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วันที่ 1 เมษายน 2565
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
สิ่ งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการเข้าร่ วมประชุม
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
2. สาเนางบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
3. รายงานประจาปี 2564 ในรู ปแบบสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (QR Code และ Link สาหรับ Download ไฟล์ PDF)
56-1 ONE-REPORT
4. ขั้นตอนการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
5. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระฯ และประวัติบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทน
ตาแหน่งกรรมการที่วา่ งลง
6. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
7. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. เพื่อส่งกลับทางบริ ษทั ฯ
8. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั แฟนซีวดู๊ อินดัสตรี ส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมตั ิให้
เรี ยกประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2565 ในวันพฤหัสที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม สานักงานสาขา 2 ของบริ ษทั
เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร10230 โดยกาหนดรายชื่อผู ้
ถือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสี ยงลงคะแนน (Record Date ) ในวันที่ 7 เมษายน 2565
สาหรับการกาหนดระเบี ยบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2565 บริ ษทั ฯ ได้ประกาศใน เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
เพื่อเรี ยนเชิญให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอระเบี ยบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 24 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 แต่เมื่อ
ครบก าหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่ มี ผู ้ถื อ หุ ้ น ท่ านใดเสนอระเบี ย บวาระอื่ น ใดมายัง บริ ษ ัท ฯ จึ งขอแจ้ง ระเบี ย บวาระตามมติ
คณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564
ความเป็ นมาและเหตุผล
บริ ษทั ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ สานักงาน
สาขา 2 ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิ ชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด อีกทั้งได้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
อีกด้วย
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
คะแนนเสี ยงเพื่อลงมติ
ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
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วาระที่ 2. รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนาเสนอรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ได้รับทราบ
คะแนนเสี ยงเพื่อลงมติ
วาระนี้ไม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นการรายงานให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบ
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
ความเป็ นมาและเหตุผล
งบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผา่ นการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและได้ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ น
รายงานประจาปี 2564 ที่ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
คะแนนเสี ยงเพื่อลงมติ
ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564
ความเป็ นมาและเหตุผล จากงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผา่ นการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วว่าถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจาปี 2564 ที่แสดงในงบ
การเงินรวมของบริ ษทั ฯ มีผลขาดทุน จานวนเงิน 61,309 พันบาท ( หกสิ บหนึ่งล้านสามแสนเก้าพันบาท)
และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ บริ ษ ัท ฯ มี ผ ลประกอบการ ขาดทุ น เป็ นจ านวนเงิ น 76,217 พัน บาท
( เจ็ดสิ บหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท) ประธานฯ จึงได้เสนอขอให้บริ ษทั งดจ่ายเงินปั นผล
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั งดจ่ายเงินปั นผล
คะแนนเสี ยงเพื่อลงมติ
ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยง
เท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 3 ท่าน
ความเป็ นมาและเหตุผล เนื่ องจากในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 มีกรรมการที่ ครบวาระที่ จะต้องออกจากการเป็ น
กรรมการ จานวน 3 ท่าน 1.พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข 2.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญา
มาตย์ 3.นายอาวิน โซนี่ จึงเหลือกรรมการบริ ษทั ที่ปฏิบตั ิหน้าที่จานวน 6 ท่าน เพื่อให้ครบจานวน 9 ท่าน
( ในจานวน 9 ท่ าน จะประกอบด้วยกรรมการอิ สระจานวน 3 ท่ าน หรื อ จานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมด ) ตามข้อบังคับ ของบริ ษ ัท ข้อ 16 และ ตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ัทมหาชน จากัด
พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริ ษ ัท ( โดยผ่านการเห็ น ชอบการคัด สรรจากคณะกรรมการสรรหาและ
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ความเห็นคณะกรรมการ

คะแนนเสี ยงเพื่อลงมติ

พิจารณาค่าตอบแทน ) จะต้องน าเสนอบุ ค คลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีล ักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา และมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่
ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น แล้ว จึ ง จะสามารถเข้า ท างานและปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ นต าแหน่ ง กรรมการบริ ษ ัท ได้ซ่ ึ ง
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทาการสรรหาติดต่อบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2565 แล้ว
จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบ
กาหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง ทั้ง 3 ท่าน ทดแทนตาแหน่งที่วา่ งลง
เนื่ อ งจาก เป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ ความสามารถ เกี่ ยวกับ งานด้านต่ าง ๆ ของบริ ษ ัท เป็ นอย่างดี ตามรายนาม
ต่อไปนี้ :1. พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข
กรรมการบริ ษทั
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
กรรมการบริ ษทั
3. นายอาวิน โซนี่
กรรมการบริ ษทั
ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยง
เท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบาเหน็จกรรมการ ประจาปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 15 กาหนดให้
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนให้ลกั ษณะอื่น ตามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองใน
สามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ซึ่งคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ประชุมพิจารณาครั้งที่ 2/2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565 และผลการ
ประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวัน ที่ 24 มี น าคม 2565 ซึ่ งคณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและบาเหน็จกรรมการ ประจาปี 2565
ตามรายละเอียดดังนี้
1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุด

ให้แก่กรรมการ จานวน 5,000 บาท / คน / ครั้ง ที่เข้าประชุม

2.ค่าตอบแทนรายเดือน

ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริ ษทั จานวน 30,000 บาท / เดือน
ให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 30,000 บาท / เดือน
ให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั จานวน 20,000 บาท / เดือน

