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         วนัที    เมษายน  2564 
เรือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั 
สิงทีส่งมาดว้ย เอกสารประกอบการเขา้ร่วมประชุม 

1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เมือวนัที 24 กรกฎาคม 2563 
2. สาํเนางบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี 2563 สินสุด ณ วนัที  ธนัวาคม 2563 
3. รายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบสืออิเลก็ทรอนิกส์ (QR Code และ Link สาํหรับ Download ไฟล ์PDF) 
4. ขนัตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 
5. ประวติัของกรรมการทีออกตามวาระฯ และประวติับุคคลทีไดรั้บเสนอชือใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการแทน

ตาํแหน่งกรรมการทีวา่งลง 
6. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. ค. เพือส่งกลบัทางบริษทัฯ  
8. แผนทีของสถานทีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

 
       ทีประชุมคณะกรรมการ บริษทั แฟนซีวูด๊อินดสัตรีส จาํกดั (มหาชน)  ครังที 3/2564 วนัที  มีนาคม 2564  ไดมี้มติอนุมติั     
ใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ในวนัองัคารที  เมษายน  เวลา .  น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค หอ้งรัชดาบอลรูม 
ชนั   เลขที  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  โดยกาํหนดรายชือผูถื้อหุ้น       
ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน (Record  Date ) ในวนัที    เมษายน 2564 
 สําหรับการกาํหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563  บริษทัฯ ไดป้ระกาศในเว็บไซต์ของบริษทัฯ      
เพือเรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้  ตงัแต่วนัที  มกราคม 2564   ถึงวนัที  กุมภาพนัธ์ 2564 แต่เมือครบ
กาํหนดเวลาแล;้ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอืนใดมายงับริษทัฯ  จึงขอแจง้ระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการ
บริษทั  ดงันี 
 
วาระที . พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ลงวนัที 24 กรกฎาคม 2563 
ความเป็นมาและเหตุผล บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เมือวนัที 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค 

ซึงบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมดงักล่าวส่งใหต้ลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย ์ตามระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด อีกทงัไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อีกดว้ย   

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เมือวนัที 24 กรกฎาคม 2563 
คะแนนเสียงเพือลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั  
                                     ใหป้ระธานทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 
วาระที . รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนาํเสนอรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 ใหที้ประชุมผูถื้อหุน้              

ไดรั้บทราบ 
คะแนนเสียงเพือลงมติ วาระนีไม่ตอ้งลงมติ  เนืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ 
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วาระที . พิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัสาํหรับรอบปีบญัชีสินสุด ณ วนัที  ธนัวาคม 2563 
ซึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้   
ความเป็นมาและเหตุผล งบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี 2563 สินสุด ณ วนัที  ธนัวาคม 2563 ไดผ้า่นการ 

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและไดผ้า่นการสอบทานจากคณะกรรมการบริษทัและ 
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้งตามมาตรฐานบญัชีทีรับรองทวัไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่น
รายงานประจาํปี 2563 ทีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครังนี 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอทีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัสาํหรับรอบปีบญัชีสินสุด     
ณ วนัที  ธนัวาคม 2563 ซึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้  

คะแนนเสียงเพือลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียง  
                                 เท่ากนัใหป้ระธานทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 
วาระที .  พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 
ความเป็นมาและเหตุผล จากงบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี 2563 สินสุด ณ วนัที  ธนัวาคม 2563 ไดผ้า่นการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว้วา่ถูกตอ้งตามมาตรฐานบญัชีทีรับรองทวัไป ปรากฏวา่ผลประกอบการประจาํปี 2563 ทีแสดงในงบ
การเงินรวมของบริษทัฯ มีผลขาดทุน จาํนวนเงิน47,037,086 บาท ( สีสิบเจ็ดลา้นสามหมืนเจ็ดพนั       
แปดสิบหกบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ  มีผลประกอบการ ขาดทุน เป็นจาํนวนเงิน 
61,949,862  บาท  ( หกสิบเอด็ลา้นเกา้แสนสีหมืนเกา้พนัแปดร้อยหกสิบสองบาท) ประธานฯ จึงไดเ้สนอ
ขอใหบ้ริษทั งดจ่ายเงินปันผล            

ความเห็นคณะกรรมการ ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทังดจ่ายเงินปันผล  
คะแนนเสียงเพือลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียง                                  
                                              เท่ากนัใหป้ระธานทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 
วาระที . พิจารณาเลือกตงักรรมการทีตอ้งออกตามวาระจาํนวน  ท่าน                       
 
ความเป็นมาและเหตุผล เนืองจากในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 มีกรรมการทีครบวาระทีจะตอ้งออกจากการเป็น   

กรรมการ จาํนวน 3  ท่าน คือ  .นายวิบูลย ์โกศลธนวงศ์  .พล.ต.ท.สมเดช ขาวขาํ  .นายไพจิตร         
บุณยานุเคราะห์  จึงเหลือกรรมการบริษัททีปฏิบัติหน้าทีจาํนวน  ท่าน เพือให้ครบจาํนวน  ท่าน              
( ในจาํนวน  ท่าน จะประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน  ท่าน หรือ จาํนวน  ใน   ของจาํนวน
กรรมการทังหมด )  ตามขอ้บังคับของบริษทั ขอ้  และ ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชน  จาํกัด        
พ.ศ.  คณะกรรมการบริษทั  (โดยผา่นการเห็นชอบการคดัสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ) จะตอ้งนาํเสนอบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม กฎหมาย       
ต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณา และมีมติอนุมติัแต่งตงับุคคลดงักล่าวทีไดรั้บการแต่งตงัจากทีประชุม    
ผูถื้อหุน้แลว้จึงจะสามารถเขา้ทาํงานและปฏิบติัหนา้ทีในตาํแหน่งกรรมการบริษทัไดซึ้ง คณะกรรมการ
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บริษทัและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดท้าํการสรรหาติดต่อบุคคลที มีคุณสมบติั
เหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อทีประชุมของคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 18 มีนาคม 2564  แลว้     

 
ความเห็นคณะกรรมการ จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 18 มีนาคม 2564 เห็นควรเสนอชือกรรมการทีครบ

กาํหนดออกตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหนึง ทงั  ท่าน ทดแทนตาํแหน่งทีวา่งลง 
เนืองจาก เป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ เกียวกับงานด้านต่าง ๆ ของบริษทัเป็นอย่างดี ตามรายนาม
ต่อไปนี :-  

      .  นายวบูิลย ์โกศลธนวงศ ์   กรรมการบริษทั                               
                         .  พล.ต.ท.สมเดช ขาวขาํ    กรรมการบริษทั   
                                               .  นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์ กรรมการบริษทั 
                                                                                                                 
คะแนนเสียงเพือลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 
 
 วาระที . พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบาํเหน็จกรรมการ ประจาํปี   
ความเห็นคณะกรรมการ    

                                 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  มาตรา  และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้  กาํหนดให้กรรมการ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั  เบียประชุม  บําเหน็จ  โบนัส  หรือผลประโยชน์ตอบแทน             
ให้ลกัษณะอืน  ตามทีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวน
เสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ซึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  ไดป้ระชุมพิจารณาครังที 3/2564 วนัที  มีนาคม 2564 และผลการประชุมของคณะกรรมการบริษทั 
เมือวนัที 8 มีนาคม 2564   ซึงคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติักาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและบาํเหน็จกรรมการ ประจาํปี 2564 ตามรายละเอียดดงันี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.ค่าเบียประชุมคณะกรรมการทุกชุด  ใหแ้ก่กรรมการ จาํนวน 5,000 บาท / คน / ครัง ทีเขา้ประชุม 
2.ค่าตอบแทนรายเดือน 
 
 

ใหแ้ก่ประธานคณะกรรมการบริษทั  จาํนวน 30,000 บาท / เดือน 
ใหแ้ก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 30,000 บาท / เดือน 
ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั  จาํนวน 20,000 บาท / เดือน 

.ค่าบาํเหน็จตอบแทนกรรมการ ใหแ้ก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ  ของกาํไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกจิการ ในปี  โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที
บริหารเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการตามความเหมาะสม 
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คะแนนเสียงเพือลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม ( / ) ของจาํนวนคะแนนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมา  
                                   ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที . พิจารณาอนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับปี 4 
ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็น ควรเสนอ 

ให้ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตังผู ้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวกรรณิการ์               
วิภาณุรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  และ/หรือ นายจิโรจน์  ศิริโรจน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขที    และ/หรือ  นางสาวนงลกัษณ์  พฒันบณัฑิต  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที   และ/หรือ  
นางสุมนา  เสนีวงศ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที   และ/หรือ นายโกมินทร์  ลิมปราชญา ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขที    และ/หรือ นายมงคล  เหล่าวรพงศ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที    และ/หรือ 
นางสาวกชมน  ซุ่นห้วน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที    หรือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอืนทีบริษทั
กรินทร์ออดิท จํากัด มอบหมายเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี  โดยมี
ค่าตอบแทนทีเสนอจาํนวนเงิน , ,  บาท (สองลา้นหนึงแสนบาทถว้น)โดยค่าตอบแทนในปี  
นีเพิมขึนจากปี    ซึงค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการสอบ
ทาน  งบประจาํไตรมาสและตรวจสอบบญัชี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจากการเดินทาง ค่าเบียเลียง และ
อืน ๆ  

 
คะแนนเสียงเพือลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั   
                                    ใหป้ระธานทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 
 
วาระที .พิจารณาเรืองอืนๆ (ถา้มี)       ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  มาตรา  วรรคสอง กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้ 

ซึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึงในสามของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายได ้ทงัหมดจะขอให ้    
ทีประชุมพิจารณาเรืองอืน  นอกจากทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้    

 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีดงักล่าว หากไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม ดว้ยตนเอง     
ไดส้ามารถมอบอาํนาจใหผู้อื้นเขา้ร่วมประชุมแทนไดต้ามหนงัสือมอบฉนัทะทีแนบมาพร้อมกนันีและยนืต่อ บริษทัก่อนเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 (นายวบูิลย ์   โกศลธนวงศ)์ 
ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2563 
บริษัท แฟนซีวู๊ดอนิดสัตรีส จาํกดั  (มหาชน ) 

วนัศุกร์ ท ี24 กรกฎาคม 2563 
ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม ชัน   เลขท ี  ถนนประดษิฐ์มนูธรรม 

แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
 
 นายปิยพจน์  วงศอ์ภยั  เลขานุการบริษทั  ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้เขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563  ของ 
บริษทั แฟนซีวูด๊อินดสัตรีส จาํกดั (มหาชน) เมือเวลา .  น. และไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทั และผูเ้กียวขอ้ง ดงันี 

กรรมการทเีข้าร่วมประชุม  

ท่านที 1  พล.อ.ดรัณ  ยทุธวงษสุ์ข  ตาํแหน่ง  ประธานคณะกรรมการบริษทั 

ท่านที 2  คุณวบูิลย ์ โกศลธนวงศ ์    ตาํแหน่ง     ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร                                                 
ท่านที 3  คุณทวทีรัพย ์  จิตตโ์สภณ         ตาํแหน่ง     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่,รักษาการประธานเจา้หนา้ที 

บริหารบญัชีการเงิน 

ท่านที 4  คุณวชิยั   ตนัพฒันรัตน์            ตาํแหน่ง  กรรมการบริษทั 

ท่านที 5  ศ.ดร.ธรรมศกัดิ  พงศพิ์ชญามาตย ์ ตาํแหน่ง     กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                       
ท่านที 6  คุณไพจิตร   บุณยานุเคราะห์       ตาํแหน่ง     กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา  

พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ 

ท่านที 7  คุณอาวนิ โซนี   ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ,กรรมการ 

การประชุมในวนันีมีกรรมการไม่ไดม้าเขา้รวมประชุม  1   ท่าน   คือ    พล.ต.ท.สมเดช  ขาวขาํ       

 

ฝ่ายบริหารของบริษัททเีข้าร่วมประชุม 
ท่านที  คุณสุรชยั   สุวรรณรอด  ตาํแหน่ง      ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บมจ.แฟนซีวูด๊อินดสัตรีส  

                                                                     
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท เอม็ อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จาํกดั 
  คุณพิศิษฐ ์ ชีวะเรืองโรจน์  
                                

อาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 
             คุณพนูศรี  การเจริญกลุวงศ ์

 

และนายปิยพจน์  วงศอ์ภยั เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ต่อทีประชุมวา่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 25  ของบริษทั
ในวนันีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดงันีมาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน   ราย มีจาํนวนหุน้ 15,203 หุน้ รับมอบฉนัทะมาร่วมประชุม
จาํนวน 22 ราย  มีจาํนวนหุน้ 376,001,207  หุน้ (รวมมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ ศ.ดร.ธรรมศกัดิ  พงศพิ์ชญามาตย ์เขา้ประชุม
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แทน จาํนวน  8  ราย มีจาํนวนหุน้  ,400  หุน้) รวมจาํนวนผูเ้ขา้ประชุมทงัสิน  38 ราย นบัรวมเป็นจาํนวนหุ้นได ้376,016,410  

หุน้ คิดเป็นร้อยละ 61.1409  ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายแลว้ทงัหมด 615,000,000 หุน้ ซึงเกินกวา่หนึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้
ทีจาํหน่ายแลว้ทงัหมด  ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 34. 

