ติ บุ ค คลตามหนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คล
พร้อมประทับตราสำ�คัญของนิติบุคค (ถ้ามี)
(5) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำ�เนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
ซึง่ รับรองสำ�เนาถูกต้องโดยผูม้ อี �ำ นาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลนัน้ พร้อมประทับตราสำ�คัญของนิตบิ คุ คล
(ถ้ามี)
(6) กรณีผมู้ อบฉันทะเป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสำ�เนาหนังสือรับรองการเป็นนิตบิ คุ คล
ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำ�นาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล
ดังกล่างจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการ ที่มีอำ�นาจไม่เกิน
1 ปี)
(7) เอกสานใดข้างต้นทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำ�คำ�แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม
กันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำ�นาจกระทำ�การแทนบุคคลดังกล่าว
ลงนามรับรองความถูกต้องของคำ�แปลด้วย
(8) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือ
เดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

27

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการ
ข้อ 12. คณะกรรมการเป็นผูด้ �ำ เนินกิจกรรมของบริษทั โดยอยูภ่ ายใจ้การควบคุมของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ
ตามบทบัญญัติที่กำ�หนดไว้ในข้อมบังคับนี้ ทั้งนี้ กรรมการไมีจ�ำ เป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสี่ (4) คน แต่ไม่เกินเก้า (9) คน ซึ่งเลือกตั้งและ
ถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายกำ�หนด
ข้อ 13. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ในกรณีที่บุคผู้ไดรับการเสนอซึ่งเป็นกรรมการมีจำ�นวนไม่เกินกว่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการ
เลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้น
ออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ท้ังหมดตาม (1)
โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำ�นวนเกินกว่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการ
เลือกตัง้ ครัง้ นัน้ ให้ใช้วธิ กี ารลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทัง้ นีใ้ นการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคน
ที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมด
ตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้
รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการทีจ่ ะถึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3)
เป็นอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตำ�แหน่งในปีแรก และปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ สี มัครใจของ
กรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำ�แหน่งยังไม่ครบจำ�นวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำ�เหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำ�หนดเป็น
จำ�นวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำ�หนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
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ความในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษทั ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการ
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
ข้อ 16. นอกจากการพ้นตำ�แหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำ�หนด
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคำ�สั่งให้ออก
ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำ�แหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง อาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 21. ภายใต้บังคับข้อ 20 ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการการคราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่ง
เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำ�นวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่

การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญประจำ�ปีภายในสี่ (4) เดือนนับ
แต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำ�นวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำ�นวน
หุ้น ที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด  หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวม
กันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำ�หนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน
กรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมวิสามัญภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น
ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำ�เป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็น
เรื่อง ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดัง
กล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทรายไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำ�บอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้
ถือหุน้ นัน้ อาจเป็นสถานทีท่ อี่ ยูใ่ นท้องทีอ่ นั เป็นทีต่ งั้ สำ�นักงานใหญ่ของบริษทั หรือสถานทีอ่ นื่ ใดในประเทศไทย ก็ได้แล้ว
แต่คณะกรรมการจะกำ�หนด
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ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จแล้วแต่
กรณี และจำ�เป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำ�หนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะ
กรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อน
วันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุมด้วย
ข้อ 34. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ อาจมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นซึง่ บรรลุนติ ภิ าวะแล้วเข้าประชุมและออก
เสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันทีแ่ ละลายมือชื่อของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบ
ที่นายทะเบียนกำ�หนด
หากผูร้ บั มอบฉันทะประสงค์จะออกเสียงในทีป่ ระชุม จะต้องนำ�หนังสือมอบฉันทะไปวางไว้ตอ่ ประธานทีป่ ระชุม
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมการประชุม
ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยีส่ บิ ห้า (25) คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ (1/2) ของจำ�นวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่
ในสาม (1/3) ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก�ำ หนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และ
ให้สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้อง
ครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถอื หุน้ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ ระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมหรือ
ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรอ้ งประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ ระชุม ถ้าไม่มรี องประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งมาประชุม
เป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือโดย
การลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด
ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในการกำ�หนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำ�นวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
(3) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำ�กัดหรือบริษัทจำ�กัดมาเป็นของบริษัท
(ค) การทำ�  แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำ คัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำ�ไรขาดทุนกัน
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(ง) การเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มทุนจดทะเบียน
(ฉ) การลดทุนจดทะเบียน
(ช) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
(ซ) การเลิกบริษัท
(ฌ) การควบเข้ากับบริษัทอื่น
ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำ�ปีพึงกระทำ� มีดังนี้
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำ�เนินการของบริษัทในรอบปี
ผ่านมา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการในอนาคต
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำ�ไร การจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำ�รอง
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและ
(7) ประชุมปรึกษากิจการอื่น ๆ
ข้อ 3.8 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตามคำ�นยามของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตกลงเข้าทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือมีการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทสี่ �ำ คัญของบริษทั ตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดไว้ในเรื่อง
นั้นๆ ด้วย