3.ค่าบาเหน็จตอบแทนกรรมการ

ให้แก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ 6 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ในปี 2565 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นผู ้
พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม
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คะแนนเสี ยงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็น ควรเสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั คือ นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิ ชชา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขทะเบียน 4306 และ/หรื อ นายสุ ชาติ พานิ ชย์เจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
เลขทะเบี ยน 4475 และ/หรื อ นายอภิ ชาติ บุ ญเกิ ด ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญ าตเลขทะเบี ยน 4963 หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริ ษทั เอส พี ออดิท จากัด มอบหมายเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยประจาปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนที่ เสนอจานวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่ งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
โดยค่าตอบแทนในปี 2565 นี้ลดลงจากปี 2564 จานวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทน
ดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทาน งบประจาไตรมาสและตรวจสอบ
บัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ
คะแนนเสี ยงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กาหนดให้ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมีหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ อง
อื่น นอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว หากไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม ด้วยตนเองได้
สามารถมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทนได้ตามหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้และยืน่ ต่อ บริ ษทั ก่อนเข้าร่ วมประชุม
ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ โกศลธนวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน )
วันศุกร์ ที- 28 เมษาวน 2564
ณ ห้ องประชุม สํ านักงานสาขา 2 เลขที- 22 ซ.ประดิษฐ์ มนูธรรม 23
แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพมหานคร
นายปิ ยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริ ษทั ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ เข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ของ
บริ ษทั แฟนซีวดู๊ อินดัสตรี ส จํากัด (มหาชน) เมื5อเวลา 9.30 น. และได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการบริ ษทั และผูเ้ กี5ยวข้อง ดังนี<
กรรมการที-เข้ าร่ วมประชุม
ท่านที5 1 พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข
ท่านที5 2 คุณวิบลู ย์ โกศลธนวงศ์
ท่านที5 3 คุณทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง

ฝ่ ายบริหารของบริษัทที-เข้ าร่ วมประชุม
ท่านที5 1 คุณธี รพันธุ์ พืชการ

ตําแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานเจ้าหน้าที5บริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่,รักษาการประธานเจ้าหน้าที5
บริ หารบัญชีการเงิน
ท่านที5 4 คุณวิชยั ตันพัฒนรัตน์
ตําแหน่ง
กรรมการบริ ษทั
ท่านที5 5 พลตํารวจโทสมเดช ขาวขํา
ตําแหน่ง
กรรมการบริ ษทั
ท่านที5 6 ศ.ดร.ธรรมศักดิF พงศ์พชิ ญามาตย์ ตําแหน่ง
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ท่านที5 7 คุณอาวิน โซนี5
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ
ท่านที5 8 พล.อ.อุทยั ชินวัตร
ตําแหน่ง
กรรมการบริ ษทั
การประชุมในวันนี<มีกรรมการไม่ได้มาเข้ารวมประชุม 1 ท่าน คือ คุณไพจิตร บุณยานุเคราะห์ เพราะป่ วย