โดยก่อนเริมพิจารณาวาระการประชุม  นายปิยพจน์ วงศอ์ภยั  เลขานุการบริษทัไดชี้แจงวธีิการออกเสียงลงคะแนน  ดงั
มีรายละเอียดดงันีการประชุมในวนันีมีวาระการประชุมทงัสิน 8 วาระ  ดงัรายละเอียดลาํดบัวาระการประชุม  ปรากฏตามหนงัสือ
เชิญประชุมทีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ สาํหรับวิธีการลงคะแนนตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 36. ไดก้าํหนดวา่ในการออก
เสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง ทงันีเพือความสะดวกในการนบัคะแนนเสียง  ในแต่ละวาระจะนบัคะแนนเสียง
เฉพาะ  ผูถื้อหุ้นทีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และหรือ งดออกเสียง  และจะนาํคะแนนเสียงดงักล่าวหักออกจากจาํนวนเสียง
ทงัหมดทีเขา้ร่วมประชุม  ส่วนทีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงทีเห็นดว้ยในวาระนนั ๆ สาํหรับผูถื้อหุ้นทีเห็นดว้ย  เจา้หนา้ที   
จะขอรับใบลงคะแนนคืนเมือเสร็จสินการประชุม  โดยขอใหว้างไวบ้นโตะ๊ทีท่านนงัประชุมเพือบริษทัจะไดเ้ก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน
ต่อไป  ในกรณีทีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือ แสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอืน  ให้ถือวา่ทีประชุมมีมติเห็นชอบหรือ
อนุมติัเป็นเอกฉนัท์ 

การลงมติในวาระที 1 , 3 , 4 , 5 , 6  และ    จะเป็นการใหผู้ถื้อหุน้ทีมาประชุม ลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออก
เสียง  เพือความสะดวกในการนบัคะแนนในกรณีทีมีผูถื้อหุน้ท่านใด ทีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในวาระต่าง ๆ ดงักล่าว ให้
ยกมือขึนจะมีเจา้หนา้ทีเดินไปเก็บใบลงคะแนน 

ในวาระที 2 จะไม่มีการลงมติ  เนืองจากเป็นการเสนอผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบ ปี 256                 
ใหที้ประชุมรับทราบ 
 เมือเลขานุการบริษทัไดอ้ธิบายเสร็จสินแลว้  จึงขออาสาสมคัรเพือเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจาํนวน 3 ท่าน  
ประกอบดว้ย (1) คุณนฤพนธ์ สุขงาม  (2) คุณธีรพนัธ์ุ  พืชการ   (3) คุณจิราย ุ อิงปัญจลาภ 

 
 จากนนัเลขานุการบริษทัไดเ้รียนเชิญท่านประธาน พล.อ.ดรัณ  ยุทธวงษ์สุข กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํ      
ปี 25   

 ท่านประธานบริษทัได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นทีมาร่วมประชุม และได้เริมการประชุมสามัญ           
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 25  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี 
 

วาระท ี1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี  2562  ลงวนัท ี 26  เมษายน  2562 
 
ประธานทปีระชุม ขอเสนอใหที้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เมือวนัที  26 เมษายน 

  ตามรายละเอียดสาํเนารายงานการประชุมทีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม จึงขอใหที้ประชุมได้
โปรดพิจารณารายงานดงักล่าวเพือลงมติรับรองรายงานการประชุม   และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถามเพิมเติม  แต่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดซกัถามเพิมเติม  ประธานจึงขอใหที้ประชุมไดพิ้จารณาลงมติในวาระนี 

 

แจ้งสรุปผลของมติทีประชุม วาระที  1  ทีประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้การรับรองรายงานการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 256   
  จาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียงทงัหมดในวาระนี จาํนวน   383,717,410  เสียง 
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  เห็นดว้ย  383,717,410   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไม่เห็นดว้ย     -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

              
วาระท ี2 รับทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 
 

ประธานทีประชุมไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2562 ใหที้ประชุมรับทราบโดยมี 
ขอ้มูลโดยสรุปของผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 ดงันี 

 

             ในปี 2562 บริษทั แฟนซีวูด๊อินดสัตรีส จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย ยงัคงดาํเนินธุรกิจในสภาวะทางเศรษฐกิจทีมี
ความผนัผวนสูง จึงใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งปรับตวัใหท้นักบัความผนัผวนทางเศรษฐกิจ  ซึงภาพรวมของการดาํเนินงานพอ
สรุปเป็นส่วนๆไดด้งันี  บริษทั แฟนซีวูด๊อินดสัตรีส จาํกดั (มหาชน) ไมป้าร์ติเกิลบอร์ด ไดรั้บการตอบรับจากตลาดพอสมควร มี
รายไดจ้ากการขายทงัในประเทศและต่างประเทศ แต่การผลิตและจาํหน่ายยงัไม่ไดต้ามเป้าหมาย ทีบริษทักาํหนดไว ้ ไมย้างพารา
ประสาน  Laminated Board เนน้การขายทงัในประเทศซึงไดรั้บการตอบรับจากตลาดพอสมควร   การผลิต woodchip (ไมส้ับ) 
ไดรั้บการตอบรับจากตลาดเป็นอยา่งดี    ในส่วนการผลิตและจาํหน่ายไมย้างพาราแปรรูปอบแห้ง ยงัคงสินคา้หลกัส่งออกไปยงั
ตลาดการคา้ต่างประเทศ  และเป็นรายได้หลกัของบริษทัในปี 2562  ส่วนบริษทั แฟนซีแอสเสท  จาํกัด   ซึงเป็นบริษทัย่อย        
ทาํธุรกิจดา้นพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ สามารถเขา้ไปมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ไดดี้พอควร โดยผลการดาํเนินงาน
ในปี  สรุปโดยสงัเขปดงันี  
                     

รายไดร้วมของ บริษทัและบริษทัย่อยตามงบการเงินรวม ในปี 2562 เท่ากบั 269.16 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 เป็น
จาํนวนเงิน 198.89  ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราส่วนทีลดลง ร้อยละ  42.29 (รายไดร้วมปี 61 เท่ากบั 468.05 ลา้นบาท )  มีรายไดจ้าก
การขาย เท่ากบั  257.72 ลา้นบาท ลดลง จากปี 2561 เป็นจาํนวนเงิน 203.92 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนทีลดลง ร้อยละ  44.17     

(รายไดจ้ากการขายปี 61 เท่ากับ 461.64 ลา้นบาท) ตน้ทุนขายในปี 2562 เท่ากบั 252.08  ลา้นบาท ลดลงจากในปี 2561 เป็น
จาํนวนเงิน 227.54 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราส่วนทีลดลง ร้อยละ  47.44       (ตน้ทุนขายปี 2561  ทีเท่ากบั 479.62 ลา้นบาท  )  
ในส่วนของงบเฉพาะกิจการ บริษทัมีรายได ้ในปี 2562 เท่ากบั 207.15 ลา้นบาท ลดลงจาก     ปี 2561 เป็นจาํนวนเงิน 118.47  
ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราส่วนทีลงลง ร้อยละ  36.38    (รายไดปี้ 61 เท่ากบั 325.62 ลา้นบาท)  มีรายไดจ้ากการขายในปี 2562 
เท่ากบั 194.12  ลา้นบาท   ลดลงจากปี 2561 เป็นจาํนวนเงิน 110.42 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราส่วนทีลดลง ร้อยละ  36.26   (รายได้
จากการขายปี 61 เท่ากบั 304.54 ลา้นบาท)  มีตน้ทุนขายในปี 2562 เท่ากบั  200.55  ลา้นบาท  ลดลงจากปี 2561 เป็นจาํนานเงิน 
141.11 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราส่วนทีลดลง ร้อยละ 41.30    (รายตน้ทุนขายปี 61 เท่ากบั 341.66 ลา้นบาท) สาเหตุทีบริษัท           
มรีายได้จากการขาย ลดลง   ต้นทุนขายลดลง มาจากการปรับโครงสร้างการทาํงานและปัญหาทางเศรษฐกจิ 

 

  จากนนัประธานทีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเพิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิมเติม   
 

 (เนืองจากวาระนีเป็นวาระรับทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562  จึงไม่มีการลงมติแต่ประการ
ใด  จึงขอพิจารณาในวาระที 3 ต่อไป ) 
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วาระท ี3 พจิารณาอนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีสินสุด ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 ซึงผ่านการ 

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
 
                ประธานทปีระชุม ไดเ้สนอใหที้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรับปีบญัชีสินสุด ณ วนัที 31  

ธนัวาคม 2562  ซึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี (คุณพิศิษฐ ์ ชีวะเรืองโรจน์ บริษทั เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิเอท จาํกดั)  
รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมและรายงานประจาํปี 2563 ทีไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้แลว้จากนนัประธานทีประชุมได ้

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเพิมเติม โดยมีผูถื้อหุน้ไดซ้กัถาม ดงันี (ข้อซักถามและคาํตอบ  ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
รายงานการประชุม) เมือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิมเติมแลว้  ประธาน จึงกล่าว 
ต่อทีประชุมใหพิ้จารณาลงมติในวาระนี 

แจ้งสรุปผลของมตทิปีระชุม วาระท ี3  ทีประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชี
สินสุด ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
  จาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียงทงัหมดในวาระนี จาํนวน   ,773,510  เสียง 
  เห็นดว้ย  383,773,510   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไม่เห็นดว้ย                -                 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

               ในวาระนีมีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิม  3 ราย รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมในวาระนีทงัสินจาํนวน 42 ราย รวมจาํนวนหุ้น
ได ้ 383,773,510  หุน้ 

 
วาระท ี4 พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 

 
ประธานทปีระชุม ไดแ้จง้วา่จากงบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี  สินสุด ณ วนัที  ธนัวาคม  ไดผ้่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่า
ถูกตอ้งตามมาตรฐานบญัชีทีรับรองทวัไป ปรากฏวา่ผลประกอบการประจาํปี  ทีแสดงในงบการเงินรวมของบริษทัฯ มีผล
ขาดทุน ขาดทุน จํานวนเงิน , ,  บาท  ( เก้าสิบสองล้านหนึงแสนแปดหมืนสีพนัแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาท) และ             
งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ  มีผลประกอบการ ขาดทุน เป็นจาํนวนเงิน  , ,   บาท  (  หนึงร้อยสิบสามลา้นเกา้แสน
หกพนัสามร้อยเจ็ดสิบสามบาท)  ทีประชุมคณะกรรมการ บริษทัฯ ครังที /  วนัที  มิถุนายน    จึงไดเ้สนอขอให้
บริษทังดจ่ายเงินปันผล  ประจาํปี                                                