การจ่ายเงินปันผล
ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำ�ไรซึ่งรวมถึงกำ�ไรสะสม ในกรณีที่บริษัท
ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
เว้นแต่เป็นกรณีทเี่ ป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคสาม การจ่ายเงินปันผลต้องได้รบั อนุมตั จิ ากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็นครัง้ คราว ในเมื่อพิจารณาตามหลักการทาง
บัญชีซงึ่ เป็นทีย่ อมรับกันแล้วเห็นว่าบริษทั มีผลกำ�ไรสมควรพอทีจ่ ะทำ�เช่นนัน้ และเมื่อได้จา่ ยเงินปันผลแล้วให้รายงาน
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำ�นวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีของหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี)
ในกรณีทบี่ ริษทั ยังจำ�หน่ายหุน้ ไม่ครบตามจำ�นวนทีจ่ ดทะเบียนไว้ หรือบริษทั ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนแล้วบริษทั
จะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นก็ได้
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำ�ภายในหนึง่ (1) เดือนนับแต่วนั ทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแล้ว
แต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำ�บอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
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เอกสารสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
ตำ�แหน่งในบริษัท
อายุ
สัญชาต
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่
อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัท
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ

:
:
:
:
:

นายวิชัย  ตันพัฒนรัตน์
กรรมการบริษัท
กรรมการ
72            ปี
ไทย

: ปริญญาโท สาขา MBA  American University of Hawaii
: DCP รุ่น 79 และ DAP จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2549
: กรรมการผู้จัดการใหญ่ : บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
: กรรมการ
: บริษัท แฟนซีแอสเสท จำ�กัด
: 47 ปี (2516 – ปัจจุบัน)
: ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
: ไม่มี
: ไม่มี
:
: ไม่มี

: การประชุมระหว่างดำ�รงตำ�แหน่งตามวาระ (มกราคม 2562 - ธันวาคม
2562)
การประชุม
คณะกรรมการบริษัท

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม/จำ�นวนทั้งหมด คิดเป็น
13/13

100%
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
ตำ�แหน่งในบริษัท
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
ตำ�แหน่งงานในปัจจุบัน
จำ�นวนปีที่เป็นกรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำ�รงตำ�แหน่งในกิจการอื่นที่
อาจทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัท

:
:
:
:
:

นายทวีทรัพย์  จิตต์โสภณ
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการใหญ่
44 ปี
ไทย

: ปริญญาโท  รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
: ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2559 รุ่น 124 , DCP ปี 2559 รุ่น  226
: กรรมการ
: บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)		
กรรมการ
: บริษัท แฟนซีแอสเสท จำ�กัด
: 5 ปี (2558 – ปัจจุบัน)
: 8.18%
: ไม่มี
: กรรมการ ห้างหุ้นส่วน ทีแอนด์เค  มาร์เก็ต จำ�กัด
: ไม่มี
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
อายุ
สัญชาติ
วันเกิด
บิดา
มารดา
ชื่อปู่  
ชื่อตา
ภริยา  
บุตร-ธิดา

:
:
:
:
:
:
:

วันเกิด
คุณวุฒิการศึกษา

:
:

:

:

พล.อ. ดร. อุทัย ชินวัตร
General Uthai Shinawatra, Ph.D.
: กรรมการบริษัท
: 77 ปี
: ไทย