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บมจ.แฟนซีวดู๊ อินดัสตรี ส

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด
คุณสุ มนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
อาสาพิทักษ์ สิทธิผู้ถือหุ้น
คุณชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
นายปิ ยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุ การบริ ษ ทั ได้แจ้ง ต่อที5ประชุ มว่าการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564 ของบริ ษ ัท
ในวันนี<มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมดังนี<มาประชุมด้วยตนเองจํานวน 5 ราย มีจาํ นวนหุ ้น 22,600 หุ ้น รับมอบฉันทะมาร่ วมประชุม
จํานวน 5 ราย มีจาํ นวนหุน้ 297,286,400 หุ้น (รวมมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ศ.ดร.ธรรมศักดิF พงศ์พิชญามาตย์ เข้าประชุม
แทน จํานวน 21 ราย มี จาํ นวนหุ ้น 79,155,400 หุ ้น) รวมจํานวนผูเ้ ข้าประชุ มทั<งสิ< น 31 ราย นับรวมเป็ นจํานวนหุ้นได้
376,464,400 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 61.2137 ของจํานวนหุ ้นที5จาํ หน่ายแล้วทั<งหมด 615,000,000 หุ ้น ซึ5 งเกินกว่าหนึ5งในสาม (1/3)
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ของจํานวนหุ ้นที5จาํ หน่ายแล้วทั<งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อ 34.
โดยก่ อนเริ5 มพิจารณาวาระการประชุ ม นายปิ ยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุ การบริ ษทั ได้ช< ี แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน
ดังมีรายละเอียดดังนี< การประชุ มในวันนี< มีวาระการประชุ มทั<งสิ< น 8 วาระ ดังรายละเอียดลําดับวาระการประชุ ม ปรากฏตาม
หนังสื อเชิญประชุมที5ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุ้นแล้ว สําหรับวิธีการลงคะแนนตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 36. ได้กาํ หนดว่าในการออก
เสี ยงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ ้น เท่ากับ 1 เสี ยง ทั<งนี<เพื5อความสะดวกในการนับคะแนนเสี ยง ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสี ยง
เฉพาะ ผูถ้ ือหุ ้นที5ลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย และหรื อ งดออกเสี ยง และจะนําคะแนนเสี ยงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสี ยง
ทั<งหมดที5เข้าร่ วมประชุม ส่ วนที5เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที5เห็นด้วยในวาระนั<น ๆ สําหรับผูถ้ ือหุ ้นที5เห็นด้วย เจ้าหน้าที5
จะขอรับใบลงคะแนนคืนเมื5อเสร็ จสิ<นการประชุม โดยขอให้วางไว้บนโต๊ะที5ท่านนัง5 ประชุมเพื5อบริ ษทั จะได้เก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ต่อไป ในกรณี ที5ไม่มีผใู้ ดแสดงความเห็นคัดค้าน หรื อ แสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื5น ให้ถือว่าที5ประชุมมีมติเห็นชอบหรื อ
อนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
การลงมติในวาระที5 1 , 3 , 4 , 5 , 6 และ 7 จะเป็ นการให้ผถู้ ือหุน้ ที5มาประชุม ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออก
เสี ยง เพื5อความสะดวกในการนับคะแนนในกรณี ที5มีผถู้ ือหุน้ ท่านใด ที5ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ในวาระต่าง ๆ ดังกล่าว ให้
ยกมือขึ<นจะมีเจ้าหน้าที5เดินไปเก็บใบลงคะแนน
ในวาระที5 2 จะไม่ มี ก ารลงมติ เนื5 อ งจากเป็ นการเสนอผลการดําเนิ น งานของคณะกรรมการในรอบ ปี 2563
ให้ทปี5 ระชุมรับทราบ
เมื5อ เลขานุ ก ารบริ ษทั ได้อธิ บายเสร็ จสิ< นแล้ว จึงขออาสาสมัครเพื5อเป็ นกรรมการตรวจนับคะแนนจํานวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย (1) คุณนฤพนธ์ สุ ขงาม (2) คุณสรัญญา ลงสุวรรณ์ (3) คุณภูเมธ ศรุ ติเดชานนท์
จากนั<นเลขานุ ก ารบริ ษทั ได้เรี ยนเชิ ญท่านประธาน พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข กล่าวเปิ ดประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจํา
ปี 2564
ท่านประธานบริ ษ ทั ได้ก ล่ าวเปิ ดประชุ ม และกล่า วต้อนรั บผูถ้ ือหุ ้นที5มาร่ วมประชุ ม และได้เริ5 มการประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี<
วาระที- 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ลงวันที- 24 กรกฎาคม 2563
ประธานที-ประชุม ขอเสนอให้ที5ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 เมื5อวันที5 24 กรกฎาคม
2563 ตามรายละเอียดสําเนารายงานการประชุมทีไ5 ด้จดั ส่ งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที5ประชุมได้
โปรดพิจารณารายงานดังกล่าวเพื5อลงมติรับรองรายงานการประชุม และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นได้ซกั ถามเพิ5มเติม แต่ไม่มีผถู้ ือ
หุ้นท่านใดซักถามเพิม5 เติม ประธานจึงขอให้ทปี5 ระชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี<
แจ้ งสรุปผลของมติที-ประชุ ม วาระที- 1 ที-ประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉั นท์ อนุมัติให้ การรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
จํานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทั<งหมดในวาระนี< จํานวน 376,464,400 เสี ยง
เห็นด้วย
376,464,400
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
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ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