                                         
 จากนนัประธานทีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเพิมเติมเกียวกบัรายละเอียดของการงดจ่ายเงินปันผลของ
บริษทัในครังนี  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิมเติม     ประธานจึงขอใหที้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี 
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 แจ้งสรุปผลของมตทิปีระชุม วาระท ี4  ทปีระชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 256  
  จาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียงทงัหมดในวาระนี จาํนวน   383,793,510  เสียง 
  เห็นดว้ย  383,793,510   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไม่เห็นดว้ย                -                 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

               ในวาระนีมีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิม  1 ราย รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมในวาระนีทงัสินจาํนวน 43 ราย รวมจาํนวนหุ้น
ได ้ 383,793,510  หุน้ 

 

วาระที   พิจารณาเลือกตังกรรมการทีต้องออกตามวาระจํานวน  ท่าน และ เลือกตังกรรมการใหม่จํานวน  ท่าน  ทดแทน
ตาํแหน่งทว่ีางลง ประจาํปี  
 

ประธานทปีระชุม   ได้แจง้ว่าตามขอ้บังคบัของบริษทัขอ้ 17 กาํหนดว่า  “ ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง        
ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง  1  ใน  3  เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จาํนวนใกล ้ 1  ใน  3 ”   ซึงในปีนีกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัตามกาํหนดวาระมีดงันี 

1.นายวิชยั  ตนัพฒันรัตน์  2.นายทวีทรัพย ์ จิตต์โสภณ  และ ทีผ่านมา นายยรรยง  วิทยาไพศาลศิลป์ ไดล้าออกจาก
กรรมการเพราะปัญหาดา้นสุขภาพ มีผลตงัแต่วนัที 3 กุมภาพนัธ์ 2563 ประธานไดม้อบหมายให้ คุณไพจิตร บุณยานุเคราะห์ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผูเ้สนอให้ทีประชุมพิจารณา  โดย คุณไพจิตร บุณยานุเคราะห์ ไ ด้เสนอให้แต่งตัง                
1.นายวิชัย  ตันพัฒนรัตน์  2.นายทวีทรัพย์  จิตต์โสภณ  กรรมการทีออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตาํแหน่งกรรมการ                 
อีกวาระหนึง และคุณไพจิตร บุณยานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไดเ้ป็นผูเ้สนอแต่งตงั พล.อ.อุทยั ชินวตัร ทดแทน         
นายยรรยง  วทิยาไพศาลศิลป์ ซึงลาออก   

 

จึงเหลือกรรมการบริษทัทีปฏิบติัหน้าทีจาํนวน 8  ท่าน จึงมีความจาํเป็นตอ้งแต่งตงัเพิมเพือทดแทนตาํแหน่งทีว่าง      
อีก 1 ท่าน เพือให้ครบ จาํนวน 9 ท่าน  ( ในจาํนวน 9 ท่าน จะประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน หรือ จาํนวน 1 ใน 3   
ของจาํนวนกรรมการทงัหมด )   ตามขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ 16 และ ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชน จาํกัด พ.ศ.2535  
คณะกรรมการบริษทั  ( โดยผ่านการเห็นชอบการคดัสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ) จะตอ้งนาํเสนอ
บุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย  ต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณา และมีมติอนุมติัแต่งตงั
บุคคลดงักล่าวทีไดรั้บการแต่งตงัจากทีประชุมผูถื้อหุน้แลว้จึงจะสามารถเขา้ทาํงานและปฏิบติัหนา้ทีในตาํแหน่งกรรมการบริษทั
ได ้ 

ซึงคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดท้าํการสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อทีประชุมของคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 10 มิถุนายน   2563   แลว้ จากผลการประชุม
ของคณะกรรมการบริษทั เมือวนัที 3 กุมภาพนัธ์ 2563 เห็นควรเสนอชือกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระกลบัเขา้เป็น
กรรมการของบริษทัอีกวาระหนึง ทงั 2 ท่าน   และ เลือกตงักรรมการใหม่จาํนวน 1 ท่าน  ทดแทนตาํแหน่งทีว่างลง เนืองจาก 
กรรมการทีออกตามวาระทงั 2 ท่าน  และกรรมการใหม่ อีก 1 ท่าน  เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ เกียวกับงานด้านต่าง ๆ          
ของบริษทัเป็นอยา่งดี ตามรายนามต่อไปนี :-  
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 1. .นายวชิยั  ตนัพฒันรัตน์    กรรมการบริษทั                               
2.  นายทวทีรัพย ์ จิตตโ์สภณ   กรรมการบริษทั   
3.  พล.อ.อุทยั ชินวตัร   แต่งตงัใหม่แทนตาํแหน่งกรรมการบริษทัทีวา่งลง 

                                                              ( นายยรรยง  วทิยาไพศาลศิลป์ )      
  

แจ้งสรุปผลของมตทิปีระชุม วาระท ี   ทปีระชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์แต่ตงักรรมการทอีอกตามวาระและแต่งตงักรรมการใหม่แทน
ตาํแหน่งกรรมการบริษัททว่ีาง 
 ผลการนับคะแนนลงมตวิาระท ี5.1 แต่งตงั นายวชัิย  ตนัพฒันรัตน์   
  จาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียงทงัหมดในวาระนี จาํนวน   383,793,510   เสียง 
  เห็นดว้ย  383,793,510   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไม่เห็นดว้ย                -                 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

 

   

ผลการนับคะแนนลงมตวิาระท ี5.2 แต่งตงั นายทวทีรัพย์  จติต์โสภณ   
  จาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียงทงัหมดในวาระนี จาํนวน   383,793,510  เสียง 
  เห็นดว้ย  383,793,510   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไม่เห็นดว้ย                -                 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

 

 
ผลการนับคะแนนลงมตวิาระที 5.3  แต่งตงั พล.อ.อุทยั ชินวตัร 

                               จาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียงทงัหมดในวาระนี จาํนวน   383,793,510  เสียง 
  เห็นดว้ย  383,793,510   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไม่เห็นดว้ย                -                 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

 

  วาระท ี  พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จกรรมการ ประจาํปี  
 
ประธานทปีระชุม ไดแ้จง้วา่ สาํหรับค่าบาํเหน็จกรรมการในปี  ทีผ่านมา ผลจากมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 

/  เมือวนัที  มิถุนายน  ไดมี้มติใหง้ดจ่ายค่าบาํเหน็จกรรมการประจาํปี      
          สําหรับค่าตอบแทนกรรมการ และบาํเหน็จกรรมการ ประจาํปี  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       
ได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยกาํหนดให้ค่าตอบแทนประกอบไปด้วย ค่าเบียประชุม  ค่าตอบแทนรายเดือน          
และค่าบาํเหน็จกรรมการ ซึงเป็นอตัราเดียวกบัค่าตอบแทนประจาํปี  ดงันี  
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                1 .ค่าเบียประชุมใหแ้ก่กรรมการทุกชุดจาํนวน ,  บาท / คน / ครัง ทีเขา้ประชุม                               
 2 .ค่าตอบแทนรายเดือน  ใหแ้ก่ประธานคณะกรรมการบริษทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน ,  บาท    
                   / เดือน  และใหแ้ก่คณะกรรมการฯ จาํนวน 0,  บาท / เดือน   
 3 .ค่าบาํเหน็จกรรมการใหแ้ก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ  ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี  โดย  
                    มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหารเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการตามความเหมาะสม   
   
 จากนนัประธานทีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเพิมเติมในวาระนี  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิมเติม 
ประธานจึงขอใหที้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี 
  

แจ้งสรุปผลของมตทิปีระชุม วาระท ี    ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกําหนดค่าบําเหน็จตอบแทนกรรมการ
ประจาํปี 256  การลงมตใินวาระนี  

 
  จาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียงทงัหมดในวาระนี จาํนวน   383,793,510  เสียง 
  เห็นดว้ย  383,793,510   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไม่เห็นดว้ย                -                 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

 

(ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ สองในสาม ( 2 / 3 ) ของคะแนนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน) 
 

วาระท ี7 พจิารณาอนุมตัแิต่งตงัผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2562 
 
ประธานทีประชุม  ไดม้อบหมายให้ ศ.ดร.ธรรมศกัดิ  พงศ์พิชญามาตย ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูแ้ถลงต่อที
ประชุม   ศ.ดร.ธรรมศกัดิ  พงศ์พิชญามาตย ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  แจง้ต่อทีประชุมวา่คณะกรรมการตรวจสอบได้
เสนอใหที้ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีประจาํปี  ไดแ้ก่ นายเจษฎา  หังสพฤกษ ์ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขที 3759 หรือ  นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 7305 หรือ นายวิโรจน์  ศิริโรจน์  ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขที  5113 หรือ นางสาวนงลกัษณ์  พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  4713 หรือ นางสุมนา  เสนีวงศ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  5897   แห่งบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจาํปี 2563 

โดยมีค่าตอบแทนทีเสนอจาํนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น)  โดยค่าตอบแทนในปี 2563 นีเท่ากบัปี 2562   ซึง
ค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการสอบทานงบประจาํไตรมาสและตรวจสอบบญัชี ไดแ้ก่ 
ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจากการเดินทาง ค่าเบียเลียง และอืน ๆ 

 

               จากนนัประธานทีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเพิมเติมในวาระนี  แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามเพิมเติม 
ประธานจึงขอใหที้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี 

 

12



  FANCY  WOOD  INDUSTRIES  PUBLIC CO.,LTD. 
                    357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN  10290, THAILAND 

                    TEL : - -  , - - -  , - - ,  FAX :  - -   ,  - -   
. 

 

บมจ. 188 

 

แจ้งสรุปผลของมตทิปีระชุม วาระท ี    ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 
256  
 

  จาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียงทงัหมดในวาระนี จาํนวน   383,793,510    เสียง 
  เห็นดว้ย  383,793,510     เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

  ไม่เห็นดว้ย                -                 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

 
  

วาระท ี 8  พจิารณาเรืองอนื ๆ  ( หากม ี) 
 
ประธานทปีระชุม ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า  ขณะนีวาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเสร็จสินแล้ว          
ไม่ทราบวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการจะกล่าวสิงใดเพิมเติมหรือไม่  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิมเติม   ประธานไดแ้จง้ต่อที
ประชุมวา่  หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรืองอืนใดต่อทีประชุมนี    ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้การพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที
ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมครบถว้นแลว้  ผมในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการบริษทั  ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านทีเขา้
ร่วมประชุมในวนันี และขอปิดการประชุม ณ บดันี 
  ปิดประชุมเวลา   10.30  น. 