วันที่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2486
พ.อ.ศักดิ์  ชินวัตร
  นางทวี ชินวัตร
นายเชียง  ชินวัตร  ชื่อย่า  นางแสง ชินวัตร
นายสมบูรณ์  ชาญวาทิตานนท์  ชื่อยาย  นางสุพรรณ ชาญวาทิตานนท์
นางกาญจนา  ชินวัตร
1. พ.ท. จิโรตม์ ชินวัตร
2. พ.ต. โชติพัฒน์ ชินวัตร
3. นางสุวัฒนา อนิรุธเทวา
วันที่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2486
ก่อนเข้ารับราชการ
- โรงเรียนดรุณราชบุร  
ี ม. 6 พ.ศ. 2502
- โรงเรียนเตรียมทหาร  ชั้นปีที่ 2 พ.ศ. 2504
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ  ชั้นสูงสุด พ.ศ. 2509
เมื่อเข้ารับราชการแล้ว
- รร.ร.ศร. หลั กสูตรจู่โจม รุ่นที่13 (11 มิ.ย. – 19 ส.ค. 2509)
- รร.ป.ศป. หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่2 (1 ก.ย. 09 – 22 ก.พ. 2510)
- รร.สธ.ทบ. หลักสูตรหลักประจําชุดที่52 ประจําปี2516
- รร.ม.ศม. หลักสูตรปรนนิบัติบํารุงสําหรับนายทหารชั้นผู้ใหญ่
(6-14 มิ .ย. 2520)
- รร.ป.ศป. หลักสูตร ผบ.หน่วยและฝ่ายอํานวยการเหล่า ป. รุ่นที่1
(1-14 ก.ย. 2523)
- วปอ. หลักสู ตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่39/40
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ. 2556
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:

ต่างประเทศ
- รร.ก.ทบ.สรอ. หลักสูตรการปรนนิบัติบํารุง (29 ส.ค.-31 ต.ค. 2511)
- รร.ป.ทบ.สรอ. หลักสูตรนายทหารปืนใหญ่ชั้นนายพัน
(12 พ.ย. 2511-5 ก.ย. 2512)

:

ยศทหาร
ร้อยตรี1 ต.ค. 2510
ร้อยโท1 ต.ค. 2511
ร้อยเอก1 ต.ค. 2515
พันตรี2 ต.ค. 2519
พันโท16 ม.ค. 2523
พันเอก5 ม.ค. 2526
พลตรี1 ต.ค. 2537
พลโท1 เม.ย. 2542
พลเอก1 ต.ค. 2544

ตําแหน่งที่ สําคัญ

:

-

ตําแหน่งหรือราชการพิเศษ

:

-

ประจําศูนย์การทหารปืนใหญ่
รองผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ ที่7
ผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ ที่7
ผู้ช่วยหัวหน้ากองยุทธการ กองทัพภาคที่3
หัวหน้ากองยุทธการ กองทัพภาคที่3
รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่3
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการช่วยรบที่3
รองแม่ทัพน้อยที่3
หัวหน้าสํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม
รองปลัดกระทรวงกลาโหม

ราชองครักษ์เวร พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2544
ราชองครักษ์พิเศษ29 พ.ย. 2544 – ปัจจุบัน
ตุลาการศาลทหารกลาง
ตุลาการศาลทหารสูงสุด
ประธานคณะทํางานตอบแทนกลับคืนทางเศรษฐกิจแห่ งชาติ
(เฉพาะกรณีความร่วมมือกับรัฐบาล ประเทศสหราชอาณาจักร)
- หัวหน้าคณะทํางานพิจารณาขีดความสามารถกองทัพไทย
ในศตวรรษที่ 21
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เครืองราชอิสริยาภรณ์

งานวิชาการและงานวิจัยฯ

:

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายทหารพิเศษประจํากรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ
นายทหารพิเศษประจํากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
นายทหารพิเศษประจํากรมทหารราบที่11 รักษาพระองค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่ งชาติ
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก5 ธ.ค. 2531
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย5 ธ.ค. 2534
ประถมาภรณ์ช้างเผือก5 ธ.ค. 2537
มหาวชิรมงกุฎ5 ธ.ค. 2542
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก5 ธ.ค. 2545
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