-

เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

-

วาระที- 2 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563
ประธานที5ประชุมได้รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563 ให้ที5ประชุมรับทราบโดยมี
ข้อมูลโดยสรุ ปของผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 ดังนี<
ในปี 2563 บริ ษทั แฟนซี วดู๊ อินดัสตรี ส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ยังคงดําเนิ นธุรกิจในสภาวะทางเศรษฐกิจที5มี
ความผันผวนสูง โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด อย่างที5เราทราบกันดีในปั จจุบนั โดยผลการดําเนินงานในปี 2563 สรุ ปโดยสังเขป
ดังนี<
รายได้ร วมของ บริ ษ ัท และบริ ษ ัทย่อ ยตามงบการเงิ น รวม ในปี 2563 เท่ า กับ 267.34 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562
เป็ นจํานวนเงิน 1.82 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนที5ลดลง ร้อยละ 0.67 (รายได้รวมปี 2562 เท่ากับ 269.16 ล้านบาท )
มี ร ายได้จากการขาย ในปี 2563 เท่า กับ 255.25 ล้านบาท ลดลง จากปี 2562 เป็ นจํานวนเงิ น 2.47 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตราส่ วนที5ลดลง ร้อยละ 0.96 (รายได้จากการขายปี 2562 เท่ากับ 257.72 ล้านบาท)
ต้นทุนขายในปี 2563 เท่ากับ 229.24 ล้านบาท ลดลงจากในปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 22.84 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนที5
ลดลง ร้อยละ 9.06 (ต้นทุนขายปี 2562 เท่ากับ 252.08 ล้านบาท)
ในส่ วนของงบเฉพาะกิ จการ บริ ษทั มีรายได้ ในปี 2563 เท่ากับ 217.63 ล้านบาท เพิ5มขึ<นจากปี 2562 เป็ นจํานวนเงิ น
10.46 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนที5เพิ5มขึ<น ร้อยละ 5.05 (รายได้ปี 2562 เท่ากับ 207.17 ล้านบาท)
มี ร ายได้จ ากการขาย ในปี 2563 เท่ า กับ 206.11 ล้านบาท เพิ5 มขึ< น จากปี 2562 เป็ นจํา นวนเงิ น 11.99 ล้า นบาท
คิดเป็ นอัตราส่ วนที5เพิ5มขึ<น ร้อยละ 6.18 (รายได้จากการขายปี 2562 เท่ากับ 194.12 ล้านบาท)
มีตน้ ทุนขายในปี 2563 เท่ากับ 190.91 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็ นจํานานเงิน 9.64 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนที5
ลดลง ร้อยละ 4.81 (ต้นทุนขายปี 2562 เท่ากับ 200.55 ล้านบาท) สาเหตุที-บริษัทมีรายได้ จากการขาย ลดลง ต้ นทุนขายลดลง
มาจากการปรับโครงสร้ างการทํางานและปัญหาทางเศรษฐกิจ
จากนั<นประธานที5ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเพิ5มเติม แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ5มเติม
(เนื5องจากวาระนี<เป็ นวาระรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 จึงไม่มีการลงมติแต่ประการใด
จึงขอพิจารณาในวาระที5 3 ต่อไป )
วาระที- 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับรอบปี บัญชีสิGนสุ ด ณ วันที- 31 ธันวาคม 2563 ซึ-งผ่ านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
ประธานที-ประชุม ได้เสนอให้ที5ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สําหรับปี บัญชีสิ<นสุ ด ณ วันที5 31
ธันวาคม 2563 ซึ5งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ( บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด ) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม
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และรายงานประจําปี 2563 ที5ได้จดั ส่ งไปยังผูถ้ ือหุน้ แล้วจากนั<นประธานที5ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเพิ5มเติม
โดยมีผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม ดังนี< (ข้ อซักถามและคําตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายรายงานการประชุม) เมื5อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใด
ซักถามเพิ5มเติมแล้ว ประธาน จึงกล่าว
ต่อที5ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี<
แจ้ งสรุปผลของมติทปี- ระชุ ม วาระที- 3 ที-ประชุ มมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สํ าหรับรอบปี บัญชี
สิGนสุ ด ณ วันที- 31 ธันวาคม 2563 ซึ-งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
จํานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทั<งหมดในวาระนี< จํานวน 376,464,400 เสี ยง
เห็นด้วย
376,464,400
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที- 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2563
ประธานที-ประชุม ได้แจ้งว่าจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2563 สิ<นสุด ณ วันที5 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตและได้ผ่า นการสอบทานจากคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า
ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที5รับรองทัว5 ไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจําปี 2563 ที5แสดงในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ มีผล
ขาดทุน จํานวนเงิน 42,037,086 บาท (สี5 สิบสองล้านสามหมื5นเจ็ดพันแปดสิ บหกบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ฯ
มีผลประกอบการ ขาดทุน เป็ นจํานวนเงิน 61,949,862 บาท (หกสิ บเอ็ดล้านเก้าแสนสี5 หมื5นเก้าพันแปดร้อยหกสิ บสองบาท)
ที5ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั ฯ ครั<งที5 3/2564 วันที5 24 มีนาคม 2564 จึงได้เสนอขอให้บริ ษทั งดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2563
จากนั<นประธานที5ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเพิ5มเติมเกี5ยวกับรายละเอียดของการงดจ่ายเงินปันผลของ
บริ ษทั ในครั<งนี< แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ5มเติม ประธานจึงขอให้ที5ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี<
แจ้ งสรุปผลของมติทปี- ระชุม วาระที- 4 ที-ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงดจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2563
จํานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทั<งหมดในวาระนี< จํานวน 376,464,400 เสี ยง
เห็นด้วย
376,464,400
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที- 5 พิจารณาเลือกตัGงกรรมการที-ต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่ าน
ประธานที-ประชุม ได้แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริ ษ ทั ข้อ 17 กําหนดว่า “ ในการประชุ มสามัญประจําปี ทุกครั<ง
ให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที5จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ 1 ใน 3 ” ซึ5งในปี นี<กรรมการที5ตอ้ งออกจากตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ตามกําหนดวาระมีดงั นี<
1.คุณวิบลู ย์ โกศลธนวงศ์
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2.พล.ต.ท.สมเดช ขาวขํา
3.คุณไพจิตร บุณยานุเคราะห์
ประธานได้ ม อบหมายให้ คุ ณ วิ ช ั ย ตั น พัฒ นรั ต น์ กรรมการสรรหาฯ เป็ นผู้เ สนอให้ ที5 ป ระชุ ม พิ จ ารณา
โดย คุณวิชยั ตันพัฒนรัตน์ ได้เสนอให้แต่งตั<ง
1.นายวิบลู ย์ โกศลธนวงศ์
2.พล.ต.ท.สมเดช ขาวขํา
3.นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์
กรรมการที5ออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ5ง
กรรมการบริ ษทั ที5ปฏิบตั ิหน้าที5จาํ นวน 9 ท่าน ( ในจํานวน 9 ท่าน จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน หรื อ
จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั<งหมด ) ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 16. และ ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด
พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริ ษ ทั ( โดยผ่านการเห็ นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน )
จะต้องนําเสนอบุคคลที5มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ต่อที5ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื5อพิจารณา และมีมติ
อนุ มตั ิแต่งตั<งบุคคลดังกล่าวที5ได้รับการแต่งตั<งจากที5ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วจึงจะสามารถเข้าทํางานและปฏิบตั ิหน้าที5ในตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั ได้
ซึ5 งคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทาํ การสรรหาบุคคลที5มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อที5ประชุ มของคณะกรรมการบริ ษทั เมื5อวันที5 24 มีนาคม 2564 แล้ว จากผลการประชุม
ของคณะกรรมการบริ ษทั เมื5อวันที5 24 มีน าคม 2564 เห็น ควรเสนอชื5 อกรรมการที5ครบกําหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็ น
กรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ5ง ทั<ง 3 ท่าน เนื5องจาก กรรมการที5ออกตามวาระทั<ง 3 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถ เกี5ยวกับ
งานด้านต่าง ๆ ของบริ ษทั เป็ นอย่างดี ตามรายนามต่อไปนี< :1.คุณวิบลู ย์ โกศลธนวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที5บริ หาร,กรรมการ
2.พล.ต.ท.สมเดช ขาวขํา
กรรมการ
3.คุณไพจิตร บุณยานุเคราะห์
กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ
แจ้ งสรุปผลของมติทปี- ระชุม วาระที- 5 ที-ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่ ตGังกรรมการที-ออกตามวาระและแต่ งตัGงกรรมการใหม่ แทน
ตําแหน่ งกรรมการบริษัทที-ว่าง
ผลการนับคะแนนลงมติวาระที- 5.1 แต่ งตัGง คุณวิบูลย์ โกศลธนวงศ์
จํานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทั<งหมดในวาระนี< จํานวน 376,464,400 เสี ยง
เห็นด้วย
376,464,400
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
ผลการนับคะแนนลงมติวาระที- 5.2 แต่ งตัGง พล.ต.ท.สมเดช ขาวขํา
จํานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทั<งหมดในวาระนี< จํานวน 376,464,400 เสี ยง
เห็นด้วย
376,464,400
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ -
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งดออกเสี ยง