 

       

                 (พล.อ.ดรัณ  ยทุธวงษสุ์ข) 

                        ประธานทีประชุม 

 

 

( นายปิยพจน์  วงศอ์ภยั  ) 
      เลขานุการบริษทั  
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เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 

สรุปข้อซักถามผู้ถือหุ้น และ คาํตอบ ประธานทปีระชุมและกรรมการทเีกยีงข้อง 
วาระที        พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562              
ซึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
มผู้ีถือหุ้นสอบถาม 
มคีาํถามจากคุณพูลศรี การเจริญกลุวงศ์ ตาํแหน่งอาสาผู้พทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จาํนวน  ข้อ 

1. สาเหตุใดจงึเกบ็เงนิสดตามรายการเทยีบเท่ากบัเงนิสดไว้มากถึง  ล้าน เมอืเทยีบเท่ากบัปีทแีล้วคอื  ล้าน 
ผู้ตอบ : คุณสุรชยั (ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีเป็นผูต้อบคาํถามแทนคณะกรรมการ) 

เนืองจากในส่วนของเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเป็นรายการของเงินฝากกระแสรายวนั ซึงใช้เป็น                   
เ งินหมุนเวียนของกิจการจํานวน  , ,  บาท  ในส่วนที   ประกอบด้วยเ งินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์                
จาํนวน , ,  บาท รายการที  ประกอบดว้ยเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจาํ ,  บาท รวมกบัเงินสดทีอยูใ่นมือ
คือ  บาท รวมไว ้  รายการ จาํนวน , ,  บาท 

 
ผู้ถาม : ถามเหตุผลวา่ทาํไมตอ้งเก็บเงินไวเ้ยอะแยะ แยกเก็บเป็นสิบลา้นซึงจะไม่มีดอกเบียอะไรใช่หรือไม่ 

คณะกรรมการเป็นผูต้อบ (คุณทวทีรัพย)์ : เป็นบาทตวันีประกอบดว้ย  ส่วน ส่วน  ลา้น ประกอบดว้ยเงินทีสาํรองไวส้าํหรับ
งานก่อสร้างส่วนหนึง แลว้ก็อีกส่วนหนึงเราเอาเงินสดไปคาํประกนัตวัสญัญาใชเ้งิน LG ประมาณ  ลา้นบาท 

 
ผู้ถาม : เพราะปกติเห็นเวลาคาํประกนั LG จะใชเ้ป็นฟิคแอคเคาส์เพราะจะมีดอกเบียถูกมยัค่ะ แต่ถา้เป็นกรณีเคอเรนแอคเคาส์   
จะไม่มีดอกเบีย  
ผู้ตอบ : คือมนัเป็นเงือนไขของธนาคารเกียรตินาคินทีเราใชสิ้นเชืออยู ่
 

2. อยากทราบนโยบายการกู้ยืมเงินบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้อง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  เพราะ ณ สินปี        
มเีงนิกู้ยมืระยะสันให้แก่บริษัทย่อย คอื บริษัท แฟนซีแอสเสท หกแสนกว่าบาท และมดีอกเบียชําระสามหมนืกว่า มกีารตงัสํารอง
หนีสงสัยจะสูญกว่า ,  บาท ในขณะทีมีการจ่ายดอกเบียให้บุคคลทีเกียวข้อง ซึงเข้าใจว่าน่าจะเป็นภรรยาหรือบุตร         
ของผู้บริหารในอตัรา % ต่อปี นับจากนีในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ  ได้มกีารตังค่าเผอืผลกําไรขาดทุนจากการด้อยค่า
ในเงนิลงทุนในบริษัท แฟนซีแอสเสท เป็นจํานวน  ล้านบาท อยากเรียนสอบถามคณะกรรมการว่า บริษัทมันใจได้อย่างไรว่า  
การให้เงนิกู้ยมืและดอกเบียคงรับเหล่านจีะได้เงนิคนื เพราะมกีารตงัสํารองเพยีงแสนกว่าบาท จากยอดค้างชําระหกแสนกว่าบาท  
และอกีข้ออยากเรียนสอบถามเกยีวกบั นโยบายอตัราดอกเบียเงนิกู้และเงนิให้กู้ 
 
ผู้ตอบ : บริษทัผูต้รวจสอบบัญชี เรืองของการตงัสํารองเกียวกบัการดอ้ยค่า เป็นเพราะว่าบริษทัทีลงทุนในแฟนซีแอสเสท           

 ล้านจะมีขาดทุนสะสม เพราะฉะนันเราคิดว่าสินทรัพย์ทีมีอยู่น้อยกว่าเ งินทีให้กู้ยืมไป  เพราะฉะนันจึงตังค่าเผือ                 
เฉพาะส่วนทีขาด ไม่ไดต้งัหมด  
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ผู้ถาม : อยากทราบเรืองของอัตราดอกเบีย เพราะว่าให้กู้ อัตราดอกเบียกับการทีไปจ่ายดอกเบียให้กับภรรยาและบุตร                   
ในอตัรา  % เลยไม่มนัใจว่านโยบายของบริษัท คอือะไร เพราะเวลาบริษัทให้กู้ดอกเบียจะน้อยกว่า  
ผู้ตอบ : การให้บริษัทเกียวข้องกันกู้ดอกเบียร้อยละ .  เอาเงินทุนเราให้เขากู้  สําหรับดอกเบียจ่ายกับบริษัททีเกียวข้องกัน        
เรากู้เป็นจาํนวนหนึงซึงไม่มาก บริษัทใช้ในการบริหารงานชัวคราวเงนิจาํนวนน้อยใช้ราคาตลาดประมาณ %  
 
ผู้ถาม : เป็นรายการทีเกียวขอ้งกนัหมดและเป็นการใหโ้อกาสภรรยาและบุตร เลยสงสยัตรงนี มองวา่ดูแปลก ๆ  
ผู้ตอบ : ดูยอดรวมแม่กบัลูกจะไม่มีดอกเบียกนั ในทีนีในงบเดียวเองแม่ให้ลูกกูส้ําหรับไปบริหารเรืองทีดินดอกเบียร้อยละ          
แต่กูจ้ากบริษทัทีเกียวขอ้งกนัร้อยละ  แต่ไม่ไดเ้อาตวันีมาใชส้าํหรับใหบ้ริษทัลูกกู ้ 
 

3. บริษัทได้ทําสัญญาเช่าพืนทีทําสํานักงานและทีจอดรถจากผู้บริหารสําคัญของบริษัทเองเป็นเวลานาน   ปี                  
ซึงจะสินสุดสัญญาเช่าวนัท ี  กรกฎาคม  ในอตัราค่าเช่า ,  บาทต่อปี และบริษัทย่อยได้เช่าพืนทีจากผู้บริหารสําคัญ
สินสุดวันเดียวกันกันในอัตรา ,  บาทต่อปี อยากเรียนสอบถามว่าทีระบุว่าเป็นราคาตามสัญญา อยากเรียนถามว่า              
เป็นราคาตลาดหรือเปล่า และในช่วงโควิดทีผ่านมาได้มีการปรับค่าเช่าอย่างไรหรือเปล่า เพราะเข้าใจว่าเป็นการ work from 
home หรือเปล่า 
ผู้ตอบ : ค่าเช่าวนันีคือ เป็นออฟฟิศทีเป็นทีทาํงานของบริษทั  ชนั คิดไวค้ร่าว ๆ ตารางเมตรละประมาณ  หรือ  บาท    
เป็นราคาตลาด  
ผู้ตอบ (คุณทวีทรัพย์) : จริง ๆ แลว้เป็นราคาตาํกว่าตลาดเนืองจากเรายา้ยสํานักงานจากสมุทรปราการทีให้ลาซาด้าเช่าที               
มีรายได้เขา้บริษทัเดือนละ  ลา้นบาท และมาลดค่าใช้จ่ายโดยการเช่าพืนทีของบริษทั พีพีแลนด์ ซึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่แทน       
เพือลดค่าใชจ่้ายลง ซึงราคาทีเช่าเป็นราคาทีถูกกว่าตลาดในพืนทีแถวนี เพราะราคาค่าเช่าพืนทีแถวนีตารางเมตรละประมาณ     

 ถึง  บาท 

 
ผู้ถาม : ช่วงโควดิไดมี้การปรับราคาอยา่งไรหรือเปล่า หรือราคาค่าเช่าเหมือนเดิม 
ผู้ตอบ (คุณทวทีรัพย์) : ช่วงโควดิบริษทั work from home ไดป้รับแบ่งลดพนกังานแต่ไม่ไดปิ้ดบริษทัไม่ไดมี้การปรับราคาค่าเช่า 
 

4. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  เพิมขึน , ,  บาท จาก , ,  บาท          
เป็น , ,  บาท เพิมขึน % ในขณะทีรายได้จากการขายลดลงเท่าตัวจาก , ,  ลดลงเหลือ , ,  บาท         
ถ้าหากคิดสัดส่วนลูกหนีกับรายได้แล้วเท่ากับ % เมือเทียบกับปีทีแล้วแค่ % เพิมขึนมา  เท่าตัว อยากถามว่าเกิดจากอะไร         
เกบ็เงนิไม่ได้หรืออย่างไร เพราะเพมิขึนค่อนข้างมาก รายได้ลดแต่ลูกหนีเพมิขึนมา  เท่าตวั 
 
ผู้ตอบ (ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตอบ) : เรืองลูกหนีเมือการขายเรานอ้ยจะใชแ้บบ Number Pay Sale  ไม่ได ้การขายของปีทีแลว้ ของ
เดือนทา้ย ๆ เท่ากนั ถึงทาํใหลู้กหนีการคา้เท่ากนั สาํหรับค่าใชจ่้ายรวมเท่ากนั 

ผูถ้าม : มนัไม่ใช่ค่ะ เพิมขึนจาก .  ลา้น เป็น .  ลา้น 

ผู้ตอบ : ลูกหนีการคา้ก่อน มี  ส่วน ลูกหนีการคา้ตดัออกไป สําหรับลูกหนีอืนจะเป็นพวก Vat ภาษีมูลค่าเพิมทีรอเรียกคืน      
จากกรมสรรพากร 
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ผู้ถาม : ตวันีคือตวัทีอยู่ในลูกหนีอืนใช่หรือเปล่า เพราะในหมายเหตุดูไม่ออกว่าอืนๆ คืออะไร ทงัหมดคือ Vat ทีคา้งชาํระ
ทงัหมดใช่หรือเปล่าค่ะ  
ผู้ตอบ : เป็น Vat ภาษีมูลค่าเพิมทีรอเรียกคืนจากกรมสรรพากร 
 

5. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ  มค่ีาเผอืการลดลงของสินค้า .  ล้าน อยากทราบว่าเป็นสินค้าอะไร 
ผู้ตอบ (ผู้สอบบัญชี) : เป็นสินคา้พวกปาร์ติเคิล สินคา้ปาร์ติเคิล คอร์สแพงแต่ราคาขายตาํลงมาก็เลยมาตงัสาํรองตรงนี 
 
ผู้ถาม : มีโอกาสทีจะเป็นอยา่งนีไปเรือย ๆ ใช่มยั และมีวธีิแกปั้ญหาอยา่งไร เพราะยอดค่อนขา้งมาก 
ผู้ตอบ (คุณอาวิน โซนี) : เรืองนีเป็นอย่างหนึงทีประชุมกันมาในช่วง  ถึง  เดือนก็คือสิงทีปัญหาหลกัสําหรับบริษทัคือ               
เรืองของตน้ทุน และราคาขายจะเห็นไดว้่าขายไดม้ากแต่กาํไรกลบัไม่มาก ขาดทุนด้วยซาํในบางที ขายไดม้ากขาดทุนมาก          
ขายไดน้อ้ยกลายเป็นขาดทุนนอ้ย สิงทีเกิดขึนราคาขายเราสูงกวา่ราคาในตลาด ตวัตน้ทุนดูของ Corporation เป็นหลกัซึงมนัเกิด 

