Ŷ²È¦ÂÎÄÓ§Ë©´¼Ç§ÏºÂÉºÈ©µÐĉ¯ÎÄŶÏĉ²

´¼ÆĴÉ´ÿ

³¼ÊÀÇ°Ó¸²¨Ë¿ÏĉİÃÊ²İÇÁı¼ËÁĴÉ ÇİºŵÈ§²

Fancy wood Industries Public Company Limited

ISO 9001 : 2015

FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.
357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84 (KUSANG), SUKSAWAT RD., NAIKHLOGBANGPLAKOT, PRASAMUTJADEE,
SAMUTPRAKARN 10290, THAILAND TEL : (662) 816-3060-2 , 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ.

.

วันที

เมษายน 2564

เรื อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
สิ งทีส่งมาด้วย เอกสารประกอบการเข้าร่ วมประชุม
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เมือวันที 24 กรกฎาคม 2563
2. สําเนางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2563 สิ นสุด ณ วันที ธันวาคม 2563
3. รายงานประจําปี 2563 ในรู ปแบบสื ออิเล็กทรอนิกส์ (QR Code และ Link สําหรับ Download ไฟล์ PDF)
4. ขันตอนการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
5. ประวัติของกรรมการทีออกตามวาระฯ และประวัติบุคคลทีได้รับเสนอชือให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการแทน
ตําแหน่งกรรมการทีว่างลง
6. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
7. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. เพือส่งกลับทางบริ ษทั ฯ
8. แผนทีของสถานทีจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
ทีประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั แฟนซี วดู๊ อินดัสตรี ส จํากัด (มหาชน) ครังที 3/2564 วันที มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมตั ิ
ให้เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ในวันอังคารที เมษายน
เวลา . น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องรัชดาบอลรู ม
ชัน เลขที ถนนประดิ ษฐ์มนู ธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร
โดยกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้น
ทีมีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสี ยงลงคะแนน (Record Date ) ในวันที เมษายน 2564
สําหรั บการกําหนดระเบี ยบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
เพือเรี ยนเชิญให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตังแต่วนั ที มกราคม 2564 ถึงวันที กุมภาพันธ์ 2564 แต่เมือครบ
กําหนดเวลาแล้;ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอระเบี ยบวาระอืนใดมายังบริ ษทั ฯ จึ งขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการ
บริ ษทั ดังนี
วาระที . พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ลงวันที 24 กรกฎาคม 2563
ความเป็ นมาและเหตุผล
บริ ษทั ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เมือวันที 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค
ซึงบริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิ ชย์ ตามระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด อีกทังได้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ อีกด้วย
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เมือวันที 24 กรกฎาคม 2563
คะแนนเสี ยงเพือลงมติ
ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชีขาด
วาระที . รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563 ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้
ได้รับทราบ
คะแนนเสี ยงเพือลงมติ
วาระนีไม่ตอ้ งลงมติ เนืองจากเป็ นการรายงานให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบ
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วาระที . พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั สําหรับรอบปี บัญชีสินสุด ณ วันที ธันวาคม 2563
ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
ความเป็ นมาและเหตุผล
งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2563 สิ นสุด ณ วันที ธันวาคม 2563 ได้ผา่ นการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและได้ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีทีรับรองทัวไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ น
รายงานประจําปี 2563 ทีได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครังนี
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั สําหรับรอบปี บัญชีสินสุด
ณ วันที ธันวาคม 2563 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
คะแนนเสี ยงเพือลงมติ
ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันให้ประธานทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชีขาด
วาระที . พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2563
ความเป็ นมาและเหตุผล จากงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2563 สิ นสุด ณ วันที ธันวาคม 2563 ได้ผา่ นการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีทีรับรองทัวไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจําปี 2563 ทีแสดงในงบ
การเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ มี ผลขาดทุ น จํานวนเงิ น47,037,086 บาท ( สี สิ บเจ็ดล้านสามหมืนเจ็ดพัน
แปดสิ บหกบาท) และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ บริ ษทั ฯ มี ผลประกอบการ ขาดทุ น เป็ นจํานวนเงิ น
61,949,862 บาท ( หกสิ บเอ็ดล้านเก้าแสนสี หมืนเก้าพันแปดร้อยหกสิ บสองบาท) ประธานฯ จึงได้เสนอ
ขอให้บริ ษทั งดจ่ายเงินปั นผล
ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั งดจ่ายเงินปั นผล
คะแนนเสี ยงเพือลงมติ
ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันให้ประธานทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชีขาด
วาระที . พิจารณาเลือกตังกรรมการทีต้องออกตามวาระจํานวน ท่าน
ความเป็ นมาและเหตุผล

เนืองจากในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 มีกรรมการทีครบวาระทีจะต้องออกจากการเป็ น
กรรมการ จํานวน 3 ท่ าน คื อ .นายวิบูลย์ โกศลธนวงศ์ .พล.ต.ท.สมเดช ขาวขํา .นายไพจิ ตร
บุ ณ ยานุ เ คราะห์ จึ ง เหลื อ กรรมการบริ ษ ัท ที ปฏิ บัติ หน้า ที จํา นวน ท่ า น เพื อให้ค รบจํา นวน ท่ า น
( ในจํานวน ท่าน จะประกอบด้วยกรรมการอิ สระจํานวน ท่ าน หรื อ จํานวน ใน ของจํานวน
กรรมการทังหมด ) ตามข้อ บังคับของบริ ษทั ข้อ และ ตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษทั มหาชน จํากัด
พ.ศ. คณะกรรมการบริ ษทั (โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ) จะต้องนําเสนอบุ คคลที มี คุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม กฎหมาย
ต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณา และมีมติอนุมตั ิแต่งตังบุคคลดังกล่าวทีได้รับการแต่งตังจากทีประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ แล้วจึงจะสามารถเข้าทํางานและปฏิบตั ิหน้าทีในตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ได้ซึง คณะกรรมการ
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บริ ษทั และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทาํ การสรรหาติ ดต่อบุคคลที มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อทีประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 18 มีนาคม 2564 แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ

จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 18 มีนาคม 2564 เห็นควรเสนอชือกรรมการทีครบ
กําหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ ง ทัง ท่าน ทดแทนตําแหน่งทีว่างลง
เนื องจาก เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถ เกี ยวกับ งานด้านต่าง ๆ ของบริ ษทั เป็ นอย่างดี ตามรายนาม
ต่อไปนี :กรรมการบริ ษทั
. นายวิบูลย์ โกศลธนวงศ์
กรรมการบริ ษทั
. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขํา
กรรมการบริ ษทั
. นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์

คะแนนเสี ยงเพือลงมติ

ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชีขาด

วาระที . พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จกรรมการ ประจําปี
ความเห็นคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
มาตรา และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ กําหนดให้กรรมการ
มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ค่ า ตอบแทนในรู ป ของเงิ น รางวัล เบี ยประชุ ม บํา เหน็ จ โบนัส หรื อ ผลประโยชน์ ต อบแทน
ให้ลกั ษณะอืน ตามที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวน
เสี ยงทังหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ซึ งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้ประชุมพิจารณาครังที 3/2564 วันที มีนาคม 2564 และผลการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั
เมือวันที 8 มีนาคม 2564 ซึ งคณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอที ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ กาํ หนด
ค่าตอบแทนกรรมการและบําเหน็จกรรมการ ประจําปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี
.ค่าเบียประชุมคณะกรรมการทุกชุด
2.ค่าตอบแทนรายเดือน

.ค่าบําเหน็จตอบแทนกรรมการ

ให้แก่กรรมการ จํานวน 5,000 บาท / คน / ครัง ทีเข้าประชุม
ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 30,000 บาท / เดือน
ให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 30,000 บาท / เดือน
ให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 20,000 บาท / เดือน
ให้แก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ ของกําไรสุทธิจากงบการเงิน
โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที
เฉพาะกิจการ ในปี
บริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม
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คะแนนเสี ยงเพือลงมติ

ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม ( / ) ของจํานวนคะแนนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที . พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 4
ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็น ควรเสนอ
ให้ ที ประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ แ ต่ ง ตังผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท คื อ นางสาวกรรณิ ก าร์
วิภาณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ นายจิโรจน์ ศิริโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที
และ/หรื อ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
นางสุมนา เสนีวงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ นายโกมินทร์ ลิมปราชญา ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรื อ
นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที
หรื อผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตอืนทีบริ ษทั
กริ น ทร์ อ อดิ ท จํา กัด มอบหมายเป็ นผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยประจํา ปี
โดยมี
ค่าตอบแทนทีเสนอจํานวนเงิน , , บาท (สองล้านหนึงแสนบาทถ้วน)โดยค่าตอบแทนในปี
นี เพิมขึนจากปี
ซึ งค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอืนๆ ที เกี ยวข้องกับการสอบ
ทาน งบประจําไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการเดินทาง ค่าเบียเลียง และ
อืน ๆ
คะแนนเสี ยงเพือลงมติ

ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชีขาด

วาระที .พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
มาตรา วรรคสอง กําหนดให้ผถู ้ ือหุน้
ซึงมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ ทังหมดจะขอให้
ทีประชุมพิจารณาเรื องอืน นอกจากทีกําหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้

จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าว หากไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม ด้วยตนเอง
ได้สามารถมอบอํานาจให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุมแทนได้ตามหนังสื อมอบฉันทะทีแนบมาพร้อมกันนีและยืนต่อ บริ ษทั ก่อนเข้าร่ วม
ประชุมด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ โกศลธนวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2563
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน )
วันศุกร์ ที 24 กรกฎาคม 2563
ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ ค ห้ องรัชดาบอลรู ม ชัน เลขที ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
นายปิ ยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริ ษทั ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ เข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ของ
บริ ษทั แฟนซีวดู๊ อินดัสตรี ส จํากัด (มหาชน) เมือเวลา . น. และได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริ ษทั และผูเ้ กียวข้อง ดังนี
กรรมการทีเข้ าร่ วมประชุม
ท่านที 1 พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข
ท่านที 2 คุณวิบูลย์ โกศลธนวงศ์
ท่านที 3 คุณทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง

ฝ่ ายบริหารของบริษัททีเข้ าร่ วมประชุม
ท่านที คุณสุรชัย สุวรรณรอด

ตําแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่,รักษาการประธานเจ้าหน้าที
บริ หารบัญชีการเงิน
ท่านที 4 คุณวิชยั ตันพัฒนรัตน์
ตําแหน่ง
กรรมการบริ ษทั
ท่านที 5 ศ.ดร.ธรรมศักดิ พงศ์พชิ ญามาตย์
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา
ท่านที 6 คุณไพจิตร บุณยานุเคราะห์
พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
ท่านที 7 คุณอาวิน โซนี
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ,กรรมการ
การประชุมในวันนีมีกรรมการไม่ได้มาเข้ารวมประชุม 1 ท่าน คือ พล.ต.ท.สมเดช ขาวขํา