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

-

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที- 5.3 แต่งตัGง คุณไพจิตร บุณยานุเคราะห์
จํานวนผูม้ ีสิทธิออกเสียงทั<งหมดในวาระนี< จํานวน 376,464,400 เสี ยง
เห็นด้วย
376,463,900
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย
500
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0001
งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที- 6 พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จกรรมการ ประจําปี 2564
ประธานที-ประชุม สําหรับค่าบําเหน็จกรรมการในปี 2563 ที5ผ่านมา ผลจากมติที5ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั<งที5
3/2564 เมื5อวันที5 24 มีนาคม 2564 ได้มีมติให้งดจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการประจําปี 2563
สําหรับค่าตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จกรรมการ ประจําปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
เสนอต่อคณะกรรมการของบริ ษทั โดยกําหนดให้ค่าตอบแทนประกอบไปด้วย ค่าเบี<ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และค่า
บําเหน็จกรรมการ ซึ5งเป็ นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจําปี 2563 ดังนี<
1.ค่าเบี<ยประชุมคณะกรรมการทุก
ชุด

ให้แก่กรรมการ จํานวน 5,000 บาท / คน / ครั<ง ที5เข้าประชุม

2.ค่าตอบแทนรายเดือน

ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 30,000 บาท / เดือน
ให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 30,000 บาท / เดือน
ให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 20,000 บาท / เดือน

3.ค่าบําเหน็จตอบแทนกรรมการ

ให้แก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ 6 ของกําไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ในปี 2563 โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที5
บริ หารเป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม

จากนั<นประธานที5ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเพิ5มเติมในวาระนี< แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ5มเติม
ประธานจึงขอให้ที5ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี<

แจ้ งสรุปผลของมติทปี- ระชุม วาระที- 6 ที-ป ระชุ ม มี มติ เ ป็ นเอกฉั น ท์ อ นุ มัติ กํ า หนดค่ า บํ า เหน็ จ ตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2563 การลงมติในวาระนีG
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จํานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทั<งหมดในวาระนี< จํานวน 376,464,400 เสี ยง
เห็นด้วย
376,464,400
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
(ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า สองในสาม ( 2 / 3 ) ของคะแนนเสี ยงทั<งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที5มาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน)
วาระที- 7 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัGงผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2564
ประธานที-ประชุม ได้มอบหมายให้ ศ.ดร.ธรรมศักดิF พงศ์พิชญามาตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูแ้ ถลงต่อที5
ประชุม ศ.ดร.ธรรมศักดิF พงศ์พชิ ญามาตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที5ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้
เสนอให้ที5ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั<งผูส้ อบบัญชีประจําปี 2564 ได้แก่
นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุ รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที5 7305 และ/หรื อ
นายจิโรจน์ ศิริโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที5 5113 และ/หรื อ
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที5 4713 และ/หรื อ
นางสุ มนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที5 5897 และ/หรื อ
นายโกมินทร์ ลิม< ปราชญา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที5 3675 และ/หรื อ
นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที5 4722 และ/หรื อ
นางสาวกชมน ซุ่นห้วน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที5 11536
แห่งบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจําปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนที5เสนอจํานวนเงิน
2,100,000 บาท (สองล้านหนึ5 งแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี 2564 สู งขึ<นกว่าปี 2563 ซึ5 งค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น
ยัง ไม่ ร วมค่ า ใช้จ่ า ยอื5 น ๆ ที5 เ กี5 ย วข้อ งกับ การสอบทานงบประจํา ไตรมาสและตรวจสอบบัญ ชี ได้แ ก่ ค่ า ใช้จ่ า ยที5 เ กิ ด ขึ< น
จากการเดินทาง ค่าเบี<ยเลี<ยง และอื5น ๆ
จากนั<นประธานที5ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเพิ5มเติมในวาระนี< แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ5มเติม
ประธานจึงขอให้ที5ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี<
แจ้ งสรุปผลของมติทปี- ระชุม วาระที- 7 ที-ประชุ มมีมติเป็ นเอกฉั นท์ อนุ มัติแต่ งตัGงผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี
2563
จํานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทั<งหมดในวาระนี< จํานวน 376,464,400 เสียง
เห็นด้วย
376,464,400
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
-
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วาระที- 8 พิจารณาเรื-องอื-น ๆ ( หากมี )
ประธานที-ประชุม ได้แจ้ง ต่ อ ที5ป ระชุ มว่ า ขณะนี< วาระต่ า ง ๆ ได้รับ การพิจารณาจากที5 ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น เสร็ จสิ< นแล้ว
ไม่ทราบว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการจะกล่าวสิ5งใดเพิ5มเติมหรื อไม่ แต่ไม่มีผถู้ ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ5มเติม ประธานได้แจ้งต่อที5
ประชุมว่า หากไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื5 องอื5นใดต่อที5ประชุมนี< ที5ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้มีการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที5
ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านที5เข้า
ร่ วมประชุมในวันนี< และขอปิ ดการประชุม ณ บัดนี<
ปิ ดประชุมเวลา 10.30 น.

(พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข)
ประธานที5ประชุม

( นายปิ ยพจน์ วงศ์อภัย )
เลขานุการบริ ษทั
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เอกสารแนบท้ ายรายงานการประชุม
สรุปข้ อซักถามผู้ถือหุ้น และ คําตอบ ประธานทีป" ระชุมและกรรมการที"เกีย" งข้ อง
วาระที" 3 พิจ ารณาอนุ มัติ ง บดุ ลและงบกําไรขาดทุ น ของบริ ษัทสํ า หรั บ รอบปี บั ญชี สิ-นสุ ด ณ วันที" 31 ธั น วาคม 2563
ซึ"งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
มีผู้ถือหุ้นสอบถาม
มีคาํ ถามจากคุณชุลรีรัตน์ จรัสกุลชัย ผู้รับมอบจากสมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จํานวน 3 ข้ อ
บริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ตั<งแต่ปี พ.ศ. 2509 ถึงปัจจุบนั คําถามมีดงั นี<
1. บริษัทมีกลยุทธในการตลาดอย่ างไรในการเพิม- ยอดขาย
คุณวิบูลย์เป็ นผูต้ อบ : เกี5 ยวกับเรื5 องยอดขายตอนนี< นับเป็ นสภาวะเศรษฐกิ จทําให้เราเปิ ดตลาดใหม่ ไม่ได้ ซึ5 ง ตอนนี<
ค่อนข้างลําบากเข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้ แต่เราก็จะพยายามเพิม5 ยอดขายให้ได้
ประธาน (พล.อ.ดรัณ) ตอบเสริ ม : กลยุทธ์ในการบริ หารเมื5อไม่สามารถเพิ5มยอดขายได้ในฐานะที5ผมเป็ นประธาน
บริ ษ ัท ผมก็ ได้ระดมกลยุท ธ์ ใ นการประสานงานด้ว ยการพยายามจะลดต้น ทุ นที5 เ ราทํา ปั จจุ บ นั นี< ก็ คื อ เราปรั บ โครงสร้ า ง
เรื5 องการจ้างแรงงาน เราปรับต้นทุนการสต๊อกสิ น ค้าให้ลดลง เราก็จะลดการสต๊อกสิ น ค้าลงเป็ นบางส่ วน ซึ5 งเราจะทําต่ อไป
คือการประหยัดพลังงาน เรามีแผนที5จะนําระบบ โซล่าเซลล์มาใช้ เพราะผมดูตวั เลขการใช้พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้ า
สู งมาก ถ้าเราสามารถใช้ระบบโซล่าเซลล์มาช่ วยได้ ผมเชื5อว่ามันจะลดรายจ่ายลงไปอีก และเราก็พยายามทําตามความต้องการ
ของตลาดโดยการนําพื<นที5ว่างของบริ ษทั มาให้เช่าเพื5อสร้ างรายได้ข< ึนมา ก็เป็ นอีกช่ องทางหนึ5 ง ในระหว่างที5ปัญหาโควิด-19
เกิดขึ<นก็อย่างที5รู้กนั ผมขอให้ผถู้ ือหุ ้นสบายใจได้เรายังมีวิธีการอย่างอื5นอีกมากมาย เชื5อว่าเราสามารถใช้โซล่าเซลล์เข้ามาช่วย
ในเรื5 องของพลังงานได้ ผมเชื5 อว่ารายจ่ายในเรื5 องพลังงานจะลดลง แน่ นอนว่าเมื5 อรายจ่ายลดลงรายรั บก็จะเพิ5มขึ<น เพื5อสร้ าง
ความเข้าใจให้ผถู้ ือหุน้ ว่าเราจะทําวิธีน< ี
2. ลูกค้ าของบริ ษัทส่ ว นใหญ่ อยู่ ใ นประเทศหรื อต่ างประเทศ และมีลูกค้ าสํ าคัญที-ช่ว ยกันคิดหรื อพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์
หรือไม่
คุณวิบลู ย์ เป็ นผูต้ อบ : คือลูกค้าหลักของเราจริ ง ๆ แล้วเป็ นไม้แปรรู ปหลัก ๆ เลยคือประเทศจีน เป็ นลูกค้าหลักสําคัญ
ของเรา ส่วนตลาดในประเทศก็มีอยูบ่ า้ ง ก็คือผ่านทางโกลบอลเฮาส์ ส่ วนในเรื5 องของผลิตภัณฑ์ไม้ประสาน ที5เป็ นไม้หลักของเรา
จะมี ลูก ค้าตลาดไม้บางโพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับประเทศญี5ปุ่นก็ใ กล้จะประสบความสําเร็ จแล้วติ ดอยู่ที5ว่าจะสามารถ
ร่ วมกันที5จะลดต้นทุนให้ต5าํ ลง
3. มีการคิดค้นนวัตรกรรมใหม่ ๆ สํ าหรับไม้ แปรรูปเพื-อสร้ างเอกลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ หรื อไม่ ถ้ามีกรุณายกตัวอย่ าง
คุณวิบลู ย์ เป็ นผูต้ อบ : จริ ง ๆ แล้วไม้แปรรู ป พัฒนาได้อีกมาก และเป็ นการต่อยอดอีกระดังหนึ5ง ซึ5 งตอนนี<คิดว่าเราต้อง
ทําตัวของเราให้มีความพร้อมที5จะก้าวไปสู่การผลิตโปรดักส์ ปัจจุบนั นี<เราควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื5อทําให้ได้ตน้ ทุน