mismatch ขึนมา ซึงเราก็พยายามทีจะแกปั้ญหาตรงนีมา ตอนนีขา้งในบริษทัไดมี้การ Rebranding ใหม่หมดว่าจะมีการเวิร์ค           
จากขา้งบนลงมา ในแง่ของราคาขายในวนันีตอ้งยอมรับว่าธุรกิจนีเป็น Community ในระดบัหนึงคือมีราคากลาง ซึงถา้เราได้
ราคากลางมาเราก็จะสงัทางโรงงานไม่ให้ซือตน้ทุนทีสูงกวา่ตรงนี ถา้เกิดวา่จะตอ้งเสีย Order ตอ้งขาดทุน  ตอ้งเสียบา้งเป็นครัง
เป็นคราวทางกลบักนัมนัไม่ไดเ้ลยในแง่ของราคาตรงนี ตอ้งหาวิธีทีจะไปปรับในแง่ของราคาขายกบัคู่คา้ได ้ซึงถามวา่ตอนนีเรา
กาํลงัทาํอะไรอยู ่ก่อนหนา้นีจะเห็นวา่เราจะขายแต่ในจีนกบัไทยเท่านนัเลย เราแทบจะไม่ไดอ้อกไป   จากขา้งนอกเลย แต่วา่วนันี
สิงทีเราเริมเห็นไดช้ดัคือเริมมีการคุยกบัญีปุ่นซึงราคาน่าจะไดดี้กวา่ในแง่ของจีนและของไทยเอง นอกจากนีเรามีแผนทีจะเพิม
เซลลเ์พือทีจะไปตลาดอืนๆ มากขึน อย่างถา้ยอ้นกลบัไปแฟนซีวูด๊เมือสักประมาณ  ปี -  ปีก่อน ตลาดใหญ่ทีสุดของเราคือ
อเมริกาแต่กลายเป็นวา่ดว้ยค่าเงินทีมนัเปลียนไป ดว้ยค่าเงินทีมนัเสียเรากลบัเขา้ไปตลาดนนัไม่ไดเ้ลย แต่ดว้ยวนันีดว้ย Brand ที
เรายงัมีอยูเ่รากาํลงัหาแผนทีวา่จะกลบัไปยงัไงตรงนนั แต่วา่ในราคาที ไดคื้อสิงทีเป็น Target ทีเราวางเอาไว ้ซึงตอนนีเองคือเรา
มนัใจในระดบัหนึงวา่จากนีไปประมาณ  เดือน  เดือน  เดือน เรา Premium จะเห็นในแง่ของความแตกต่างตรงนีทีมนัชดัเจน
ขึนดว้ยการทีผูบ้ริหารลงไปลุยเองในทุกระดบั ไม่ใช่แค่ Sale ไปดูตน้ทุน เช่น การให้ Lazada เช่าเป็นการตดัสินใจแบบ Cash 

flow วา่ เราตอ้ง Project Cash flow ของเราก่อน ในยามทีธุรกิจทีกาํลงั Resumption กนั จากขา้งในอยู ่เรายงัมองวา่ธุรกิจนีเองมนั
ยงัมี Opportunity คือไม่ไดเ้ป็นธุรกิจทีแยข่นาดนนัอยา่งทีเราเห็นแมก้ระทงัในช่วงโควดิเองยอดขายเราไม่ไดต้กไปขนาดนนั เรา
ยงัถือวา่ทาํไดใ้นระดบัหนึง ซึงตรงนีเป็นการโชวศ์กัยภาพของธุรกิจวา่มนัยงัมีอยู ่ซึงทีเห็นจากการตงัสาํรองนีส่วนหนึงทีมาจาก 
mismatch ตน้ทุนกบัราคาขาย ซึงเราก็ค่อนขา้งจะพูดแบบมนัใจไดว้่าในอนาคตตรงนีมนัจะนอ้ยลงหรือไม่ก็จะหายไปเลยใน
ระยะเวลาจากนีไป 

 
ผู้ถาม : ขอยาํนิดหนึงว่า แปลว่าเราพยายามเพิมช่องทางทีจะไปขายต่างประเทศให้เพิมมากขึน และช่วงโควิดมีส่งออกได ้       
โดยส่งออกไปจีน และควบคุมเรืองของตน้ทุน 

ผู้ตอบ : ช่วงโควิดยงัส่งออกไปจีนได้ค่อนข้างดี priority หลักสุดท้ายแลว้ขายได้  ถ้าต้นทุนไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ ปีนี               
จะเห็นไดจ้ากงบทีออกมาแต่ละช่วง Priority คือเป็นตน้ทุนไปแลว้ ไม่ใช่ยอดขายอยา่งเดียว Utilization rate ก็จะเริมดีขึน 

 

16



  FANCY  WOOD  INDUSTRIES  PUBLIC CO.,LTD. 
                    357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN  10290, THAILAND 

                    TEL : - -  , - - -  , - - ,  FAX :  - -   ,  - -   
. 

 

บมจ. 188 

6. รายได้จากการขายในข้อคิดเห็นทังในประเทศและต่างประเทศลดลงค่อนข้างมาก อยากเรียนสอบถามเรืองกลยุทธ์ 
โดยเฉพาะช่วงโควดิ (ตอบไปข้างต้นแล้ว) 

 
7. ขอทราบรายละเอียดตามทีในรายงานของผู้สอบบัญชีได้กล่าวถึงเรืองการด้อยค่าของเครืองจักรและอุปกรณ์ซึงราคา

ตามบัญชี .  ล้านบาท อยากทราบว่าจะแก้ปัญหาตรงนีอย่างไร   (สินสุด  ธันวาคม  ซึงระบุไว้ว่าใช้ในการผลิต          
แผ่นไม้อดัเรียบ ซึงแผ่นไม้อัดเรียบมผีลขาดทุนตดิต่อกนัมาเรือย ๆ ) 
 
ผู้ตอบ (ผู้สอบบัญชี) : ผูถื้อหุ้นอาจจะเขา้ใจคลาดเคลือนไป คือ ระบบบญัชี ตวัปาร์ติเคิลเราได้ Appraisal ไปทีใกลเ้คียงกัน        
ไม่มีการดอ้ยค่า แต่ในเรืองรายงานเรียกว่า key audit matters เขาบอกว่ามนัเป็นมาตรฐานใหม่พึงเขา้มา -  ปี ให้เน้นว่า        
ผูส้อบบญัชีอยากจะเนน้ให้ผูถื้อหุ้นตระหนักวา่มีอะไรบา้ง ผูส้อบบญัชีเห็นวา่โดยเห็นร่วมกบั Audit Committee เครืองจกัรนี
อาจจะมีการดอ้ยค่า เฉพาะฉะนนัเลยใหก้ารตรวจสอบพิเศษ แต่วา่ตรวจแลว้ไม่มีการดอ้ยค่า คือแค่บอกเฉย ๆ ของมาตรฐานฉบบั
นี key audit matters บางทีผูถื้อหุ้นก็งง แต่วา่มนัเป็นมาตรฐานทีอาจจะตอ้งพูดวา่มนัอาจจะมีการดอ้ยค่า เฉพาะฉะนนัเราจึงให้
ความสนใจ เราก็ไปสอบทาน ไปทดสอบ ไปเทียบราคากบัราคาประเมิน แต่วา่ไม่มี Concussion มาตรฐานแรกของ Concussion 

มนัดอ้ยค่าหรือไม่ดอ้ยค่ามาตรฐาน เพียงแต่วา่ ก็ตรวจตามมาตรฐานเพียงแต่วา่ ถา้มีการดอ้ยค่าบริษทัก็ตอ้งไปตงัดอ้ยค่า แต่ถา้
หากไม่มีก็ไปดูทีโน๊ต เมือในโนต้บอกไม่มีก็ไม่มีการดอ้ยค่า  
 
ผู้ถาม : แสดงวา่ตวัที Audit Reiter ทีทางผูส้อบระบุไวว้า่เรืองดอ้ยค่าของเครืองจกัรซึงราคาตามบญัชี .  ณ สินปี แสดงวา่ไม่
มีการดอ้ยค่าราคาตามบญัชี 
ผู้ตอบ  (ผู้สอบบัญชี) : ใช่ครับ   
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เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 
สรุปข้อซักถามผู้ถือหุ้น และ คาํตอบ ประธานทปีระชุมและกรรมการทเีกยีงข้อง 

วาระท ี       พจิารณาอนุมตังิบดลุและงบกาํไรขาดทุนของบริษัทสําหรับรอบปีบญัชีสินสุด ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 ซึงผ่าน 
การตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว 
มผู้ีถือหุ้นสอบถาม 
มคีาํถามจากคุณสกล งามเลศิชัย  ผู้ถือหุ้น  
 

1. ในวาระแถลงผลงานกรุณาแจ้งสรุปผลของไม้ยางมรีายได้เท่าไหร่ กาํไรขันต้นและขาดทุนสุทธิเฉพาะปี 2562 ขาดทุน  
93 ล้าน ดกีว่าปีก่อนทขีาดทุน 165 ล้าน คุณวบูิลย์ได้ตอบข้อซักถามของคุณสกล  
คุณวบูิลย์ตอบ : ภาพรวมใหญ่ๆ โปรดกัส่วนของโรงงานผลิต จะมีการผลิตไมแ้ปรรูปส่งขายต่างประเทศและส่งขายในประเทศ  
และมีไมป้ระสาน ไมไ้พสนับอร์ด ไมส้บั ภาพรวมของโรงงานในปี 2562 มียอดขายทงัหมดเฉพาะกิจการไม่รวมบริษทัลูก  
194,118,983 ลา้น มีตน้ทุนในการผลิต 200,549,883 มีผลขาดทุนขนัตน้ 6,430,900 บาท รายไดอื้นๆ 13,028,980 บาท  และมี 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 120,532,426 บาท ทาํใหเ้กิดการขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการ 113,634,346 บาท ในส่วนของกาํไรขนัตน้ใน 

ปีทีผา่นมา กิจการมีขาดทุนขนัตน้ 3.31% ต่อยอดการผลิต 

 
2.  ในวาระพจิารณางบการเงนิมข้ีอซักถามส่วนของหน้า 14 โครงสร้างรายได้ส่วนอนื ยอด 111.30 ล้านบาท 43.19% ของ 

รายได้ทงัหมดหมายถึงอะไร 
คุณวบูิลย์ตอบ : เนืองจากในการขายในประเทศในช่วงปีทีผา่นมาไดมี้รายการรับรู้รายไดจ้ากหลายๆ ทาง ซึงการบนัทึกไดจ้ดัรวม 

รายไดอื้นๆ ไว ้จะแจกแจงรายไดใ้นส่วนนียอดขายในประเทศไมย้างพาราในช่วงปีทีผ่านมามียอด 890,000 บาท ขายสินคา้ใน
ประเทศ ประเภท Bison board มียอดขายประมาณ 2 ลา้นบาทต่อปี ขายสินคา้ในประเทศทีเป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าๆ ทีคา้งในสต๊อก 
950,000 บาท ขายสินคา้ในประเทศประเภทไมส้บัมียอดประมาณ 8,001,000  บาท ขายไมบ้็อคบอร์ด ไมบ้็อคบอร์ดคือผลิตภณัฑ์
ทีเราเคยทีจะทาํมาตีตลาด แต่ยงัไม่สมบูรณ์ทาํให้มีสต๊อกคา้งนิดหน่อย มีรายไดป้ระมาณ 14,000 บาท ขายสินคา้ในประเทศ
ประเภทไมป้ระสานมียอดขาย 63,864,000 บาท ขายสินคา้ต่างประเทศ ประเภทไมส้ับ มียอดรวมทงัหมด 378,000 บาท และมี
การรับจา้งอบไมมี้ยอดรับรู้รายไดท้งัหมด 35,198,000 บาท เป็นยอดรวมทงัหมด 111,298,000 บาท  
 