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บมจ.แฟนซีวดู๊ อินดัสตรี ส

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด
คุณพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์
อาสาพิทกั ษ์ สิทธิผู้ถือหุ้น
คุณพูนศรี การเจริ ญกุลวงศ์
และนายปิ ยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งต่อทีประชุมว่าการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 25 ของบริ ษทั
ในวันนีมีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมดังนีมาประชุมด้วยตนเองจํานวน ราย มีจาํ นวนหุน้ 15,203 หุน้ รับมอบฉันทะมาร่ วมประชุม
จํานวน 22 ราย มีจาํ นวนหุน้ 376,001,207 หุน้ (รวมมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ศ.ดร.ธรรมศักดิ พงศ์พิชญามาตย์ เข้าประชุม
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แทน จํานวน 8 ราย มีจาํ นวนหุน้
,400 หุน้ ) รวมจํานวนผูเ้ ข้าประชุมทังสิ น 38 ราย นับรวมเป็ นจํานวนหุ ้นได้ 376,016,410
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 61.1409 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายแล้วทังหมด 615,000,000 หุน้ ซึงเกินกว่าหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้
ทีจําหน่ายแล้วทังหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 34.
โดยก่อนเริ มพิจารณาวาระการประชุม นายปิ ยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริ ษทั ได้ชีแจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน ดัง
มีรายละเอียดดังนีการประชุมในวันนีมีวาระการประชุมทังสิ น 8 วาระ ดังรายละเอียดลําดับวาระการประชุม ปรากฏตามหนังสื อ
เชิญประชุมทีได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้ว
สําหรับวิธีการลงคะแนนตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 36. ได้กาํ หนดว่าในการออก
เสี ยงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ ้น เท่ากับ 1 เสี ยง ทังนี เพือความสะดวกในการนับคะแนนเสี ยง ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสี ยง
เฉพาะ ผูถ้ ือหุ ้นที ลงคะแนนเสี ยงไม่เห็ นด้วย และหรื อ งดออกเสี ยง และจะนําคะแนนเสี ยงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสี ยง
ทังหมดทีเข้าร่ วมประชุม ส่ วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที เห็นด้วยในวาระนัน ๆ สําหรับผูถ้ ือหุ ้นทีเห็นด้วย เจ้าหน้าที
จะขอรับใบลงคะแนนคืนเมือเสร็ จสิ นการประชุม โดยขอให้วางไว้บนโต๊ะทีท่านนังประชุมเพือบริ ษทั จะได้เก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ต่อไป ในกรณี ทีไม่มีผใู ้ ดแสดงความเห็ นคัดค้าน หรื อ แสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอืน ให้ถือว่าทีประชุมมีมติเห็นชอบหรื อ
อนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
การลงมติในวาระที 1 , 3 , 4 , 5 , 6 และ จะเป็ นการให้ผถู ้ ือหุน้ ทีมาประชุม ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออก
เสี ยง เพือความสะดวกในการนับคะแนนในกรณี ทีมีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ทีไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ในวาระต่าง ๆ ดังกล่าว ให้
ยกมือขึนจะมีเจ้าหน้าทีเดินไปเก็บใบลงคะแนน
ในวาระที 2 จะไม่ มี ก ารลงมติ เนื องจากเป็ นการเสนอผลการดํา เนิ น งานของคณะกรรมการในรอบ ปี 256
ให้ทีประชุมรับทราบ
เมือเลขานุ การบริ ษทั ได้อธิ บายเสร็ จสิ นแล้ว จึ งขออาสาสมัครเพือเป็ นกรรมการตรวจนับคะแนนจํานวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย (1) คุณนฤพนธ์ สุขงาม (2) คุณธีรพันธุ์ พืชการ (3) คุณจิรายุ อิงปั ญจลาภ
จากนันเลขานุ การบริ ษทั ได้เรี ยนเชิ ญท่านประธาน พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจํา
ปี 25
ท่ านประธานบริ ษทั ได้กล่าวเปิ ดประชุ มและกล่าวต้อนรั บผูถ้ ื อหุ ้นที มาร่ วมประชุ ม และได้เริ มการประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 25 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ลงวันที 26 เมษายน 2562
ประธานทีประชุม ขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2562 เมือวันที 26 เมษายน
ตามรายละเอียดสําเนารายงานการประชุมทีได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าพร้อมหนังสื อเชิญประชุม จึงขอให้ทีประชุมได้
โปรดพิจารณารายงานดังกล่าวเพือลงมติรับรองรายงานการประชุม และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ซกั ถามเพิมเติม แต่ไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ท่านใดซักถามเพิมเติม ประธานจึงขอให้ทีประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี
แจ้ งสรุ ปผลของมติทีประชุ ม วาระที 1 ทีประชุ มได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉั นท์ อนุมัติให้ การรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 256
จํานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทังหมดในวาระนี จํานวน 383,717,410 เสี ยง
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

383,717,410
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
-

วาระที 2 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562
ประธานทีประชุมได้รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562 ให้ทีประชุมรับทราบโดยมี
ข้อมูลโดยสรุ ปของผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 ดังนี
ในปี 2562 บริ ษทั แฟนซี วดู๊ อินดัสตรี ส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ยังคงดําเนิ นธุรกิ จในสภาวะทางเศรษฐกิ จที มี
ความผันผวนสูง จึงให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องปรับตัวให้ทนั กับความผันผวนทางเศรษฐกิจ ซึงภาพรวมของการดําเนิ นงานพอ
สรุ ปเป็ นส่วนๆได้ดงั นี บริ ษทั แฟนซีวดู๊ อินดัสตรี ส จํากัด (มหาชน) ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ได้รับการตอบรับจากตลาดพอสมควร มี
รายได้จากการขายทังในประเทศและต่างประเทศ แต่การผลิตและจําหน่ายยังไม่ได้ตามเป้ าหมาย ทีบริ ษทั กําหนดไว้ ไม้ยางพารา
ประสาน Laminated Board เน้นการขายทังในประเทศซึ งได้รับการตอบรับจากตลาดพอสมควร การผลิต woodchip (ไม้สับ)
ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็ นอย่างดี ในส่วนการผลิตและจําหน่ายไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้ง ยังคงสิ นค้าหลักส่ งออกไปยัง
ตลาดการค้าต่างประเทศ และเป็ นรายได้หลักของบริ ษทั ในปี 2562 ส่ วนบริ ษทั แฟนซี แอสเสท จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ทําธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ สามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ได้ดีพอควร โดยผลการดําเนินงาน
ในปี
สรุ ปโดยสังเขปดังนี
รายได้รวมของ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตามงบการเงิ นรวม ในปี 2562 เท่ากับ 269.16 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เป็ น
จํานวนเงิน 198.89 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนทีลดลง ร้อยละ 42.29 (รายได้รวมปี 61 เท่ากับ 468.05 ล้านบาท ) มีรายได้จาก
การขาย เท่ากับ 257.72 ล้านบาท ลดลง จากปี 2561 เป็ นจํานวนเงิน 203.92 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนทีลดลง ร้อยละ 44.17
(รายได้จากการขายปี 61 เท่ ากับ 461.64 ล้านบาท) ต้นทุนขายในปี 2562 เท่ากับ 252.08 ล้านบาท ลดลงจากในปี 2561 เป็ น
จํานวนเงิน 227.54 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนทีลดลง ร้อยละ 47.44 (ต้นทุนขายปี 2561 ทีเท่ากับ 479.62 ล้านบาท )
ในส่ วนของงบเฉพาะกิจการ บริ ษทั มีรายได้ ในปี 2562 เท่ากับ 207.15 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2561 เป็ นจํานวนเงิ น 118.47
(รายได้ปี 61 เท่ากับ 325.62 ล้านบาท) มีรายได้จากการขายในปี 2562
ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนทีลงลง ร้อยละ 36.38
เท่ากับ 194.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เป็ นจํานวนเงิน 110.42 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนทีลดลง ร้อยละ 36.26 (รายได้
จากการขายปี 61 เท่ากับ 304.54 ล้านบาท) มีตน้ ทุนขายในปี 2562 เท่ากับ 200.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เป็ นจํานานเงิน
141.11 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนที ลดลง ร้อยละ 41.30
(รายต้นทุนขายปี 61 เท่ากับ 341.66 ล้านบาท) สาเหตุทีบริ ษัท
มีรายได้ จากการขาย ลดลง ต้ นทุนขายลดลง มาจากการปรับโครงสร้ างการทํางานและปัญหาทางเศรษฐกิจ
จากนันประธานทีประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเพิมเติม แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิมเติม
(เนืองจากวาระนีเป็ นวาระรับทราบผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 จึงไม่มีการลงมติแต่ประการ
ใด จึงขอพิจารณาในวาระที 3 ต่อไป )
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วาระที 3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับรอบปี บัญชีสินสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
ประธานทีประชุม ได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สําหรับปี บัญชีสินสุด ณ วันที 31
ธันวาคม 2562 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี (คุณพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด)
รายละเอียดปรากฏตามหนังสื อเชิญประชุมและรายงานประจําปี 2563 ทีได้จดั ส่งไปยังผูถ้ ือหุน้ แล้วจากนันประธานทีประชุมได้
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเพิมเติม โดยมีผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม ดังนี (ข้ อซักถามและคําตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ าย
รายงานการประชุม) เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิมเติมแล้ว ประธาน จึงกล่าว
ต่อทีประชุมให้พจิ ารณาลงมติในวาระนี
แจ้ งสรุปผลของมติทประชุ
ี
ม วาระที 3 ทีประชุ มมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สํ าหรับรอบปี บัญชี
สินสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
จํานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทังหมดในวาระนี จํานวน ,773,510 เสี ยง
เห็นด้วย
383,773,510
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
ในวาระนีมีผถู ้ ือหุน้ มาลงทะเบียนเพิม 3 ราย รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้าประชุมในวาระนี ทังสิ นจํานวน 42 ราย รวมจํานวนหุ ้น
ได้ 383,773,510 หุน้
วาระที 4 พิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2562
ประธานทีประชุม ได้แจ้งว่าจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี
สิ นสุด ณ วันที ธันวาคม
ได้ผา่ นการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า
ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีทีรับรองทัวไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจําปี
ทีแสดงในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ มีผล
ขาดทุ น ขาดทุ น จํานวนเงิ น , , บาท ( เก้าสิ บ สองล้านหนึ งแสนแปดหมื นสี พัน แปดร้ อ ยเจ็ด สิ บ สามบาท) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการ ขาดทุน เป็ นจํานวนเงิน , , บาท ( หนึงร้อยสิ บสามล้านเก้าแสน
หกพันสามร้อยเจ็ดสิ บสามบาท) ที ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั ฯ ครังที /
วันที มิถุนายน
จึ งได้เสนอขอให้
บริ ษทั งดจ่ายเงินปั นผล ประจําปี
จากนันประธานทีประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเพิมเติมเกียวกับรายละเอียดของการงดจ่ายเงินปั นผลของ
บริ ษทั ในครังนี แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิมเติม ประธานจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี
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แจ้ งสรุปผลของมติทประชุ
ี
ม วาระที 4 ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั งิ ดจ่ ายเงินปันผลประจําปี 256
จํานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทังหมดในวาระนี จํานวน 383,793,510 เสี ยง
เห็นด้วย
383,793,510
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
ในวาระนีมีผถู ้ ือหุน้ มาลงทะเบียนเพิม 1 ราย รวมมีผถู ้ ือหุ ้นเข้าประชุมในวาระนี ทังสิ นจํานวน 43 ราย รวมจํานวนหุ ้น
ได้ 383,793,510 หุน้
วาระที พิจารณาเลือกตังกรรมการทีต้ องออกตามวาระจํานวน ท่ าน และ เลือกตังกรรมการใหม่ จํานวน ท่ าน ทดแทน
ตําแหน่ งทีว่ างลง ประจําปี
ประธานทีประชุม ได้แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 กําหนดว่า “ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั ง
ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ 1 ใน 3 ” ซึงในปี นีกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ตามกําหนดวาระมีดงั นี
1.นายวิชยั ตันพัฒนรัตน์ 2.นายทวีทรัพย์ จิ ตต์โสภณ และ ที ผ่านมา นายยรรยง วิทยาไพศาลศิ ลป์ ได้ลาออกจาก
กรรมการเพราะปั ญหาด้านสุ ขภาพ มีผลตังแต่วนั ที 3 กุมภาพันธ์ 2563 ประธานได้มอบหมายให้ คุณไพจิ ตร บุณยานุ เคราะห์
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นผูเ้ สนอให้ที ประชุ ม พิ จ ารณา โดย คุ ณ ไพจิ ต ร บุ ณ ยานุ เ คราะห์ ไ ด้เ สนอให้แ ต่ ง ตัง
1.นายวิ ชัย ตัน พัฒ นรั ต น์ 2.นายทวี ท รั พ ย์ จิ ต ต์โ สภณ กรรมการที ออกตามวาระ กลับ เข้า มาดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการ
อีกวาระหนึง และคุณไพจิตร บุณยานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เป็ นผูเ้ สนอแต่งตัง พล.อ.อุทยั ชินวัตร ทดแทน
นายยรรยง วิทยาไพศาลศิลป์ ซึงลาออก
จึ งเหลือกรรมการบริ ษทั ที ปฏิ บตั ิหน้าที จํานวน 8 ท่าน จึ งมีความจําเป็ นต้องแต่งตังเพิมเพือทดแทนตําแหน่ งที ว่าง
อีก 1 ท่าน เพือให้ครบ จํานวน 9 ท่าน ( ในจํานวน 9 ท่าน จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน หรื อ จํานวน 1 ใน 3
ของจํานวนกรรมการทังหมด ) ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 16 และ ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ.2535
คณะกรรมการบริ ษทั ( โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ) จะต้องนําเสนอ
บุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณา และมีมติอนุมตั ิแต่งตัง
บุคคลดังกล่าวทีได้รับการแต่งตังจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วจึงจะสามารถเข้าทํางานและปฏิบตั ิหน้าทีในตําแหน่งกรรมการบริ ษทั
ได้
ซึ งคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทาํ การสรรหาบุคคลที มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อทีประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 10 มิถุนายน 2563 แล้ว จากผลการประชุม
ของคณะกรรมการบริ ษทั เมื อวันที 3 กุมภาพันธ์ 2563 เห็ นควรเสนอชื อกรรมการที ครบกําหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็ น
กรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ ง ทัง 2 ท่าน และ เลือกตังกรรมการใหม่จาํ นวน 1 ท่าน ทดแทนตําแหน่งทีว่างลง เนื องจาก
กรรมการที ออกตามวาระทัง 2 ท่ าน และกรรมการใหม่ อี ก 1 ท่ าน เป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ ค วามสามารถ เกี ยวกับงานด้านต่า ง ๆ
ของบริ ษทั เป็ นอย่างดี ตามรายนามต่อไปนี :-
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1. .นายวิชยั ตันพัฒนรัตน์
2. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ
3. พล.อ.อุทยั ชินวัตร

กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
แต่งตังใหม่แทนตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ทีว่างลง
( นายยรรยง วิทยาไพศาลศิลป์ )

ี
ม วาระที ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ แต่ ตงกรรมการที
ั
ออกตามวาระและแต่ งตังกรรมการใหม่ แทน
แจ้ งสรุปผลของมติทประชุ
ตําแหน่ งกรรมการบริษัททีว่ าง
ผลการนับคะแนนลงมติวาระที 5.1 แต่ งตัง นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์
จํานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทังหมดในวาระนี จํานวน 383,793,510 เสี ยง
เห็นด้วย
383,793,510
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
-

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที 5.2 แต่ งตัง นายทวีทรัพย์ จิตต์ โสภณ
จํานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทังหมดในวาระนี จํานวน 383,793,510 เสี ยง
เห็นด้วย
383,793,510
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
-

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที 5.3 แต่ งตัง พล.อ.อุทยั ชินวัตร
จํานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทังหมดในวาระนี จํานวน 383,793,510 เสี ยง
เห็นด้วย
383,793,510
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที พิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จกรรมการ ประจําปี
ประธานทีประชุม ได้แจ้งว่า สําหรับค่าบําเหน็จกรรมการในปี
ทีผ่านมา ผลจากมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที
/ เมือวันที มิถุนายน
ได้มีมติให้งดจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการประจําปี
สําหรับค่าตอบแทนกรรมการ และบําเหน็ จกรรมการ ประจําปี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้เสนอต่ อคณะกรรมการของบริ ษ ัท โดยกําหนดให้ค่ าตอบแทนประกอบไปด้ว ย ค่ าเบี ยประชุ ม ค่ าตอบแทนรายเดื อ น
และค่าบําเหน็จกรรมการ ซึงเป็ นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจําปี
ดังนี
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1 .ค่าเบียประชุมให้แก่กรรมการทุกชุดจํานวน , บาท / คน / ครัง ทีเข้าประชุม
2 .ค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริ ษทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน , บาท
/ เดือน และให้แก่คณะกรรมการฯ จํานวน 0, บาท / เดือน
3 .ค่าบําเหน็จกรรมการให้แก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี
โดย
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม
จากนันประธานทีประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเพิมเติมในวาระนี แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิมเติม
ประธานจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี
แจ้ งสรุปผลของมติทประชุ
ี
ม วาระที
ประจําปี 256 การลงมติในวาระนี

ทีประชุ ม มีม ติเป็ นเอกฉั น ท์ อ นุ มัติกํา หนดค่ า บํ า เหน็จ ตอบแทนกรรมการ

จํานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทังหมดในวาระนี จํานวน 383,793,510 เสี ยง
เห็นด้วย
383,793,510
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
(ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า สองในสาม ( 2 / 3 ) ของคะแนนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน)
วาระที 7 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2562
ประธานทีประชุ ม ได้มอบหมายให้ ศ.ดร.ธรรมศักดิ พงศ์พิชญามาตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูแ้ ถลงต่อที
ประชุม ศ.ดร.ธรรมศักดิ พงศ์พิชญามาตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อทีประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้
เสนอให้ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีประจําปี
ได้แก่ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที 3759 หรื อ นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 7305 หรื อ นายวิโรจน์ ศิริโรจน์ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที 5113 หรื อ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4713 หรื อ นางสุ มนา เสนี วงศ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5897 แห่ งบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจําปี 2563
โดยมีค่าตอบแทนที เสนอจํานวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี 2563 นี เท่ากับปี 2562 ซึ ง
ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการสอบทานงบประจําไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการเดินทาง ค่าเบียเลียง และอืน ๆ
จากนันประธานทีประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเพิมเติมในวาระนี แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามเพิมเติม
ประธานจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี
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แจ้ งสรุปผลของมติทประชุ
ี
ม วาระที ทีประชุ มมีมติเป็ นเอกฉั นท์ อนุมัติแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี
256
จํานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทังหมดในวาระนี จํานวน 383,793,510 เสี ยง
เห็นด้วย
383,793,510
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
-

วาระที 8 พิจารณาเรืองอืน ๆ ( หากมี )
ประธานทีประชุม ได้แ จ้ง ต่อ ที ประชุ ม ว่า ขณะนี วาระต่า ง ๆ ได้รับ การพิจ ารณาจากที ประชุ มสามัญผูถ้ ื อ หุ ้น เสร็ จ สิ นแล้ว
ไม่ทราบว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดต้องการจะกล่าวสิ งใดเพิมเติมหรื อไม่ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิมเติม ประธานได้แจ้งต่อที
ประชุมว่า หากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื องอืนใดต่อทีประชุมนี ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้มีการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที
ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านทีเข้า
ร่ วมประชุมในวันนี และขอปิ ดการประชุม ณ บัดนี
ปิ ดประชุมเวลา 10.30 น.

(พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข)
ประธานทีประชุม

( นายปิ ยพจน์ วงศ์อภัย )
เลขานุการบริ ษทั
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เอกสารแนบท้ ายรายงานการประชุม
สรุปข้ อซักถามผู้ถือหุ้น และ คําตอบ ประธานทีประชุมและกรรมการทีเกียงข้ อง
วาระที
พิจารณาอนุ มัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษั ทสํ า หรั บรอบปี บั ญชี สิ นสุ ด ณ วันที 31 ธั นวาคม 2562
ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
มีผู้ถือหุ้นสอบถาม
มีคาํ ถามจากคุณพูลศรี การเจริญกุลวงศ์ ตําแหน่ งอาสาผู้พทิ กั ษ์ สิทธิผู้ถือหุ้น จํานวน ข้ อ
1. สาเหตุใดจึงเก็บเงินสดตามรายการเทียบเท่ ากับเงินสดไว้ มากถึง ล้ าน เมือเทียบเท่ ากับปี ทีแล้ วคือ ล้ าน
ผู้ตอบ : คุณสุรชัย (ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีเป็ นผูต้ อบคําถามแทนคณะกรรมการ)
เนื องจากในส่ ว นของเงิ น สดรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด ประกอบด้ว ยเป็ นรายการของเงิ น ฝากกระแสรายวัน ซึ งใช้เ ป็ น
เงิ น หมุ น เวี ย นของกิ จ การจํา นวน , , บาท ในส่ ว นที ประกอบด้ว ยเงิ น ฝากธนาคารประเภทออมทรั พ ย์
จํานวน , , บาท รายการที ประกอบด้วยเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจํา , บาท รวมกับเงินสดทีอยูใ่ นมือ
คือ บาท รวมไว้ รายการ จํานวน , , บาท
ผู้ถาม : ถามเหตุผลว่าทําไมต้องเก็บเงินไว้เยอะแยะ แยกเก็บเป็ นสิ บล้านซึงจะไม่มีดอกเบียอะไรใช่หรื อไม่
คณะกรรมการเป็ นผูต้ อบ (คุณทวีทรัพย์) : เป็ นบาทตัวนี ประกอบด้วย ส่ วน ส่ วน ล้าน ประกอบด้วยเงินทีสํารองไว้สาํ หรับ
งานก่อสร้างส่วนหนึง แล้วก็อีกส่วนหนึงเราเอาเงินสดไปคําประกันตัวสัญญาใช้เงิน LG ประมาณ ล้านบาท
ผู้ถาม : เพราะปกติเห็นเวลาคําประกัน LG จะใช้เป็ นฟิ คแอคเคาส์เพราะจะมีดอกเบียถูกมัยค่ะ แต่ถา้ เป็ นกรณี เคอเรนแอคเคาส์
จะไม่มีดอกเบีย
ผู้ตอบ : คือมันเป็ นเงือนไขของธนาคารเกียรตินาคินทีเราใช้สินเชืออยู่
2. อยากทราบนโยบายการกู้ยืมเงินบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ อง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ เพราะ ณ สิ นปี
มีเงินกู้ยมื ระยะสันให้ แก่ บริษัทย่ อย คือ บริษัท แฟนซีแอสเสท หกแสนกว่ าบาท และมีดอกเบียชําระสามหมืนกว่ า มีการตังสํารอง
หนี สงสั ยจะสู ญกว่ า , บาท ในขณะทีมีการจ่ ายดอกเบียให้ บุคคลทีเกียวข้ อ ง ซึ งเข้ า ใจว่ าน่ าจะเป็ นภรรยาหรื อบุ ต ร
ของผู้บริหารในอัตรา % ต่ อปี นับจากนีในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ ได้ มกี ารตังค่ าเผือผลกําไรขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ในเงินลงทุนในบริษัท แฟนซีแอสเสท เป็ นจํานวน ล้ านบาท อยากเรียนสอบถามคณะกรรมการว่ า บริษัทมันใจได้ อย่ างไรว่ า
การให้ เงินกู้ยมื และดอกเบียคงรับเหล่ านีจะได้ เงินคืน เพราะมีการตังสํารองเพียงแสนกว่ าบาท จากยอดค้ างชําระหกแสนกว่ าบาท
และอีกข้ ออยากเรียนสอบถามเกียวกับ นโยบายอัตราดอกเบียเงินกู้และเงินให้ ก้ ู
ผู้ตอบ : บริ ษทั ผูต้ รวจสอบบัญชี เรื องของการตังสํารองเกี ยวกับการด้อยค่า เป็ นเพราะว่าบริ ษทั ที ลงทุ นในแฟนซี แอสเสท
ล้า นจะมี ข าดทุ น สะสม เพราะฉะนันเราคิ ด ว่ า สิ น ทรั พ ย์ที มี อ ยู่น้ อ ยกว่ า เงิ น ที ให้ กู้ยื ม ไป เพราะฉะนั นจึ ง ตังค่ า เผื อ
เฉพาะส่วนทีขาด ไม่ได้ตงหมด
ั
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ผู้ ถ าม : อยากทราบเรื องของอัต ราดอกเบี ย เพราะว่ า ให้ ก้ ู อั ต ราดอกเบี ยกั บ การที ไปจ่ า ยดอกเบี ยให้ กับ ภรรยาและบุ ต ร
ในอัตรา % เลยไม่ มนใจว่
ั านโยบายของบริษัท คืออะไร เพราะเวลาบริษัทให้ ก้ ดู อกเบียจะน้ อยกว่ า
ผู้ตอบ : การให้ บริ ษัทเกียวข้ องกันกู้ดอกเบียร้ อยละ . เอาเงินทุนเราให้ เขากู้ สํ าหรั บดอกเบียจ่ ายกับบริ ษัททีเกียวข้ องกัน
เรากู้เป็ นจํานวนหนึงซึงไม่ มาก บริษัทใช้ ในการบริหารงานชัวคราวเงินจํานวนน้ อยใช้ ราคาตลาดประมาณ %
ผู้ถาม : เป็ นรายการทีเกียวข้องกันหมดและเป็ นการให้โอกาสภรรยาและบุตร เลยสงสัยตรงนี มองว่าดูแปลก ๆ
ผู้ตอบ : ดูยอดรวมแม่กบั ลูกจะไม่มีดอกเบี ยกัน ในทีนี ในงบเดี ยวเองแม่ให้ลูกกูส้ ําหรับไปบริ หารเรื องทีดิ นดอกเบี ยร้อยละ
แต่กจู้ ากบริ ษทั ทีเกียวข้องกันร้อยละ แต่ไม่ได้เอาตัวนีมาใช้สาํ หรับให้บริ ษทั ลูกกู้
3. บริ ษั ท ได้ ทํ า สั ญ ญาเช่ าพื นที ทํ า สํ า นั ก งานและที จอดรถจากผู้ บ ริ ห ารสํ า คั ญ ของบริ ษั ท เองเป็ นเวลานาน ปี
ซึงจะสินสุ ดสัญญาเช่ าวันที กรกฎาคม
ในอัตราค่ าเช่ า , บาทต่ อปี และบริษัทย่ อยได้ เช่ าพืนทีจากผู้บริหารสํ าคัญ
สิ นสุ ด วัน เดีย วกัน กัน ในอัต รา , บาทต่ อ ปี อยากเรี ย นสอบถามว่ า ทีระบุ ว่ า เป็ นราคาตามสั ญ ญา อยากเรี ย นถามว่ า
เป็ นราคาตลาดหรื อเปล่ า และในช่ วงโควิดทีผ่ านมาได้ มีการปรั บค่ าเช่ าอย่ างไรหรื อเปล่ า เพราะเข้ าใจว่ าเป็ นการ work from
home หรือเปล่ า
ผู้ตอบ : ค่าเช่าวันนี คือ เป็ นออฟฟิ ศที เป็ นที ทํางานของบริ ษทั ชัน คิดไว้คร่ าว ๆ ตารางเมตรละประมาณ หรื อ บาท
เป็ นราคาตลาด
ผู้ตอบ (คุณ ทวีท รั พย์ ) : จริ ง ๆ แล้วเป็ นราคาตํากว่าตลาดเนื องจากเราย้ายสํานักงานจากสมุท รปราการที ให้ล าซาด้าเช่ า ที
มีรายได้เข้าบริ ษทั เดื อนละ ล้านบาท และมาลดค่าใช้จ่ายโดยการเช่ าพืนที ของบริ ษทั พีพีแลนด์ ซึ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่แทน
เพือลดค่าใช้จ่ายลง ซึ งราคาที เช่าเป็ นราคาที ถูกกว่าตลาดในพืนที แถวนี เพราะราคาค่าเช่าพืนที แถวนี ตารางเมตรละประมาณ
ถึง บาท
ผู้ถาม : ช่วงโควิดได้มีการปรับราคาอย่างไรหรื อเปล่า หรื อราคาค่าเช่าเหมือนเดิม
ผู้ตอบ (คุณทวีทรัพย์ ) : ช่วงโควิดบริ ษทั work from home ได้ปรับแบ่งลดพนักงานแต่ไม่ได้ปิดบริ ษทั ไม่ได้มีการปรับราคาค่าเช่า
4. ลูกหนีการค้ าและลู กหนีอืนตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ เพิมขึน , , บาท จาก , , บาท
เป็ น , , บาท เพิมขึน % ในขณะทีรายได้ จากการขายลดลงเท่ าตัวจาก , , ลดลงเหลือ , , บาท
ถ้ าหากคิดสั ดส่ วนลูกหนีกับรายได้ แล้ วเท่ ากับ % เมือเทียบกับปี ทีแล้ วแค่ % เพิมขึนมา เท่ าตัว อยากถามว่ าเกิดจากอะไร
เก็บเงินไม่ ได้ หรืออย่ างไร เพราะเพิมขึนค่ อนข้ างมาก รายได้ ลดแต่ ลูกหนีเพิมขึนมา เท่ าตัว
ผู้ตอบ (ผู้สอบบัญชีเป็ นผู้ตอบ) : เรื องลูกหนี เมือการขายเราน้อยจะใช้แบบ Number Pay Sale ไม่ได้ การขายของปี ทีแล้ว ของ
เดือนท้าย ๆ เท่ากัน ถึงทําให้ลูกหนีการค้าเท่ากัน สําหรับค่าใช้จ่ายรวมเท่ากัน
ผูถ้ าม : มันไม่ใช่ค่ะ เพิมขึนจาก . ล้าน เป็ น . ล้าน
ผู้ตอบ : ลูกหนี การค้าก่อน มี ส่ วน ลูกหนี การค้าตัดออกไป สําหรับลูกหนี อืนจะเป็ นพวก Vat ภาษีมูลค่าเพิมที รอเรี ยกคืน
จากกรมสรรพากร
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ผู้ถาม : ตัวนี คือตัวที อยู่ในลูกหนี อื นใช่หรื อเปล่า เพราะในหมายเหตุดูไม่ออกว่าอืนๆ คืออะไร ทังหมดคือ Vat ที ค้างชําระ
ทังหมดใช่หรื อเปล่าค่ะ
ผู้ตอบ : เป็ น Vat ภาษีมูลค่าเพิมทีรอเรี ยกคืนจากกรมสรรพากร
5. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ มีค่าเผือการลดลงของสินค้ า . ล้ าน อยากทราบว่ าเป็ นสินค้ าอะไร
ผู้ตอบ (ผู้สอบบัญชี) : เป็ นสิ นค้าพวกปาร์ติเคิล สิ นค้าปาร์ติเคิล คอร์สแพงแต่ราคาขายตําลงมาก็เลยมาตังสํารองตรงนี
ผู้ถาม : มีโอกาสทีจะเป็ นอย่างนีไปเรื อย ๆ ใช่มยั และมีวธิ ีแก้ปัญหาอย่างไร เพราะยอดค่อนข้างมาก
ผู้ตอบ (คุณ อาวิน โซนี) : เรื องนี เป็ นอย่างหนึ งที ประชุ มกัน มาในช่ วง ถึ ง เดื อนก็คือสิ งที ปั ญหาหลักสําหรั บบริ ษทั คื อ
เรื องของต้นทุ น และราคาขายจะเห็ นได้ว่าขายได้มากแต่กาํ ไรกลับไม่มาก ขาดทุนด้วยซําในบางที ขายได้มากขาดทุนมาก
ขายได้นอ้ ยกลายเป็ นขาดทุนน้อย สิ งทีเกิดขึนราคาขายเราสู งกว่าราคาในตลาด ตัวต้นทุนดูของ Corporation เป็ นหลักซึ งมันเกิด
mismatch ขึนมา ซึ งเราก็พยายามทีจะแก้ปัญหาตรงนี มา ตอนนี ข้างในบริ ษทั ได้มีการ Rebranding ใหม่หมดว่าจะมีการเวิร์ค
จากข้างบนลงมา ในแง่ของราคาขายในวันนี ต้องยอมรับว่าธุ รกิจนี เป็ น Community ในระดับหนึ งคือมีราคากลาง ซึ งถ้าเราได้
ราคากลางมาเราก็จะสังทางโรงงานไม่ให้ซือต้นทุนทีสู งกว่าตรงนี ถ้าเกิดว่าจะต้องเสี ย Order ต้องขาดทุน ต้องเสี ยบ้างเป็ นครัง
เป็ นคราวทางกลับกันมันไม่ได้เลยในแง่ของราคาตรงนี ต้องหาวิธีทีจะไปปรับในแง่ของราคาขายกับคู่คา้ ได้ ซึ งถามว่าตอนนี เรา
กําลังทําอะไรอยู่ ก่อนหน้านีจะเห็นว่าเราจะขายแต่ในจีนกับไทยเท่านันเลย เราแทบจะไม่ได้ออกไป จากข้างนอกเลย แต่วา่ วันนี
สิ งทีเราเริ มเห็นได้ชดั คือเริ มมีการคุยกับญีปุ่ นซึ งราคาน่าจะได้ดีกว่าในแง่ของจีนและของไทยเอง นอกจากนี เรามีแผนทีจะเพิม
เซลล์เพือที จะไปตลาดอืนๆ มากขึน อย่างถ้าย้อนกลับไปแฟนซี วดู๊ เมือสักประมาณ ปี - ปี ก่อน ตลาดใหญ่ทีสุ ดของเราคือ
อเมริ กาแต่กลายเป็ นว่าด้วยค่าเงินทีมันเปลียนไป ด้วยค่าเงินทีมันเสี ยเรากลับเข้าไปตลาดนันไม่ได้เลย แต่ดว้ ยวันนี ด้วย Brand ที
เรายังมีอยูเ่ รากําลังหาแผนทีว่าจะกลับไปยังไงตรงนัน แต่วา่ ในราคาที ได้คือสิ งทีเป็ น Target ทีเราวางเอาไว้ ซึ งตอนนี เองคือเรา