ที5ชดั เจน และเราจะก้าวไปสู่ตลาดและโปรดักซ์ใหม่ต่อไป
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มีผู้ถือหุ้นสอบถาม
มีคาํ ถามจากคุณสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้น
1. จากข่ าวมิติหุ้น วัน ที5 9 เมษา บอกถึ ง ธุ รกิ จอุตสาหกรรมไม้ยางจะกลับมา ทํากําไรในไตรมาสหนึ5 ง นั<น บริ ษทั เราคาดว่า
จะทํากําไรได้ไหม หรื อ การทํากําไรต้องเลื5อนไปเป็ นครึ5 งปี หลัง ของปี นี< และถามในการคาดการณ์ของการขายในปี ใหม่ น< ี
จะมีการเติบโตในส่ วนไหนทีจ5 ะเป็ นสาระสําคัญของบริ ษทั
คุณวิบูลย์ เป็ นผู้ตอบ : เป็ นโอกาสที5ดีในช่วงนี<มีความต้องการการใช้งานผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราแปรรู ปอยูจ่ าํ นวนมากซึ5งทาง
บริ ษทั คิดว่าจะทําให้เป็ นส่ วนที5ทาํ ให้เกิดกําไรหรื อขาดทุนลดลงในช่วงของ ไตรมาส 1 และอาจจะมีกาํ ไรบ้างเล็กน้อยในช่วงของ
ไตรมาส 3 ของปี 2564 นี<
จากการคาดการณ์การขายในปี 2564 นี<เราต้องการขยายตัวจากการขายไม้ยางพาราแปรรู ปส่ งออกไปประเทศจีนจะเริ5 ม
ในไตรมาสที5สามของปี 2564 ซึ5งคาดว่าจะทําให้บริ ษทั มีผลกําไรมากขึ<นและทางบริ ษทั มีแผนในการขายไม้ยางพาราประสาน
ภายในประเทศเพิ5มมากขึ<นโดยปัจจุบนั ได้มีการปรับคุณภาพของสินค้าให้ดีตอบรับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบนั
ในส่วนของไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดปัจจุบนั ทางบริ ษทั ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื5องและสอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าที5ประเทศญี5ปุ่นซึ5งปัจจุบนั นี<จะทดลองกันมาแล้วหนึ5งปี เต็มซึ5งปั จจุบนั ได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดีปัจจุบนั นี<
ยังมีส่วนเดียวที5ติดอยูก่ ็คือเรื5 องของต้นทุนการผลิตที5จะต้องมีการปรับปรุ งและพัฒนาให้มีคุณภาพที5ดีและราคาไม่สูงเกินไป
2.เห็นว่าเอาเศษไม้มาทํา wood pellet มีโอกาสทําในปริ มาณมากพอทีจ5 ะส่งออกไปขายต่างประเทศได้ไหม
คุณวิบูลย์ เป็ นผู้ตอบ : ปัจจุบนั บริ ษทั แฟนซีวตุ๊ อินดัสตรี สจํากัด(มหาชน) ไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ wood Pellet ในการส่ งออกหรื อผลิต
เพื5อขายในประเทศครับ
3.ส่ วนที5เป็ นที5เช่าให้ Lazadaจะหมดอายุในเมษา ปี หน้า และให้ต่อได้อีก 2 ปี รวมเป็ น 5 ปี มีความคาดหวังว่าหลังจากต่ออีก 2 ปี
ทาง Lazadaจะเช่าต่อไปหรื อไม่ และถ้าเช่าต่อ เราสามารถจะเพิ5มค่าเช่าได้หรื อไม่
คุณวิบูลย์ เป็ นผู้ตอบ : เรื5 องของบริ ษทั LAZADA ที5จะหมดอายุในปี หน้าทางบริ ษทั ได้มีการประสารงานอย่างต่อเนื5องกับทาง
ตัวแทนของ LAZADA บริ ษทั คาดหวังว่าทางบริ ษทั LAZADA จะเข้ามาเช่าต่อและคาดว่าในช่วงการต่อสัญญาอาจมีการปรับ
ราคาค่าเช่าอยู่ แต่เนื5องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบนั ซึ5ง สถานการณ์โควิด 19 ก็อาจจะส่งผลกระทบกับการปรับค่าเช่าในอนาคต
เช่นกันแต่บริ ษทั ก็ยงั มีความหวังถึงเรื5 องการปรับราคาค่าเช่าอยูค่ รับ
4.โครงสร้ายรายได้ หน้า 11 ที5แบ่งออกเป็ น 4 business units. นั<นจะเห็นได้วา่ รายได้จากไม้ยางพาราเป็ น 53% ของทั<งหมด ขอให้
แยกในส่วนนี<ออก เป็ น 1.1 ไม้ยางพาราส่ วนที5ขายในประเทศเท่าไหร่ 1.2 ไม้ยางพาราส่ วนที5ขายในต่างประเทศเท่าไหร่ 1.3 ไม้
ไบร์สนั บอร์ด เท่าไหร่ 1.4 อื5นๆ เช่นพวก wood chip , wood pelltet. อยากให้แยกให้ละเอียดจะได้ดูเงินการเติบโตในส่ วนนี< ได้
ง่ายขึ<น