3. ในอนาคตรายได้ของไม้ยางสรุปเป็นประเภทได้ดงันี ไม้ Bison board ไม้ยางพาราแปรรูป ไม้ประสาน ไม้สับ เพอืดูการ 
พฒันาของธุรกจิ พร้อมทงับอกได้ว่าส่งออกได้เท่าไหร่ ขายในประเทศเท่าไหร่  
คุณวบูิลย์ตอบ : ในรูปของไม ้Bison board ทางญีปุ่นไดส่้งวศิวกรมาเพือพฒันาโปรดกัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของญีปุ่นมีความ
คืบหน้าไปมากแลว้ คาดว่าใกลเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ ในส่วนของไมแ้ปรรูปใชก้าํลงัผลิตประมาณ 25% ปัจจุบนันีมีออร์เดอร์จาก
เมืองจีนมากกวา่ปริมาณทีผลิตอยูแ่ลว้ ถา้เพิมกาํลงัผลิตขึนไปพร้อมทาํไดอ้ยูแ่ลว้ แต่ทางบริษทักาํลงัควบคุมและลดค่าใชจ่้ายใน
การผลิต และเป็นช่วงทีฝนตกชุกราคาไมท่้อนค่อนขา้งสูง เลยตอ้งหาโอกาสทีเหมาะสมในการทีจะเพิมกาํลงัการผลิต ถา้ทุกอยา่ง
ราบรืนดีจะเพิมกาํลงัการผลิตได้ถึง 50%ในเรืองของไมป้ระสานเป็นงานทีต่อเนืองจากไมแ้ปรรูปอยู่แลว้ ถา้การแปรรูปไม้
เพิมขึนก็จะมีไมเ้ศษทีจะนาํมาประสานเพิมขึนตามลาํดบั ในส่วนของไมส้ับ ปัจจุบนัไมส้ับปริมาณการสับอาจจะไม่สูงมาก
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อุปสรรคส่วนหนึงคือปัญหาของเครืองสบัเสียหายจากมีเศษดิน ทาํใหต้อ้งมีการซ่อมแซมอยูเ่สมอ ทาํใหต้น้ทุนสูงขึน กาํลงัหาวิธี
แกปั้ญหาเรืองเศษดิน แต่ปริมาณออเดอร์มีมากอยูแ่ลว้ 

4. ในส่วนของ Fancy Assets หน้า  ทีบอกว่าหลายโครงการใกล้ปิดได้หมดแล้ว สรุปให้เห็นชัด ๆ ว่า เหลือแต่ละแห่ง
เท่าไหร่ ในส่วนนีแสดงให้เห็น มรีวม  ส่วน บอกส่วนทเีหลอืของแต่ละส่วนให้ทราบด้วย และประเมนิมูลค่าส่วนทเีหลอืให้ทราบ
ด้วย 
ตอบ : ทรัพยสิ์นทงัหมดเหลือ 699 ลา้น แบ่งออกเป็น 5 โปรเจค และทียงัไม่พฒันาอีก 1 โปรเจค 

1.ฮอฟท ์เอกมยั-รามอินทรา อาคารพาณิชย ์5 ชนั ขายยนิูตละ 25 ลา้น เหลือทงัหมด 6 ยนิูต 3 คู่ คู่ละ 50 ลา้น รวมเหลือ 

เป็นเงิน 150 ลา้นบาท 

2. เดอะวลิล ์มีนบุรี-นิมิตใหม่ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 เหลือ 47 ยนิูต ราคา 5-6 ลา้น รวมเหลือเป็นเงิน 272,600,000  
ลา้นบาท 

3.เดอะวิลล ์รังสิต-คลอง2 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 เหลือ 24 ยนิูต มี 2 Type, Type เล็กราคาขาย 3 ลา้นตน้ๆ Type 

ใหญ่ราคาขาย 4 ลา้นตน้ๆ รวมเหลือเป็นเงิน 91,200,000 บาท 

4.คอนโดทีเชียงใหม่ เหลืออยู ่8 ยนิูต ทีผ่านมาทีเชียงใหม่ประสบปัญหาเรืองฝุ่ น โควิด ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติ 
ต่างชาติชะลอการเขา้มา รวมทีเหลือเป็นเงิน 40,800,000 บาท ยนิูตล่ะประมาณ 5 ลา้น เป็นคอนโดขนาดใหญ่พืนทีต่อตารางเมตร
ค่อนขา้งมาก 

5.คอนโดทีประชาชืน เหลือ 13 หอ้ง จาก 109 หอ้ง ทีผา่นมาเนืองจากมาตรการของรัฐทาํใหย้อดขายของคอนโดสะดุด  
รวมทีเหลือเป็นเงิน 23,270,000 ลา้นบาท  

รวม 5 โปรเจค เป็นทรัพยสิ์นทีรอการขายทงัสิน 577,870,000 บาท และมีทีดินเปล่าทีรอการพฒันา 1 แปลง เป็นทีดินที 

เป็นกรรมสิทธิของบริษทั 25 ไร่ ทีรังสิต-คลอง2 ราคาประเมินปีล่าสุด 121,692,000 บาท โดยผูป้ระเมินอิสระ รวมทรัพยสิ์นของ 

แฟนซีแอสเสท ปัจจุบนัมีอยู ่699,562,000 บาท 

 
หมดคาํถาม 
 
ประธาน : ในรอบปีทีผา่นมาโรคระบาดทีระบาดไปทวัโลก คณะกรรมการก็พยายามทีจะแกปั้ญหาเรือยมา ยอดขาดทุนจาก 165  

ลา้น เหลือ 92 ลา้น และมุ่งมนัทีจะแกปั้ญหาต่อไป พยายามเพิมช่องทางการจาํหน่าย โดยร่วมกบัญีปุ่นพฒันาโปรดกัและส่งขายที 

ญีปุ่น เพิมช่องทางขายไปอินเดีย และปรับปรุงองคก์รของเราลดรายจ่าย ลดตน้ทุน ปิดประชุม 

 
 
                 (พล.อ.ดรัณ  ยุทธวงษ์สุข) 
                        ประธานทปีระชุม 
 
 
( นายปิยพจน์  วงศ์อภัย  ) 
      เลขานุการบริษัท  
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เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเกยีวกบัผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัท 
 

ภาคผนวก   :   ผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการของบริษทั ณ  วนัที  31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ยกรรมการ 9 ท่าน ซึงมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เรือง หลกัเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที
ออกใหม่และการอนุญาต ลงวนัที 18 พฤษภาคม 2535  ผูบ้ริหารทุกท่านไม่มีประวติัการทําผิดกฎหมาย,            
ไม่มีหนีสินกบับริษทัและไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ดงัมีรายชือต่อไปนี 

 
1. พล.อ.ดร.ดรัณ  ยทุธวงษสุ์ข อาย ุ   ปี   
ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ (ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั) 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชานโยบาย

สาธารณะและการจดัการ 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มีการถือครองหุน้ในบริษทั 
ประสบการณ์การทาํงาน ผูท้รงคุณวฒิุพิเศษ สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม ปี พ.ศ.   

กรรมการ บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จาํกดั กระทรวงคมนาคม ปี  – 2559    
กรรมการ  บริษทั แฟนซีวูด๊อินดสัตรีส จาํกดั (มหาชน)   

. นายวบูิลย ์ โกศลธนวงค ์ อาย ุ   ปี 
ตาํแหน่ง ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร (CEO) (ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั) 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา การจดัการ  มหาวทิยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มีการถือครองหุน้ในบริษทั  
ประสบการณ์การทาํงาน 

 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั  แฟนซีแอสเสท จาํกดั    

. นายวชิยั  ตนัพฒันรัตน์ อาย ุ   ปี  
(ผา่นการอบรมหลกัสูตร DAP ปี  , DCP รุ่น ) 
ตาํแหน่ง กรรมการ (ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั) 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา MBA American University of Hawaii 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มีการถือครองหุน้ในบริษทั 
ประสบการณ์การทาํงาน 

 

กรรมการ บริษทั  แฟนซีแอสเสท จาํกดั 
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4. นายทวทีรัพย ์ จิตตโ์สภณ อาย ุ   ปี 
(ผา่นการอบรมหลกัสูตร DAP ปี  รุ่น  , DCP ปี  รุ่น  )  
ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั) 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั รามคาํแหง   
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั 8.18 % (ณ วนัที 24 มิถุนายน 2563) 
ประสบการณ์การทาํงาน 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั  แฟนซีแอสเสท จาํกดั 
  

5. พล.ต.ท.สมเดช  ขาวขาํ อาย ุ   ปี   
(ผา่นการอบรมหลกัสูตร DAP ปี  รุ่น  ) 
ตาํแหน่ง กรรมการ (ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั) 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทพฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์(รป.ม.)

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มีการถือครองหุน้ในบริษทั 
ประสบการณ์การทาํงาน 

 

กรรมการ  บริษทั  แฟนซีแอสเสท  จาํกดั 
  

6. ศ.ดร.ธรรมศกัดิ  พงศพิ์ชญมาตย ์ อาย ุ   ปี  
ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด Ph.D., วท.ม., วท.บ. 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มีการถือครองหุน้ในบริษทั 
ประสบการณ์การทาํงาน สมาชิกสภาขบัเคลือนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 

คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ./ศธ.) ( - ) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษทั แฟนซีวูด๊อินดสัตรีส จาํกดั (มหาชน)  
 

 

7.นายไพจิตร  บุณยานุเคราะห์ อาย ุ   ปี 
(ผา่นการอบรมหลกัสูตร DAP ปี ) 
ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาฯและกรรมการตรวจสอบ 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มีการถือครองหุน้ในบริษทั 
ประสบการณ์การทาํงาน อุตสาหกรรมจงัหวดัสมุทรปราการ  

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ประธานกรรมการสรรหาฯ :- บริษทั แฟนซีวูด๊อินดสัตรีส จาํกดั (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ :- บริษทั แฟนซีวูด๊อินดสัตรีส จาํกดั (มหาชน) 

                                                      22



8. นาย อาวนิ  โซนี อาย ุ   ปี 
ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาฯ และกรรมการตรวจสอบ 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั : -  BBA สาขาการเงินและบญัชี 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มีการถือครองหุน้ในบริษทั 
ประสบการณ์การทาํงาน  -Asia Plus:Local Institutional Sales: 2015 - 2017 
กรรมการสรรหาฯ :- บริษทั  แฟนซีวูด๊อินดสัตรีส  จาํกดั  (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ :- บริษทั  แฟนซีวูด๊อินดสัตรีส  จาํกดั  (มหาชน)   

. พล.อ.ดร.อุทยั  ชินวตัร อาย ุ   ปี 
ตาํแหน่ง กรรมการ 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชานโยบาย

สาธารณะและการจดัการ 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มีการถือครองหุน้ในบริษทั 
ประสบการณ์การทาํงาน รองปลดักระทรวงกลาโหม 
  
 
เจา้หนา้ทีระดบับริหารของบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจาํนวน 3 ท่าน ซึง

มีคุณสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เรือง หลกัเกณฑ ์เงือนไขและวิธีในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นทีออก
ใหม่และการอนุญาตลงวนัที 18 พฤษภาคม 2535 ทงันีผูบ้ริหารทุกท่านไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างกนั, ไม่มี
ประวติัการทาํผิดกฎหมาย ไม่มีหนีสินกบับริษทัและไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ  ดงัมีรายชือต่อไปนี 
   

1. นายวบูิลย ์       โกศลธนวงค ์ อาย ุ 50  ปี 
ตาํแหน่ง ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร (CEO) 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา การจดัการ  มหาวทิยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั ไม่มีการถือครองหุน้ในบริษทั  
  
  
2. นายทวทีรัพย ์ จิตตโ์สภณ อาย ุ 44  ปี 
ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั) 
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง   
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั 8.18 % (ณ วนัที 24 มิถุนายน 2563) 
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.นายเมธา   รังสิยาวรานนท ์ อาย ุ 49  ปี  
ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
คุณวฒิุการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั 15.  % (ณ วนัที 24 มิถุนายน 2563) 
  

                                    
รายละเอยีดเกยีวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 

บริษทั แฟนซีแอสเสท จาํกดั  ซึงเป็นบริษทัยอ่ยมีผูบ้ริหารดงันี 
   นายวบูิลย ์            โกศลธนวงค ์  กรรมการ 

  นายวชิยั    ตนัพฒันรัตน์  กรรมการ  
  นายทวทีรัพย ์    จิตตโ์สภณ  กรรมการ 

   พล.ต.ท.สมเดช   ขาวขาํ            กรรมการ 
              

สดัส่วนการถือหุน้และอายขุองผูบ้ริหารบริษทัมีดงันี  
  

ชือ – สกลุ ตาํแหน่ง อาย ุ(ปี) สดัส่วนการถือหุน้  
% บริษทั 

นายวบูิลย ์ โกศลธนวงค ์ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 50 -  
นายทวทีรัพย ์   จิตตโ์สภณ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 44 8.18 
นายเมธา รังสิยาวรานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 49 15.57 