มันใจในระดับหนึงว่าจากนีไปประมาณ เดือน เดือน เดือน เรา Premium จะเห็นในแง่ของความแตกต่างตรงนี ทีมันชัดเจน
ขึนด้วยการทีผูบ้ ริ หารลงไปลุยเองในทุกระดับ ไม่ใช่แค่ Sale ไปดูตน้ ทุน เช่น การให้ Lazada เช่าเป็ นการตัดสิ นใจแบบ Cash
flow ว่า เราต้อง Project Cash flow ของเราก่อน ในยามทีธุรกิจทีกําลัง Resumption กัน จากข้างในอยู่ เรายังมองว่าธุรกิจนี เองมัน
ยังมี Opportunity คือไม่ได้เป็ นธุรกิจทีแย่ขนาดนันอย่างทีเราเห็นแม้กระทังในช่วงโควิดเองยอดขายเราไม่ได้ตกไปขนาดนัน เรา
ยังถือว่าทําได้ในระดับหนึง ซึงตรงนีเป็ นการโชว์ศกั ยภาพของธุรกิจว่ามันยังมีอยู่ ซึ งทีเห็นจากการตังสํารองนี ส่ วนหนึ งทีมาจาก
mismatch ต้นทุนกับราคาขาย ซึ งเราก็ค่อนข้างจะพูดแบบมันใจได้ว่าในอนาคตตรงนี มันจะน้อยลงหรื อไม่ก็จะหายไปเลยใน
ระยะเวลาจากนีไป
ผู้ถาม : ขอยํานิ ดหนึ งว่า แปลว่าเราพยายามเพิมช่ องทางที จะไปขายต่างประเทศให้เพิมมากขึ น และช่ วงโควิดมี ส่งออกได้
โดยส่งออกไปจีน และควบคุมเรื องของต้นทุน
ผู้ต อบ : ช่ วงโควิด ยัง ส่ งออกไปจี นได้ค่ อนข้างดี priority หลักสุ ด ท้า ยแล้ว ขายได้ ถ้าต้น ทุ นไม่ ได้ก็ ไ ม่มี ป ระโยชน์ ปี นี
จะเห็นได้จากงบทีออกมาแต่ละช่วง Priority คือเป็ นต้นทุนไปแล้ว ไม่ใช่ยอดขายอย่างเดียว Utilization rate ก็จะเริ มดีขึน
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6. รายได้ จากการขายในข้ อคิดเห็นทังในประเทศและต่ างประเทศลดลงค่ อนข้ างมาก อยากเรี ยนสอบถามเรืองกลยุทธ์
โดยเฉพาะช่ วงโควิด (ตอบไปข้ างต้ นแล้ ว)
7. ขอทราบรายละเอียดตามทีในรายงานของผู้สอบบัญชีได้ กล่ าวถึงเรืองการด้ อยค่ าของเครืองจักรและอุปกรณ์ ซึงราคา
ตามบัญชี . ล้ านบาท อยากทราบว่ าจะแก้ ปัญหาตรงนีอย่ างไร (สิ นสุ ด ธั นวาคม
ซึ งระบุ ไว้ ว่าใช้ ในการผลิต
แผ่นไม้ อดั เรียบ ซึงแผ่นไม้ อัดเรียบมีผลขาดทุนติดต่ อกันมาเรือย ๆ )
ผู้ตอบ (ผู้สอบบัญชี ) : ผูถ้ ือหุ ้นอาจจะเข้าใจคลาดเคลือนไป คือ ระบบบัญชี ตัวปาร์ ติเคิลเราได้ Appraisal ไปที ใกล้เคียงกัน
ไม่มีการด้อยค่า แต่ในเรื องรายงานเรี ยกว่า key audit matters เขาบอกว่ามันเป็ นมาตรฐานใหม่พึงเข้ามา - ปี ให้เน้นว่า
ผูส้ อบบัญชี อยากจะเน้นให้ผถู ้ ือหุ ้นตระหนักว่ามีอะไรบ้าง ผูส้ อบบัญชีเห็ นว่าโดยเห็นร่ วมกับ Audit Committee เครื องจักรนี
อาจจะมีการด้อยค่า เฉพาะฉะนันเลยให้การตรวจสอบพิเศษ แต่วา่ ตรวจแล้วไม่มีการด้อยค่า คือแค่บอกเฉย ๆ ของมาตรฐานฉบับ
นี key audit matters บางทีผถู ้ ือหุ ้นก็งง แต่วา่ มันเป็ นมาตรฐานทีอาจจะต้องพูดว่ามันอาจจะมีการด้อยค่า เฉพาะฉะนันเราจึงให้
ความสนใจ เราก็ไปสอบทาน ไปทดสอบ ไปเทียบราคากับราคาประเมิน แต่วา่ ไม่มี Concussion มาตรฐานแรกของ Concussion
มันด้อยค่าหรื อไม่ดอ้ ยค่ามาตรฐาน เพียงแต่วา่ ก็ตรวจตามมาตรฐานเพียงแต่วา่ ถ้ามีการด้อยค่าบริ ษทั ก็ตอ้ งไปตังด้อยค่า แต่ถา้
หากไม่มีก็ไปดูทีโน๊ต เมือในโน้ตบอกไม่มีก็ไม่มีการด้อยค่า
ผู้ถาม : แสดงว่าตัวที Audit Reiter ทีทางผูส้ อบระบุไว้วา่ เรื องด้อยค่าของเครื องจักรซึ งราคาตามบัญชี
มีการด้อยค่าราคาตามบัญชี
ผู้ตอบ (ผู้สอบบัญชี) : ใช่ ครับ
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เอกสารแนบท้ ายรายงานการประชุม
สรุปข้ อซักถามผู้ถือหุ้น และ คําตอบ ประธานทีประชุมและกรรมการทีเกียงข้ อง
วาระที
พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับรอบปี บัญชีสินสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
มีผู้ถือหุ้นสอบถาม
มีคาํ ถามจากคุณสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้น
1. ในวาระแถลงผลงานกรุณาแจ้ งสรุปผลของไม้ ยางมีรายได้ เท่ าไหร่ กําไรขันต้ นและขาดทุนสุ ทธิเฉพาะปี 2562 ขาดทุน
93 ล้ าน ดีกว่ าปี ก่ อนทีขาดทุน 165 ล้ าน คุณวิบูลย์ ได้ ตอบข้ อซักถามของคุณสกล
คุณวิบูลย์ ตอบ : ภาพรวมใหญ่ๆ โปรดักส่วนของโรงงานผลิต จะมีการผลิตไม้แปรรู ปส่งขายต่างประเทศและส่งขายในประเทศ
และมีไม้ประสาน ไม้ไพสันบอร์ด ไม้สบั ภาพรวมของโรงงานในปี 2562 มียอดขายทังหมดเฉพาะกิจการไม่รวมบริ ษทั ลูก
194,118,983 ล้าน มีตน้ ทุนในการผลิต 200,549,883 มีผลขาดทุนขันต้น 6,430,900 บาท รายได้อืนๆ 13,028,980 บาท และมี
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร 120,532,426 บาท ทําให้เกิดการขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการ 113,634,346 บาท ในส่วนของกําไรขันต้นใน
ปี ทีผ่านมา กิจการมีขาดทุนขันต้น 3.31% ต่อยอดการผลิต
2. ในวาระพิจารณางบการเงินมีข้อซักถามส่ วนของหน้ า 14 โครงสร้ างรายได้ ส่วนอืน ยอด 111.30 ล้ านบาท 43.19% ของ
รายได้ ทงหมดหมายถึ
ั
งอะไร
คุณวิบูลย์ ตอบ : เนืองจากในการขายในประเทศในช่วงปี ทีผ่านมาได้มีรายการรับรู ้รายได้จากหลายๆ ทาง ซึงการบันทึกได้จดั รวม
รายได้อืนๆ ไว้ จะแจกแจงรายได้ในส่ วนนี ยอดขายในประเทศไม้ยางพาราในช่วงปี ทีผ่านมามียอด 890,000 บาท ขายสิ นค้าใน
ประเทศ ประเภท Bison board มียอดขายประมาณ 2 ล้านบาทต่อปี ขายสิ นค้าในประเทศทีเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ เก่าๆ ทีค้างในสต๊อก
950,000 บาท ขายสิ นค้าในประเทศประเภทไม้สบั มียอดประมาณ 8,001,000 บาท ขายไม้บ็อคบอร์ด ไม้บ็อคบอร์ดคือผลิตภัณฑ์
ทีเราเคยที จะทํามาตี ตลาด แต่ยงั ไม่สมบูรณ์ทาํ ให้มีสต๊อกค้างนิ ดหน่ อย มีรายได้ประมาณ 14,000 บาท ขายสิ นค้าในประเทศ
ประเภทไม้ประสานมียอดขาย 63,864,000 บาท ขายสิ นค้าต่างประเทศ ประเภทไม้สับ มียอดรวมทังหมด 378,000 บาท และมี
การรับจ้างอบไม้มียอดรับรู ้รายได้ทงหมด
ั
35,198,000 บาท เป็ นยอดรวมทังหมด 111,298,000 บาท
3. ในอนาคตรายได้ ของไม้ ยางสรุปเป็ นประเภทได้ ดงั นี ไม้ Bison board ไม้ ยางพาราแปรรู ป ไม้ ประสาน ไม้ สับ เพือดูการ
พัฒนาของธุรกิจ พร้ อมทังบอกได้ ว่าส่ งออกได้ เท่ าไหร่ ขายในประเทศเท่ าไหร่
คุณวิบูลย์ ตอบ : ในรู ปของไม้ Bison board ทางญีปุ่ นได้ส่งวิศวกรมาเพือพัฒนาโปรดักให้เป็ นไปตามมาตรฐานของญีปุ่ นมีความ
คืบหน้าไปมากแล้ว คาดว่าใกล้เสร็ จสมบูรณ์แล้ว ในส่ วนของไม้แปรรู ปใช้กาํ ลังผลิตประมาณ 25% ปั จจุบนั นี มีออร์ เดอร์ จาก
เมืองจีนมากกว่าปริ มาณทีผลิตอยูแ่ ล้ว ถ้าเพิมกําลังผลิตขึนไปพร้อมทําได้อยูแ่ ล้ว แต่ทางบริ ษทั กําลังควบคุมและลดค่าใช้จ่ายใน
การผลิต และเป็ นช่วงทีฝนตกชุกราคาไม้ท่อนค่อนข้างสูง เลยต้องหาโอกาสทีเหมาะสมในการทีจะเพิมกําลังการผลิต ถ้าทุกอย่าง
ราบรื นดี จะเพิมกําลังการผลิตได้ถึง 50%ในเรื องของไม้ประสานเป็ นงานที ต่อเนื องจากไม้แปรรู ปอยู่แล้ว ถ้าการแปรรู ปไม้
เพิมขึนก็จะมีไม้เศษที จะนํามาประสานเพิมขึนตามลําดับ ในส่ วนของไม้สับ ปั จจุบนั ไม้สับปริ มาณการสับอาจจะไม่สูงมาก
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อุปสรรคส่วนหนึงคือปั ญหาของเครื องสับเสี ยหายจากมีเศษดิน ทําให้ตอ้ งมีการซ่อมแซมอยูเ่ สมอ ทําให้ตน้ ทุนสูงขึน กําลังหาวิธี
แก้ปัญหาเรื องเศษดิน แต่ปริ มาณออเดอร์มีมากอยูแ่ ล้ว
4. ในส่ วนของ Fancy Assets หน้ า ทีบอกว่ าหลายโครงการใกล้ ปิดได้ หมดแล้ ว สรุ ปให้ เห็นชัด ๆ ว่ า เหลือแต่ ละแห่ ง
เท่ าไหร่ ในส่ วนนีแสดงให้ เห็น มีรวม ส่ วน บอกส่ วนทีเหลือของแต่ ละส่ วนให้ ทราบด้ วย และประเมินมูลค่ าส่ วนทีเหลือให้ ทราบ
ด้ วย
ตอบ : ทรัพย์สินทังหมดเหลือ 699 ล้าน แบ่งออกเป็ น 5 โปรเจค และทียังไม่พฒั นาอีก 1 โปรเจค
1.ฮอฟท์ เอกมัย-รามอินทรา อาคารพาณิ ชย์ 5 ชัน ขายยูนิตละ 25 ล้าน เหลือทังหมด 6 ยูนิต 3 คู่ คู่ละ 50 ล้าน รวมเหลือ
เป็ นเงิน 150 ล้านบาท
2. เดอะวิลล์ มีนบุรี-นิมิตใหม่ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 เหลือ 47 ยูนิต ราคา 5-6 ล้าน รวมเหลือเป็ นเงิน 272,600,000
ล้านบาท
3.เดอะวิลล์ รังสิ ต-คลอง2 ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 เหลือ 24 ยูนิต มี 2 Type, Type เล็กราคาขาย 3 ล้านต้นๆ Type
ใหญ่ราคาขาย 4 ล้านต้นๆ รวมเหลือเป็ นเงิน 91,200,000 บาท
4.คอนโดที เชียงใหม่ เหลืออยู่ 8 ยูนิต ที ผ่านมาทีเชียงใหม่ประสบปั ญหาเรื องฝุ่ น โควิด ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นต่างชาติ
ต่างชาติชะลอการเข้ามา รวมทีเหลือเป็ นเงิน 40,800,000 บาท ยูนิตล่ะประมาณ 5 ล้าน เป็ นคอนโดขนาดใหญ่พนที
ื ต่อตารางเมตร
ค่อนข้างมาก
5.คอนโดทีประชาชืน เหลือ 13 ห้อง จาก 109 ห้อง ทีผ่านมาเนืองจากมาตรการของรัฐทําให้ยอดขายของคอนโดสะดุด
รวมทีเหลือเป็ นเงิน 23,270,000 ล้านบาท
รวม 5 โปรเจค เป็ นทรัพย์สินทีรอการขายทังสิ น 577,870,000 บาท และมีทีดินเปล่าทีรอการพัฒนา 1 แปลง เป็ นทีดินที
เป็ นกรรมสิ ทธิของบริ ษทั 25 ไร่ ทีรังสิ ต-คลอง2 ราคาประเมินปี ล่าสุด 121,692,000 บาท โดยผูป้ ระเมินอิสระ รวมทรัพย์สินของ
แฟนซีแอสเสท ปั จจุบนั มีอยู่ 699,562,000 บาท
หมดคําถาม
ประธาน : ในรอบปี ทีผ่านมาโรคระบาดทีระบาดไปทัวโลก คณะกรรมการก็พยายามทีจะแก้ปัญหาเรื อยมา ยอดขาดทุนจาก 165
ล้าน เหลือ 92 ล้าน และมุ่งมันทีจะแก้ปัญหาต่อไป พยายามเพิมช่องทางการจําหน่าย โดยร่ วมกับญีปุ่ นพัฒนาโปรดักและส่งขายที
ญีปุ่ น เพิมช่องทางขายไปอินเดีย และปรับปรุ งองค์กรของเราลดรายจ่าย ลดต้นทุน ปิ ดประชุม

(พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์ สุข)
ประธานทีประชุม

( นายปิ ยพจน์ วงศ์ อภัย )
เลขานุการบริษัท
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษัท
ภาคผนวก : ผู้บริหาร
คณะกรรมการของบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ซึ งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ ้นที
ออกใหม่ แ ละการอนุ ญ าต ลงวัน ที 18 พฤษภาคม 2535 ผูบ้ ริ ห ารทุ ก ท่ า นไม่ มี ป ระวัติก ารทํา ผิด กฎหมาย,
ไม่มีหนีสิ นกับบริ ษทั และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ ดังมีรายชือต่อไปนี
1. พล.อ.ดร.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข

อายุ

ปี

ตําแหน่ง

ประธานกรรมการ (ผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั )

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะและการจัดการ
ไม่มีการถือครองหุน้ ในบริ ษทั

ประสบการณ์การทํางาน

ผูท้ รงคุณวุฒิพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี พ.ศ.
กรรมการ บริ ษทั รถไฟฟ้ า ร.ฟ.ท. จํากัด กระทรวงคมนาคม ปี

กรรมการ
. นายวิบูลย์ โกศลธนวงค์

บริ ษทั แฟนซีวดู๊ อินดัสตรี ส จํากัด (มหาชน)
อายุ

ปี

ตําแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร (CEO) (ผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั )

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริ ญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั

ไม่มีการถือครองหุน้ ในบริ ษทั

ประสบการณ์การทํางาน
กรรมการผูจ้ ดั การ
. นายวิชยั ตันพัฒนรัตน์

บริ ษทั แฟนซีแอสเสท จํากัด
อายุ

ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี

, DCP รุ่ น )

ตําแหน่ง

กรรมการ (ผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั )

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริ ญญาโท สาขา MBA American University of Hawaii

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั

ไม่มีการถือครองหุน้ ในบริ ษทั

ประสบการณ์การทํางาน
กรรมการ

บริ ษทั แฟนซีแอสเสท จํากัด
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4. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ

อายุ

ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี

รุ่ น

, DCP ปี

ตําแหน่ง

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั )

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคําแหง

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั

8.18 % (ณ วันที 24 มิถุนายน 2563)

รุ่ น

)

ประสบการณ์การทํางาน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั แฟนซีแอสเสท จํากัด

5. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขํา

อายุ

ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี

รุ่ น

)

ตําแหน่ง

กรรมการ (ผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั )

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริ ญญาโทพัฒนบริ หารศาสตรมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์(รป.ม.)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ไม่มีการถือครองหุน้ ในบริ ษทั

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั
ประสบการณ์การทํางาน
กรรมการ

บริ ษทั แฟนซีแอสเสท จํากัด

6. ศ.ดร.ธรรมศักดิ พงศ์พิชญมาตย์ อายุ

ปี

ตําแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

Ph.D., วท.ม., วท.บ.

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั

ไม่มีการถือครองหุน้ ในบริ ษทั

ประสบการณ์การทํางาน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สมาชิกสภาขับเคลือนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ./ศธ.) ( - )
บริ ษทั แฟนซีวดู๊ อินดัสตรี ส จํากัด (มหาชน)

7.นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์

อายุ

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี

)

ตําแหน่ง

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาฯและกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั

ไม่มีการถือครองหุน้ ในบริ ษทั

ประสบการณ์การทํางาน

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ปี

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการสรรหาฯ :-

บริ ษทั แฟนซีวดู๊ อินดัสตรี ส จํากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ :-

บริ ษทั แฟนซีวดู๊ อินดัสตรี ส จํากัด (มหาชน)
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8. นาย อาวิน โซนี

อายุ

ตําแหน่ง

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาฯ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ :

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั

ไม่มีการถือครองหุน้ ในบริ ษทั

ประสบการณ์การทํางาน

-Asia Plus:Local Institutional Sales: 2015 - 2017

กรรมการสรรหาฯ :-

บริ ษทั แฟนซีวดู๊ อินดัสตรี ส จํากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ :-

บริ ษทั แฟนซีวดู๊ อินดัสตรี ส จํากัด (มหาชน)

. พล.อ.ดร.อุทยั ชินวัตร

อายุ

ปี
-

BBA สาขาการเงินและบัญชี

ปี

ตําแหน่ง

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะและการจัดการ
ไม่มีการถือครองหุน้ ในบริ ษทั

ประสบการณ์การทํางาน

รองปลัดกระทรวงกลาโหม

เจ้าหน้าทีระดับบริ หารของบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารจํานวน 3 ท่าน ซึง
มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีในการขออนุญาตเสนอขายหุ ้นที ออก
ใหม่และการอนุ ญาตลงวันที 18 พฤษภาคม 2535 ทังนี ผูบ้ ริ หารทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน, ไม่มี
ประวัติการทําผิดกฎหมาย ไม่มีหนีสิ นกับบริ ษทั และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ ดังมีรายชือต่อไปนี
1. นายวิบูลย์

โกศลธนวงค์

อายุ 50 ปี

ตําแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร (CEO)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั

ปริ ญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
ไม่มีการถือครองหุน้ ในบริ ษทั

2. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ

อายุ 44 ปี

ตําแหน่ง

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (ผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั )

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั

8.18 % (ณ วันที 24 มิถุนายน 2563)
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.นายเมธา รังสิ ยาวรานนท์
ตําแหน่ง

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริ ญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
15. % (ณ วันที 24 มิถุนายน 2563)

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั

รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
บริ ษทั แฟนซีแอสเสท จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อยมีผบู ้ ริ หารดังนี
นายวิบูลย์
โกศลธนวงค์
กรรมการ
นายวิชยั
ตันพัฒนรัตน์
กรรมการ
นายทวีทรัพย์
จิตต์โสภณ
กรรมการ
พล.ต.ท.สมเดช ขาวขํา
กรรมการ
สัดส่วนการถือหุน้ และอายุของผูบ้ ริ หารบริ ษทั มีดงั นี

นายวิบูลย์

โกศลธนวงค์

ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

50

สัดส่วนการถือหุน้
% บริ ษทั
-

นายทวีทรัพย์

จิตต์โสภณ

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

44

8.18

นายเมธา

รังสิ ยาวรานนท์

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

49

15.57

ชือ – สกุล

ตําแหน่ง

อายุ (ปี )

อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารรายชือผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั แฟนซีวดู๊ อินดัสตรี ส จํากัด (มหาชน) จากบริ ษทั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที มิถุนายน
หมายเหตุ : ไม่มีผบู ้ ริ หารท่านใดถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
ผูบ้ ริ หารไม่มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื องการใช้ขอ้ มูลภายใน
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สิงทีส่งมาด้วย .
ขันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564
บริษทั แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
วันพุธที เมษายน 2564 เวลา . น.

ผูถ้ อื หุน้
บมจ.แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส
มาด้วยตนเอง

ผูไ้ ด้รบั มอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง
(เริม . น.)

โต๊ะลงทะเบียนผูร้ บั มอบฉันทะ
(เริม . น.)
ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจําตัวผูม้ อบ
และผูร้ บั มอบฉันทะ

แสดงบัตรประจําตัว

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม
ประธานเสนอวาระการ
ประชุมตามลําดับ
การลงมติ
.การออกเสียง การคัดค้าน หรืองดออกเสียง ในวาระใดๆ
ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน ( สําหรับผูค้ ดั ค้านหรือ
งดออกเสียง )
.การพิจารณา คัดเลือก หรือแต่งตังในวาระใดๆ ให้ยกมือ
และกรอกบัตรลงคะแนน โดยใช้มติเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เจ้าหน้าทีเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูค้ ดั ค้าน หรืองดออกเสียง
และสรุปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อทีประชุม

กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าทีบริษทั เมือเสร็จสินการประชุม โดยวางบนโต๊ะทีท่านนังประชุม
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สิงทีส่งมาด้วย .

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม
. ผูถ้ อื หุน้ ทีเป็ นบุคคลธรรมดา ทีมีสญ
ั ชาติไทย
กรณีมาประชุมด้วยตนเอง
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
กรณีมอบฉันทะ
- สําเนาบัตรประจําตัวของผูม้ อบฉันทะพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและบัตรประจําตัวของผูร้ บั มอบฉันทะหรือ
หนังสือเดินทาง ( แล้วแต่กรณี )
- หนังสือมอบฉันทะ ( ติดอากรแสตมป์ บาท )
กรณีผถู้ อื หุน้ ต่างด้าวมาประชุมด้วยตนเอง
- หนังสือเดินทาง
กรณีมอบฉันทะ
- สําเนาหนังสือเดินทางของผูม้ อบฉันทะพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและบัตรประจําตัวหรือหนังสือเดินทาง
ของผูร้ บั มอบฉันทะ ( แล้วแต่กรณี )
- หนังสือมอบฉันทะ ( ติดอากรแสตมป์ บาท )
. ผูถ้ อื หุน้ ทีเป็ นนิตบิ ุคคล กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย
- บัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทางของผูร้ บั มอบฉันทะ ( แล้วแต่กรณี )
- สําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล ออกให้ไม่เกิน วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูม้ อี าํ นาจพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบฉันทะ ( ติดอากรแสตมป์ บาท )
กรณีจดทะเบียนในต่างประเทศ
- บัตรประจําตัว หรือหนังสือเดินทางของผูร้ บั มอบฉันทะ ( แล้วแต่กรณี )
- สําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล และสําเนาบัตรประจําตัว หรือ หนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ อี าํ นาจ
พร้อมรับรองการลงลายมือชือโดยโนตารีพบั ลิค
- หนังสือมอบฉันทะ ( ติดอากรแสตมป์ บาท )
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เอกสารสารประกอบการพิจารณาในวาระที .1
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีเสนอให้ เลือกตังแทนกรรมการทีออกตามวาระ

ชือ – นามสกุล

:

นายวิบูลย์ โกศลธนวงค์

ประเภทกรรมการ
อายุ

:
:
:

กรรมการบริ ษทั
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ( CEO )
50 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

:

ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการฝึ กอบรม

:

...........

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

:

( เริ ม

สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั

:

ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืน
ทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน

:

ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืน
ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

:

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ ตี จํากัด

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืนที
อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริ ษทั

:

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ ตี จํากัด

พ.ค. 61 )
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เอกสารสารประกอบการพิจารณาในวาระที .
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีเสนอให้ เลือกตังแทนกรรมการทีออกตามวาระ
ชือ – นามสกุล

:

พล.ต.ท. สมเดช ขาวขํา

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการ (ผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั )

อายุ

:

67 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

:

ปริ ญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. (ตร.) โรงเรี ยนนายร้อยตํารวจ รุ่ นที
ปริ ญญาโท พัฒนบริ หารศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

ประวัติการฝึ กอบรม

:

ผ่านการอบรมหลักสู ตร DAP ปี

ตําแหน่งงานในปัจจุบนั

:
:

กรรมการ
กรรมการ

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

:

6 ปี ( 2558 )

สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั

:

-

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืน
ทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน

:

-

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืน
ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

:

-

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืนที
อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริ ษทั

:

-

รุ่ น

: บริ ษทั แฟนซี วดู๊ อินดัสตรี ส จํากัด (มหาชน)
: บริ ษทั แฟนซี วดู ้ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
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เอกสารสารประกอบการพิจารณาในวาระที .3
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีเสนอให้ เลือกตังแทนกรรมการทีออกตามวาระ

ชือ – นามสกุล

:

นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และ กรรมการตรวจสอบ

อายุ

:

82 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

:

ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึ กอบรม

:

DAP ปี 2549 ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

:

22 ปี (

สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั

:

ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืน
ทีเป็ นบริ ษทั จดทะเบียน

:

ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืน
ทีไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

:

ไม่มี

การดํารงตําแหน่งในกิจการอืนที
อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริ ษทั

:

ไม่มี

– ปัจจุบนั )
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สิงทีส่งมาด้วย .
ข้อบังคับของบริษทั แฟนซีวดู๊ อิ นดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
หมวดที

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ .

คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน เดือนนับแต่วนั สินสุดของรอบปีบ ัญชีของบริษทั
การประชุมผู้ถอื หุน้ คราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรรมการจะเรียกประชุมผู้ถอื หุ้นเป็ นการประชุมวิสา มัญ
เมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ เมือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่า ใน ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
หรือ ผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า
คน ซึงมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ใน ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
ได้เข้าชือกันทําหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ ในการทีขอให้เรียก
ประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถอื หุน้ เป็ นการประชุมวิ สามัญ ในกรณีเช่นนีคณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุ้นภายใน
เดือนนับแต่วนั ทีได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ข้อ . ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรืองที จะเสนอต่อ
ทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรือเพือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทังความเห็นของ
คณะกรรมการในเรืองดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบไม่น้อยกว่า วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน วัน
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า วัน
ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ ําหนดวัน เวลา และสถานทีทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึงสถานทีทีจะใช้เป็ นทีประชุมผู้ถอื หุน้ นันต้องอยู่ในท้องที อันเป็ นทีตังของ
สํานักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงกับทีตังสํานักงานใหญ่หรือจังหวัดอืนตามทีคณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
ข้อ . ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้อ งมีผู้ถือหุ้นและผู้ร บั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อ ยกว่า คนหรือไม่น้อ ยกว่ากึงหนึง ของจํานวน
ผูถ้ อื หุน้ ทังหมดและต้องมีจาํ นวนหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ใน ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมดจึ
ั
งจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีทปรากฎว่
ี
า การประชุมผูถ้ อื หุน้ ครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึงชัวโมงจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบอง ค์ประชุมตาม
ทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นันมิใช่เ ป็ นการเรียกประชุม เพราะ
ผูถ้ อื หุน้ ร้องขอให้นดั ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
ข้อ . ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอืนซึงบรรลุนิตภิ าวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะ
จะต้องลงวันทีและลายมือชือของผูถ้ อื หุน้ ทีมอบฉันทะและเป็นไปตามแบบทีนายทะเบียนกําหนด หนังสือมอบฉันทะนีจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือ
ผูท้ ประธานกรรมการกํ
ี
าหนด ณ สถานทีประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ .

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ หุน้ เท่ากับ เสียงและมติของทีประชุมผูถ้ อื หุน้ นันให้ประกอบด้วยเสียงดังต่อไปนี
()
ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที
ประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด
()
ในกรณีดงั ต่อไปนีให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ใน ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
.
การขาย หรือ โอนกิจการของบริษทั ทังหมด หรือ บางส่วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน
.
การซือ หรือ รับโอนกิจการของบริษทั อืน หรือ บริษทั เอกชนมาเป็นของบริษทั
.
การทํา แก้ไข หรือ เลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทังหมด หรือ บางส่วนทีสําคัญ
.
การมอบหมายให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั
.
การรวมกิจการกับบุคคลอืน โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
.
การแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับ
.
การเพิมทุน หรือ ลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้ กู้
.
การควบ หรือ เลิกบริษทั

ข้อ .

กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปีพงึ กระทํา มีดงั นี
()
พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปีทผ่ี านมา
()
พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล
()
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
()
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
()
แต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตรวจสอบบัญชี
()
กิจการอืน
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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 : (662) 461-2100-1, FAX : (662) 816-0179, 461-2102

บมจ.

.

สิงทีส่ งมาด้วย
Enclosure

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทัวไปซึงเป็ นแบบทีง่ายและไม่ ซับซ้ อน)
(General and Simple Form)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholder registration number

(1)

(2)
ดังนี

()

(ปิ ดอากรแสตมป์ บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)
เขียนที
Written at
วันที
เดือน
Date
Month

อยูเ่ ลขที
residing/located at no.
อําเภอ/เขต
Amphur/Khet

ข้าพเจ้า
I/We
ถนน
ตําบล/แขวง
Road
Tambol/Kwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

สัญชาติ
nationality

Province

พ.ศ.
Year
ซอย ____

Soi
จังหวัด

___

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษทั แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
Being a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ ้นจํานวนทังสิ นรวม
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding the total number of
หุ้นสามัญ
ordinary share
หุ้นบุริมสิ ทธิ
preference share

shares and have the rights to vote equal to
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and have the rights to vote equal to

เสี ยง
votes as follows
เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณี เลื อกข้อ . กรุ ณาทําเครื องหมาย
9 ที 1. ระบุชือผูร้ ับมอบอํานาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark 9 at 1. and give the
details of proxy (proxies).

อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
age
years residing/located at no.
ตําบล/แขวง
อําเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

1. ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
หรือ/Or
ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตําบล/แขวง
Tambol/Kwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
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ปี อยูบ่ า้ นเลขที
years residing/located at no.
อําเภอ
Amphur/Khet

____

____

____
_____
____
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บมจ.

.