 
 

อา้งอิงขอ้มูลจากเอกสารรายชือผูถื้อหุน้ของบริษทั แฟนซีวูด๊อินดสัตรีส จาํกดั (มหาชน) จากบริษทัศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  ณ วนัที   มิถุนายน  
หมายเหตุ :  ไม่มีผูบ้ริหารท่านใดถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 
                   ผูบ้ริหารไม่มีนโยบายและวธีิการดูแลเรืองการใชข้อ้มูลภายใน 
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สงิทสีง่มาดว้ย . 
ขนัตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 

บรษิทั แฟนซวีู๊ดอนิดสัตรสี จาํกดั (มหาชน) 
วนัพุธท ี  เมษายน 2564 เวลา .  น. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาสง่บตัรลงคะแนนทุกวาระคนืต่อเจา้หน้าทบีรษิทัเมอืเสรจ็สนิการประชุม  โดยวางบนโต๊ะทที่านนงัประชุม 

ผูถ้อืหุน้ 
บมจ.แฟนซวีู๊ดอนิดสัตรสี 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้บัมอบฉนัทะ 

แสดงหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มบตัรประจาํตวัผูม้อบ 
และผูร้บัมอบฉนัทะ  

ลงนามในใบลงทะเบยีน 

รบับตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชุม 

ประธานเปิดประชุม 

ประธานเสนอวาระการ
ประชุมตามลําดบั 

การลงมต ิ
.การออกเสยีง การคดัคา้น หรอืงดออกเสยีง ในวาระใดๆ       
ใหย้กมอืและกรอกบตัรลงคะแนน ( สาํหรบัผูค้ดัคา้นหรอื        
งดออกเสยีง ) 
.การพจิารณา คดัเลอืก หรอืแต่งตงัในวาระใดๆ ใหย้กมอื
และกรอกบตัรลงคะแนน โดยใชม้ตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

เจา้หน้าทเีกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้น หรอืงดออกเสยีง 
และสรปุผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรปุผลคะแนนต่อทปีระชุม 

โต๊ะลงทะเบยีนมาดว้ยตนเอง 
(เรมิ .  น.) 

โต๊ะลงทะเบยีนผูร้บัมอบฉนัทะ 
(เรมิ .  น.) 

ตรวจหนงัสอืมอบฉนัทะ 

 แสดงบตัรประจาํตวั 
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สงิทสีง่มาดว้ย . 
เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 
. ผูถ้อืหุน้ทเีป็นบุคคลธรรมดา ทมีสีญัชาตไิทย  

กรณีมาประชมุดว้ยตนเอง  
- บตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืบตัรประจาํตวัพนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    กรณีมอบฉนัทะ 
- สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูม้อบฉนัทะพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้งและบตัรประจาํตวัของผูร้บัมอบฉนัทะหรอื  

หนงัสอืเดนิทาง ( แลว้แต่กรณี ) 
- หนงัสอืมอบฉนัทะ ( ตดิอากรแสตมป์  บาท ) 

 

กรณีผูถ้อืหุน้ต่างดา้วมาประชมุดว้ยตนเอง     
- หนงัสอืเดนิทาง 

    กรณีมอบฉนัทะ 
- สาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบฉนัทะพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้งและบตัรประจาํตวัหรอืหนงัสอืเดนิทาง 

ของผูร้บัมอบฉนัทะ ( แลว้แตก่รณี ) 
- หนงัสอืมอบฉนัทะ ( ตดิอากรแสตมป์  บาท ) 

 
. ผูถ้อืหุน้ทเีป็นนิตบิุคคล กรณีจดทะเบยีนในประเทศไทย 

- บตัรประจาํตวั หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูร้บัมอบฉนัทะ ( แลว้แต่กรณี ) 
- สาํเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล ออกใหไ้มเ่กนิ  วนั โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ                

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของกรรมการผูม้อีาํนาจพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
- หนงัสอืมอบฉนัทะ ( ตดิอากรแสตมป์  บาท ) 

   กรณีจดทะเบยีนในต่างประเทศ 
- บตัรประจาํตวั หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูร้บัมอบฉนัทะ ( แลว้แต่กรณี ) 
- สาํเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวั หรอื หนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อีาํนาจ                   

พรอ้มรบัรองการลงลายมอืชอืโดยโนตารพีบัลคิ 
- หนงัสอืมอบฉนัทะ ( ตดิอากรแสตมป์  บาท ) 
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เอกสารสารประกอบการพจิารณาในวาระที .1  

  
 
ชือ – นามสกลุ    : นายวบูิลย์      โกศลธนวงค์                            
 

ประเภทกรรมการ   : กรรมการบริษทั 
                                                               : ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ( CEO ) 

อาย ุ    : 50 ปี 
 

สัญชาติ    : ไทย 
 

คุณวฒิุการศึกษา   : ปริญญาตรี สาขาการจัดการ  มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
                                                                                                                                                                    

ประวติัการฝึกอบรม  : ...........      
    

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ  : ( เริม   พ.ค. 61 )  
 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั  : ไม่มี 
 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอืน : ไม่มี 
ทีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอืน : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พี พ ีแลนด์ พร็อพเพอร์ตี จํากดั 
ทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    
      

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอืนที : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พี พ ีแลนด์ พร็อพเพอร์ตี จํากดั 
อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ของบริษทั 
 

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีเสนอให้เลือกตงัแทนกรรมการทอีอกตามวาระ

                                                      36



เอกสารสารประกอบการพจิารณาในวาระที .  
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีเสนอให้เลือกตงัแทนกรรมการทอีอกตามวาระ

ชือ – นามสกลุ    : พล.ต.ท. สมเดช ขาวขาํ  

ประเภทกรรมการ   : กรรมการ (ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั) 
 

อาย ุ    : 67 ปี 

สัญชาติ    : ไทย 

คุณวฒิุการศึกษา   : ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต รป.บ. (ตร.) โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ รุ่นที 
                                                                              ปริญญาโท  พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) 
     สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

ประวติัการฝึกอบรม  : ผา่นการอบรมหลกัสูตร DAP ปี  รุ่น  

ตาํแหน่งงานในปัจจุบนั  : กรรมการ     : บริษทั แฟนซีวูด๊อินดสัตรีส จาํกดั (มหาชน)
    : กรรมการ   : บริษทั แฟนซีวูด้อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ  : 6 ปี ( 2558 ) 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั  : - 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอืน : - 
ทีเป็นบริษทัจดทะเบียน
 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอืน : -
ทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอืนที : - 
อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ของบริษทั
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เอกสารสารประกอบการพจิารณาในวาระที .3 
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีเสนอให้เลือกตงัแทนกรรมการทอีอกตามวาระ

 
 
ชือ – นามสกลุ    : นายไพจิตร  บุณยานุเคราะห์ 
 

ประเภทกรรมการ   : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และ กรรมการตรวจสอบ 
 

อาย ุ    : 82 ปี 
 

สัญชาติ    : ไทย 
 

คุณวฒิุการศึกษา   : ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

ประวติัการฝึกอบรม  : DAP ปี 2549 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ  : 22 ปี (  – ปัจจุบนั)  
 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั  : ไม่มี 
 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอืน : ไม่มี 
ทีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอืน : ไม่มี 
ทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    
 

การดาํรงตาํแหน่งในกิจการอืนที : ไม่มี 
อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง 
ผลประโยชน์ของบริษทั 
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สงิทสีง่มาดว้ย . 
ข้อบงัคบัของบริษทั แฟนซีวูด๊อินดสัตรีส จาํกดั (มหาชน) ในส่วนทีเกียวข้องกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 

 
            หมวดที      การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ขอ้ . คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน  เดอืนนบัแต่วนัสนิสุดของรอบปีบัญชขีองบรษิทั 
 การประชุมผู้ถอืหุน้คราวอนืนอกจากทกีล่าวแลว้ ให้เรยีกว่าการประชุมวสิามญั คณะกรรรมการจะเรยีกประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการประชุมวสิา มญั
เมอืใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร หรอื เมอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้มน้่อยกว่า  ใน  ของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดท้งัหมด หรอื ผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกว่า  
คน ซงึมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกว่า  ใน  ของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดท้งัหมด ไดเ้ขา้ชอืกนัทาํหนงัสอืโดยระบุเหตุผลและวตัถุประสงค์ในการทขีอใหเ้รยีก
ประชุมไวโ้ดยชดัเจน ขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผู้ถอืหุน้เป็นการประชุมวิสามญั ในกรณีเช่นนีคณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผูถ้ือหุ้นภายใน               
 เดอืนนบัแต่วนัทไีดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

 

ขอ้ . ในการเรยีกประชุมผูถ้ือหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทําเป็นหนังสอืนัดประชุมระบุสถานท ีวนั  เวลา ระเบยีบวาระการประชุมและเรอืงที จะเสนอต่อ         
ทปีระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรอืงทจีะเสนอเพอืทราบ เพอือนุมตั ิหรอืเพอืพจิารณาแลว้แต่กรณี รวมทงัความเหน็ของ
คณะกรรมการในเรอืงดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทราบไมน้่อยกว่า  วนัก่อนวนัประชุมและโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพ์ตดิต่อกนั  วนั
ก่อนวนัประชุมไมน้่อยกว่า  วนั   

ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้ําหนดวนั เวลา และสถานททีปีระชุมผูถ้อืหุน้ซงึสถานททีจีะใชเ้ป็นทปีระชุมผู้ถอืหุน้นนัต้องอยู่ในท้องทีอนัเป็นทตีงัของ
สาํนกังานใหญ่ หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีงกบัทตีงัสาํนกังานใหญ่หรอืจงัหวดัอนืตามทคีณะกรรมการเหน็ว่าเหมาะสม 

 

ขอ้ . ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมผีู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า  คนหรอืไม่น้อยกว่ากงึหนึง ของจํานวน            
ผูถ้อืหุน้ทงัหมดและตอ้งมจีาํนวนหุน้นับรวมกนัไดไ้มน้่อยกว่า  ใน  ของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดท้งัหมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม   

ในกรณีทปีรากฎว่า การประชุมผูถ้อืหุน้ครงัใด เมอืล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึงชวัโมงจํานวนผูถ้อืหุน้ซงึมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตาม            
ทกีาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผูถ้อืหุน้นนัมใิช่เ ป็นการเรยีกประชุม เพราะ  
ผูถ้อืหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชุมใหมแ่ละใหส้่งหนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไมน้่อยกว่า  วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครงัหลงันไีมบ่งัคบัว่าจะต้องครบองค์
ประชุม 

 

ขอ้ . ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอนืซงึบรรลุนิตภิาวะเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชุมกไ็ด ้หนังสอืมอบฉนัทะ
จะตอ้งลงวนัทแีละลายมอืชอืของผูถ้อืหุน้ทมีอบฉนัทะและเป็นไปตามแบบทนีายทะเบยีนกาํหนด หนงัสอืมอบฉนัทะนจีะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการ หรอื
ผูท้ปีระธานกรรมการกาํหนด ณ สถานทปีระชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 
ขอ้ . ในการออกเสยีงลงคะแนนให ้  หุน้เท่ากบั  เสยีงและมตขิองทปีระชุมผูถ้อืหุน้นนัใหป้ระกอบดว้ยเสยีงดงัต่อไปนี 

( ) ในกรณปีกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที
ประชุมออกเสยีงเพมิขนึอกีเสยีงหนงึเป็นเสยีงชขีาด 

( ) ในกรณดีงัต่อไปนใีหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า  ใน  ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
  .  การขาย หรอื โอนกจิการของบรษิทัทงัหมด หรอื บางส่วนทสีาํคญัใหแ้ก่บุคคลอนื 
  .  การซอื หรอื รบัโอนกจิการของบรษิทัอนื หรอื บรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
  .  การทาํ แกไ้ข หรอื เลกิสญัญาเกยีวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทงัหมด หรอื บางส่วนทสีาํคญั 
  .  การมอบหมายใหบุ้คคลอนืเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั 
  .  การรวมกจิการกบับุคคลอนื โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
  .  การแกไ้ขเพมิเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอื ขอ้บงัคบั 
  .  การเพมิทุน หรอื ลดทุนของบรษิทั หรอืการออกหุน้กู ้
  .  การควบ หรอื เลกิบรษิทั 
 

ขอ้ . กจิการอนัทปีระชุมสามญัประจาํปีพงึกระทาํ มดีงันี 
( )         พจิารณารายงานของคณะกรรมการทเีสนอต่อทปีระชุมแสดงถงึผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปีทผี่านมา 

 ( )     พจิารณาและอนุมตังิบดุล 
 ( )   พจิารณาจดัสรรเงนิกาํไร 
 ( )   เลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ 
 ( )   แต่งตงัผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าตรวจสอบบญัช ี
 ( ) กจิการอนื   
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บมจ.  

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 
 (แบบทัวไปซึงเป็นแบบทีง่ายและไม่ซับซ้อน) 

(General and Simple Form) 
 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนที                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ                  อยูเ่ลขที                           ซอย  ____ 
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ตาํบล/แขวง            อาํเภอ/เขต                   จงัหวดั     ___ 
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 
 
 (2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั แฟนซีวู๊ดอนิดสัตรีส จํากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 Being a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจาํนวนทงัสินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
ดงันี 

Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                     votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to     votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

       preference share               shares    and have the rights to vote equal to    votes 
 
( ) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
 1. ชือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขที     ____    

Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง  อาํเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์    ____ 
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ชือ                                                         อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขที    ____ 
Name  age           years residing/located at no. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง                         อาํเภอ                  _____ 
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์    ____ 
Province                              Postal Code                                   

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

(ปิดอากรแสตมป์  บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ . กรุณาทาํเครืองหมาย 
 ที   1. ระบุชือผูรั้บมอบอาํนาจ 

If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

สิงทีส่งมาด้วย  
Enclosure  
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บมจ.  

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 

 ศ.ดร.ธรรมศกัดิ  พงศพิ์ชญามาตย ์Prof. Tnarmmasak Pongpidjayamaad 
 
 
 
 
 

ทงันี ในกรณีทีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหนึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได้ ให้กรรมการอิสระทีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทน
กรรมการอิสระทีไม่สามารถเขา้ประชุม 
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. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  วนัพุธที  เมษายน  
เวลา .  น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม ชัน 6  เลขที 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 
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.  

กิจการใดทีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
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 …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงชือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 

หมายเหตุ/Remarks 
ผูถื้อหุ้นทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้น
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 

 

 

 
 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํเครืองหมาย 
 ที   2. และเลือกกรรมการอิสระ

คนใดคนหนึง 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark  at  2. and choose 
one of these members of the 
Independent Directors. 
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           ปิดแสตมป์ 
 
  เรียน ศ.ดร.ธรรมศกัดิ  พงศ์พชิญามาตย์ 
   เลขที  ซอยประดิษฐ์มนธูรรม   ถนนประดิษฐ์มนธูรรม    
   แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว   
   กรุงเทพมหานคร  
    
 
 
 

 

 

พบัตามรอยปร ุ

พบัตามรอยปร ุ
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบทีกาํหนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอยีดชัดเจนและตายตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนที                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ                  อยูเ่ลขที                           ซอย    
 I/We     nationality              residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ตาํบล/แขวง           อาํเภอ/เขต                 จงัหวดั      
 Road  Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet                  Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั แฟนซีวู๊ดอนิดสัตรีส จํากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 Being a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุ้นจาํนวนทงัสินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงันี 

Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

       preference share               shares    and have the rights to vote equal to     votes 
 
( ) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
 1. ชือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขที         

Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง อาํเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์     
Province                              Postal Code                             
หรือ/Or 
ชือ                                                         อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขที     
Name age          years residing/located at no. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง                       อาํเภอ                   
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์     
Province                              Postal Code                                   

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 

 ศ.ดร.ธรรมศกัดิ  พงศพิ์ชญามาตย ์Prof. Tnarmmasak Pongpidjayamaad 

กรณีเลือกขอ้ . กรุณาทาํเครืองหมาย 
 ที   1. ระบุชือผูรั้บมอบอาํนาจ 

If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํเครืองหมาย 
 ที   2. และเลือกกรรมการอิสระ

คนใดคนหนึง     
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark  at  2. and choose 
one of these members of the 
Independent Directors. 

(ปิดอากรแสตมป์  บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 วนัพธุที 28 เมษายน 2564 เวลา 9.30 
น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม ชนั 6  เลขที 474 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ
ทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 
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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครังนี ดงันี 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

วาระที 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี  ลงวนัที  กรกฎาคม  
Agenda item no. 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2020 dated July 24, 2020.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี  
Agenda item no. 2 Get to know the performance of the Company for the year 2020. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที 3    พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัสําหรับรอบปีบัญชีสินสุด ณ วนัที  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. 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 
วาระที 4 พจิารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลประจําปี  
Agenda item no. 4   To consider and approve no dividend payment for the year 2020. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 
 
 

วาระที 5                   พจิารณาเลอืกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระประจําปี 2564 จํานวน  ท่าน  
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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. 

   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
การแต่งตงักรรมการทงัชุด 
 Appointment of directors to all 

 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Vote 

การแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล 
Appointment of an individual 
5.1 พิจารณา นายวิบูลย ์     โกศลธนวงค ์                           
  To consider Mr.V    

 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
5.2 พิจารณา พล.ต.ท. สมเดช ขาวขาํ 
  To consider    

 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

                                     5.3 พิจารณา นายไพจิตร  บุณยานุเคราะห์ 
  To consider  

 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที 6                    พจิารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จกรรมการ ประจําปี    
Agenda item no. 6 To consider and Approval of the Remuneration Committee And bonus for the year 2021 The Board of Directors 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที 7                    พจิารณาอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับปี   
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2021. 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที 8 พจิารณาเรืองอนื ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 8 Other matters (if any) 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนนัไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

 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) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

                                                      45



  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.  

 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. 

กิจการใดทีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
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 …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงชือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถื้อหุ้นทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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.  ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ 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. 

                                                      46



  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.  

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั แฟนซีวู๊ดอนิดสัตรีส จํากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  วนัที  เมษายน  เวลา .  น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม ชัน   เลขที  ถนน 
ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง วงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 
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 : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที   เรือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที   เรือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที   เรือง   
Agenda item no. Re : 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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บมจ.  

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
           ปิดแสตมป์ 
 
  เรียน ศ.ดร.ธรรมศกัดิ  พงศ์พชิญามาตย์ 
   เลขที  ซอยประดิษฐ์มนธูรรม   ถนนประดิษฐ์มนธูรรม     
   แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว   
   กรุงเทพมหานคร  
    
 
 

 

พบัตามรอยปร ุ

พบัตามรอยปร ุ
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณทีผู้ีถือหุ้นทปีรากฏชือในทะเบยีนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
หุ้นให้เท่านัน)

 (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) 

 
 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                         เขียนที                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัที เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ                  อยูเ่ลขที                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ตาํบล/แขวง           อาํเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั      
As the custodian of  

 ซึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท แฟนซีวู๊ดอนิดสัตรีส จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงันี
Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes as follows 

  หุน้สามญั                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
 ordinary share               shares   and have the rights to vote equal to      votes  
  หุน้บุริมสิทธิ                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

       preference share               shares   and have the rights to vote equal to                           votes 
  
(2) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following)
 

 1. ชือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขที         
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                     ตาํบล/แขวง อาํเภอ      
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์     
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ชือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขที     
Name age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ตาํบล/แขวง                        อาํเภอ                   
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์     
Province                              Postal Code                         

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 

 ศ.ดร.ธรรมศกัดิ  พงศพ์ิชญามาตย ์Prof. Tnarmmasak Pongpidjayamaad 

(ปิดอากรแสตมป์  บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ . กรุณาทาํเครืองหมาย 
 ที   1. ระบุชือผูรั้บมอบอาํนาจ 

If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาทาํเครืองหมาย 
 ที   2. และเลือกกรรมการอิสระ

คนใดคนหนึง     
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark  at  2. and choose 
one of these members of the 
Independent Directors. 
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บมจ.  

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 4 วนัองัคารที  เมษายน 4 เวลา 
.  น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค หอ้งรัชดาบอลรูม ชนั   เลขที  ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  
หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย  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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังนี ดงันี 
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 

 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทงัหมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  

  หุน้สามญั                หุน้          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        ordinary share                                           shares     and have the rights to vote equal to                    votes  

  หุน้บุริมสิทธิ                หุน้          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        preference share shares     and have the rights to vote equal to                                     votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทงัหมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครังนีดงันี 

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

วาระท ี1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี  ลงวนัท ี  กรกฎาคม  
Agenda item no. 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2020 dated July 24, 2020. ใหผู้รั้บ

มอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 3 
Agenda item no. 2 Get to know the performance of the Company for the year 2020. 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี3    พจิารณาอนุมตัิงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัสําหรับรอบปีบญัชีสินสุด ณ วนัท ี  ธันวาคม 2563 ซึงผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีแล้ว   
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. 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 
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วาระท ี4 พจิารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผลประจําปี 3 
Agenda item no. 4   To consider and approve no dividend payment for the year 2020. 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท ี5                   พจิารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทต้ีองออกตามวาระประจําปี 2564 จํานวน  ท่าน  
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  

    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
การแต่งตงักรรมการทงัชุด 
 Appointment of directors to all 

 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Vote 

 
การแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล 
Appointment of an individual 
5.1 พิจารณา นายวบูิลย ์     โกศลธนวงค ์                           
  To consider Mr.Viboon  Kosontanawong 

 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
5.2 พิจารณา พล.ต.ท. สมเดช ขาวขาํ 
  To consider Pol.Lt.Gen. Somdet  Khaokham 

 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

                                     5.3 พิจารณา นายไพจิตร  บุณยานุเคราะห์ 

  To consider Mr.Paichit  Boonyanugraha 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง

 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 

วาระท ี6                    พจิารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบาํเหน็จกรรมการ ประจําปี 4   
Agenda item no. 6 To consider and Approval of the Remuneration Committee And bonus for the year 2021 The Board of Directors 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระท ี7                    พจิารณาอนุมตัิแต่งตังผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 4  
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2021. 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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วาระท ี8 พจิารณาเรืองอืน ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda item no. 8 Other matters (if any) 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนนัไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
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. 

 

กิจการใดทีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
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 …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงชือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

   ลงชือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ใช้เฉพาะกรณีทีผูถื้อหุ้นทีปรากฏชือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัให้คสัโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านนั 
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. หลกัฐานทีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ
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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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั แฟนซีวู๊ดอินดสัตรีส จํากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี  2564 วนัที 28 เมษายน  2564 เวลา .  น. ณ  โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม ชัน   เลขที 474                 
ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร   หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 
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 

----------------------------------------------------------------------- 

 วาระท ี  เรือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระท ี  เรือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระท ี  เรือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระท ี  เรือง   
Agenda item no. Re : 

 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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           ปิดแสตมป์ 
 
  เรยีน ศ.ดร.ธรรมศกัดิ  พงศพิ์ชญามาตย ์
   เลขท ี  ซอยประดิษฐ์มนธูรรม   ถนนประดิษฐ์มนธูรรม     
   แขวงลาดพรา้ว  เขตลาดพรา้ว   
   กรุงเทพมหานคร  
   10230 

 
 

 

พบัตามรอยปร ุ

พบัตามรอยปร ุ
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