กรณี เลื อกข้อ 2. กรุ ณาทําเครื องหมาย
9 ที 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark 9 at 2. and choose
one of these members of the
Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึงของบริ ษทั ฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
ศ.ดร.ธรรมศักดิ พงศ์พิชญามาตย์ Prof. Tnarmmasak Pongpidjayamaad

ทังนี ในกรณี ทีกรรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะคนใดคนหนึ ง ไม่สามารถเข้าประชุ มได้ ให้กรรมการอิสระที เหลื อเป็ นผูร้ ั บมอบฉันทะแทน
กรรมการอิสระทีไม่สามารถเข้าประชุม
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the
Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี
วันพุธที เมษายน
เวลา . น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ ค ห้องรัชดาบอลรู ม ชัน 6 เลขที 474 ถนนประดิ ษฐ์มนู ธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร 10310 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on April 28, 2021 at
09.30 a.m. at The SC Park Hotel,6th Floor, Ratchada Ballroom, No. 474 Praditmanutham Rd., Wangthonglang, Bangkok, 10310 or such other
date, time and place as the meeting may be held.
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ทีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชือ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชือ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชือ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชือ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
ผูถ้ ือหุ ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้น
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her
votes to different proxies to vote separately.
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พับตามรอยปรุ

ปิ ดแสตมป์
เรี ยน ศ.ดร.ธรรมศักดิ พงศ์พชิ ญามาตย์
เลขที ซอยประดิษฐ์ มนูธรรม ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม
แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว
กรุงเทพมหานคร

พับตามรอยปรุ
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบทีกําหนดรายการต่ างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิ ดอากรแสตมป์ บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholder registration number

เขียนที
Written at
วันที
เดือน
Date
Month
อยูเ่ ลขที
residing/located at no.
Soi
อําเภอ/เขต
จังหวัด
Amphur/Khet
Province

(1)

ข้าพเจ้า
I/We
ถนน
ตําบล/แขวง
Road
Tambol/Kwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

(2)

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษทั แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
Being a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ นรวม
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
หุ้นสามัญ
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
หุ้นบุริมสิ ทธิ
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to

()

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
nationality

ซอย

votes

เสี ยง ดังนี
votes as follows
เสี ยง
votes
เสี ยง

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณี เลือกข้อ . กรุ ณาทําเครื องหมาย
9 ที 1. ระบุชือผูร้ ับมอบอํานาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark 9 at 1. and give the
details of proxy (proxies).

กรณี เลือกข้อ 2. กรุ ณาทําเครื องหมาย
9 ที 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark 9 at 2. and choose
one of these members of the

Independent Directors.

อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
age
years residing/located at no.
ตําบล/แขวง
อําเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

1. ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
หรือ/Or
ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
age
years residing/located at no.
ตําบล/แขวง
อําเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึงของบริ ษทั ฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
ศ.ดร.ธรรมศักดิ พงศ์พิชญามาตย์ Prof. Tnarmmasak Pongpidjayamaad
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เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2564 วันพุธที 28 เมษายน 2564 เวลา 9.30
น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ ค ห้องรัชดาบอลรู ม ชัน 6 เลขที 474 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310 หรื อ
ทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on April 28, 2021 at 9.30 AM at
the The SC Park Hotel,6th Floor, Ratchada Ballroom, No. 474 Praditmanutham Rd., Wangthonglang, Bangkok, 10310, or such other date, time and place
as the meeting may be held.
(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี ดังนี
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:
วาระที 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
ลงวันที กรกฎาคม
Agenda item no. 1
To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2020 dated July 24, 2020.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 2
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี
Agenda item no. 2
Get to know the performance of the Company for the year 2020.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 3
พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษทั สําหรับรอบปี บัญชีสินสุ ด ณ วันที ธันวาคม
ซึงผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
Agenda item no. 3
To consider and approve the balance sheet and income statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2020
which was audited by the auditor.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 4
พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปันผลประจําปี
Agenda item no. 4
To consider and approve no dividend payment for the year 2020.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที 5

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระประจําปี 2564 จํานวน ท่ าน
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Agenda item no. 5

วาระที 6
Agenda item no. 6

วาระที 7
Agenda item no. 7

วาระที 8
Agenda item no. 8

To consider the election of 3 directors who will replace those retiring by rotation in the year 2021 to replace the vacant
positions.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
การแต่งตังกรรมการทังชุด
Appointment of directors to all
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
Appointment of an individual
5.1 พิจารณา นายวิบูลย์ โกศลธนวงค์
To consider Mr.VLERRQ.RVRQWDQDZRQJ
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
5.2 พิจารณา พล.ต.ท. สมเดช ขาวขํา
To consider 3RO/W*HQ6RPGHW.KDRNKDP
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
5.3 พิจารณา นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์
To consider 0U3DLFKLW%RRQ\DQXJUDKD
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จกรรมการ ประจําปี
To consider and Approval of the Remuneration Committee And bonus for the year 2021 The Board of Directors
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
พิจารณาอนุมัติแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนสําหรับปี
To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2021.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain Votes
พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
Other matters (if any)

เสี ยง
Vote

เสี ยง
Votes
เสี ยง
Votes
เสี ยง
Votes

เสี ยง
Votes

เสี ยง

(5)

การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนันไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made
on my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6)

ในกรณี ทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ทีทีประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
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In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ทีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชือ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชือ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชือ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชือ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)

หมายเหตุ/Remarks
1. ผูถ้ ือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ ้นให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her
votes to different proxies to vote separately.
2.

ในกรณี ทีมีวาระที จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจําปี
วันที เมษายน
เวลา . น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ ค ห้องรั ชดาบอลรู ม ชัน เลขที ถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร
หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on April 28, 2021 at 09.30 a.m. at the The SC Park Hotel,6th Floor, Ratchada Ballroom, No. 474
Praditmanutham Rd., Wangthonglang, Bangkok, 10310, or such other date, time and place as the meeting may be held
----------------------------------------------------------------------วาระที
เรือง
Agenda item no.
Re :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที
เรือง
Agenda item no.
Re :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที
เรือง
Agenda item no.
Re :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที
เรือง
Agenda item no.
Re :
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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พับตามรอยปรุ

ปิ ดแสตมป์
เรี ยน ศ.ดร.ธรรมศักดิ พงศ์พชิ ญามาตย์
เลขที ซอยประดิษฐ์ มนูธรรม ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม
แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว
กรุงเทพมหานคร

พับตามรอยปรุ
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.
(ใช้ เฉพาะกรณีทผูี ้ ถือหุ้นทีปรากฏชื อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตังให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแล
หุ้นให้ เท่ านัน)
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share
depository and keeper)
(ปิ ดอากรแสตมป์ บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholder registration number

(1)

(2)

เขียนที
Written at
วันที
เดือน
Date
Month

ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูเ่ ลขที
I/We
nationality
residing/located at no.
Soi
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
Province
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
As the custodian of
ซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุน้ จํานวนทังสิ นรวม
หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
หุน้ สามัญ
หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to

พ.ศ.
Year
ซอย

votes

เสี ยง ดังนี
votes as follows
เสี ยง
votes
เสี ยง

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณี เลือกข้อ . กรุ ณาทําเครื องหมาย
9 ที 1. ระบุชือผูร้ ับมอบอํานาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark 9 at 1. and give the
details of proxy (proxies).

กรณี เลือกข้อ 2. กรุ ณาทําเครื องหมาย
9 ที 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark 9 at 2. and choose
one of these members of the
Independent Directors.

อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที
age
years residing/located at no.
ตําบล/แขวง
อําเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

1. ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
หรือ/Or
ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตําบล/แขวง
Tambol/Kwaeng
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

ปี อยูบ่ า้ นเลขที
years residing/located at no.
อําเภอ
Amphur/Khet

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึงของบริ ษทั ฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
ศ.ดร.ธรรมศักดิ พงศ์พิชญามาตย์ Prof. Tnarmmasak Pongpidjayamaad
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เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 4 วันอังคารที เมษายน 4 เวลา
. น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ ค ห้องรัชดาบอลรู ม ชัน เลขที ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร
หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders 2 0 2 1 on April 2 8 , 2 0 2 1 at 9 .3 0 AM at the The SC Park Hotel,6 th Floor, Ratchada Ballroom, No. 4 7 4 Praditmanutham Rd.,
Wangthonglang, Bangkok, 10310, or such other date, time and place as the meeting may be held. .
(3)

(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครังนี ดังนี
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:
มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทังหมดทีถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold
มอบฉันทะบางส่ วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:
หุน้ สามัญ
หุน้
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
preference share
shares and have the rights to vote equal to
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนทังหมด
เสี ยง
Total voting right
Votes

เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนีดังนี
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที 1
Agenda item no. 1

วาระที 2
Agenda item no. 2

วาระที 3
จากผู้สอบบัญชีแล้ ว
Agenda item no. 3

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
ลงวันที กรกฎาคม
To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2020 dated July 24, 2020. ให้ผรู ้ ับ
มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 3
Get to know the performance of the Company for the year 2020.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษทั สํ าหรับรอบปี บัญชีสินสุ ด ณ วันที ธันวาคม 2563 ซึงผ่ านการตรวจสอบ
To consider and approve the balance sheet and income statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2020
which was audited by the auditor.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที 4
Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ ายเงินปันผลประจําปี 3
To consider and approve no dividend payment for the year 2020.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
เห็นด้วย
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที 5
พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระประจําปี 2564 จํานวน ท่ าน
Agenda item no. 5 To consider the election of 3 directors who will replace those retiring by rotation in the year 2021 to replace the vacant
positions
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
การแต่งตังกรรมการทังชุด
Appointment of directors to all
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
Appointment of an individual
5.1 พิจารณา นายวิบูลย์ โกศลธนวงค์
To consider Mr.Viboon Kosontanawong
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
Approve
Votes
Disapprove
5.2 พิจารณา พล.ต.ท. สมเดช ขาวขํา
To consider Pol.Lt.Gen. Somdet Khaokham
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
Approve
Votes
Disapprove
5.3 พิจารณา นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์
To consider Mr.Paichit Boonyanugraha
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
Approve
Votes
Disapprove
วาระที 6
Agenda item no. 6

วาระที 7
Agenda item no. 7

เสี ยง
Votes

งดออกเสี ยง
Abstain

เสี ยง
Votes

เสี ยง
Votes

งดออกเสี ยง
Abstain

เสี ยง
Votes

เสี ยง
Votes

งดออกเสี ยง
Abstain

เสี ยง
Votes

พิจารณาอนุมตั ิกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จกรรมการ ประจําปี 4
To consider and Approval of the Remuneration Committee And bonus for the year 2021 The Board of Directors
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes Abstain
พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนสํ าหรับปี 4
To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2021.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain Votes
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วาระที 8
Agenda item no. 8

พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)
Other matters (if any)

(5)

การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนันไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made
on my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6)

ในกรณี ทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ทีทีประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนื อจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ทีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชือ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชือ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชือ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชือ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี ใช้เฉพาะกรณี ทีผูถ้ ื อหุ ้น ที ปรากฏชื อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุ นต่ างประเทศและแต่ งตังให้คสั โตเดี ยน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in
Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานทีต้องแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ น้ ให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her
votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณี ทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.
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ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั แฟนซีว๊ ูดอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited

ในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ประจําปี 2564 วัน ที 28 เมษายน 2564 เวลา . น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ ค ห้ อ งรั ช ดาบอลรู ม ชัน เลขที 474
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร
หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on April 28, 2020 at 09.30 a.m. at the The SC Park Hotel,6th Floor, Ratchada Ballroom, No. 474
Praditmanutham Rd., Wangthonglang, Bangkok, 10310, or such other date, time and place as the meeting may be held
----------------------------------------------------------------------วาระที
เรื อง
Agenda item no.
Re :
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes

วาระที
เรื อง
Agenda item no.
Re :
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes

วาระที
เรื อง
Agenda item no.
Re :
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes

วาระที
เรื อง
Agenda item no.
Re :
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสี ยง
Votes
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พับตามรอยปรุ

ปิ ดแสตมป์
เรียน ศ.ดร.ธรรมศักดิ พงศ์พิชญามาตย์
เลขที ซอยประดิษฐ์มนูธรรม ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
10230

พับตามรอยปรุ
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