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คุณวิบูลย์ เป็ นผู้ตอบ : ปี 2563 ไม้ยางพาราส่ วนที5ขายในต่างประเทศ จํานวนเงิน 80,008,473.10 บาท ไม้ยางพาราส่วนที5ขายใน
ประเทศ จํานวนเงิน 4,174,766.65 บาท ไม้ไบร์สนั บอร์ด จํานวนเงิน 3,781,787.02 บาท ไม้ยางพาราประสานในประเทศ จํานวน
เงิน34,570,274.31 บาท อื5น ๆ (ไม้สบั ,เฟอร์นิเจอร์) จํานวนเงิน 14,620,370.40 บาท รวมเป็ นเงิน 137,155,671.47 บาท
5. จากงบของปี 63 Fancy Asset ยังขาดทุนในกิจการอยู่ คิดว่าในปี ใหม่น< ี จะขาดทุนเหมือนเดิมหรื อไม่ และในส่ วนของที5ดินที5
ถือครองอยูไ่ ม่ได้ทาํ อะไร จําเป็ นต้องเสี ยภาษีที5ดินและสิ งปลูกสร้างหรื อไม่
คุณวิบูลย์ เป็ นผู้ตอบ : ในช่วงปี 2564 นี<อาจจะยังขาดทุนอยูเ่ นื5องด้วยในปัจจุบนั ได้รับผลกระทบของ โควิด-19 ซึ5 งส่ งผลกระทบ
อย่างสูงกับความต้องการการซื<อบ้านใหม่ของลูกค้า ปัจจุบนั บริ ษทั ได้ดาํ เนินการทางด้านการตลาดอย่างอย่างต่อเนื5 องโดยการจัด
โปรโมชัน5 ต่างๆใช้สื5อออนไลน์ในการส่ งโปรโมชัน5 ต่างๆให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื5อง
6. หน้า 110 งบเฉพาะกิจการ ที5เป็ นเงินให้กูย้ มื ระยะสั<นที5แสดง ค่าเผื5อผลขาดทุนในปี 63 ยอด 107.4 ล้านบาท และในปี 62 มียอด
ขาดทุน 114 ล้านบาท รายการนี<หมายถึงอะไร ช่วยอธิบายขยายความให้ดว้ ย
คุณสุ มนา เป็ นผู้ตอบ : ค่าเผื5อผลขาดทุนปี 2563 และ 2562 จํานวน 107.40 ล้านบาท และจํานวน 114 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ น
การพิจารณาด้อยค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน (ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที5 9 เครื5 องมือทางการเงิน) ซึ5งจะพิจารณาจาก
ความสามารถในการดําเนินงานหรื อผลประกอบการรวมถึงแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดของบริ ษทั ย่อย(บริ ษทั แฟนซี แอส
เสท จํากัด) ซึ5 งบริ ษทั ย่อยมีผลประกอบการขาดทุนสะสมเกินทุนปี 2563 และ 2562 จํานวน 125.23 ล้านบาท และจํานวน 114
ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นข้อบ่งชี<เรื5 องการด้อยค่า ดังนั<นบริ ษทั ฯ จึงต้องพิจารณาด้อยค่าในเงินให้ก้ยู มื และดอกเบี<ยค้างรับตามที5
แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าว
สําหรับค่าเผื5อผลขาดทุน ของปี 63 จะพิจารณา 2 ส่ วนคือ ในเงิ นให้กู้จาํ นวน 107.46 ล้านบาท และในดอกเบี<ยค้างรับจํานวน
17.77 ล้านบาท ส่ วนของปี 62 จะพิจารณาด้อยค่าในเงินให้กทู้ <งั จํานวน
7.หัวข้อ 14.สิ นทรัพย์ไม่ใช้ในการดําเนินงาน คือส่ วนของที5ดินที5สุราษ ที5ทาํ โรงงานไปบางส่ วน มีทดี5 ินเหลือไม่ได้ใช้ทาํ อะไร ใช่
หรื อไม่
คุ ณ วิ บู ลย์ เป็ นผู้ตอบ :ในส่ วนของสิ น ทรัพย์ไม่ได้ใช้ง านในส่ วนของที5ดิน โรงงานสุ ราษฎร์ น ะครับปั จจุ บนั ที5ดิ น ที5เรามี อ ยู่
ประมาณ 320 ไร่ เศษ ใช้พ<ืนที5ในการทําโรงงานอยูม่ นั 125 ไร่ โดยประมาณ ซึ5 งพื<นที5ดา้ นหลังที5เป็ นสวนปาล์มเก่านะครับปั จจุบนั
นี<เรามีแผนจะให้เกษตรกรนะครับหรื อเกษตรกรเข้ามาดําเนินการเช่าเป็ นการเช่าระยะยาวนะครับ
ในส่วนของอาคารที5เหลืออยูข่ องโรงงานจังหวัดสุ ราษฎร์ธานีครับทางบริ ษทั ได้มีการประสานงานกับผูท้ ี5สนใจเช่าพื<นที5
โรงงานเพื5อใช้เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมหรื อเป็ นคลังสิ นค้าซึ5งปัจจุบนั นี<มีผใู้ ห้ความสนใจอยูพ่ อสมควรในการเช่ าพื<นที5ในส่ วนที5
เหลืออยูข่ องพื<นที5ไม่ได้ใช้งานคาดว่าในช่วงไตรมาส3ของปี 2564 น่าจะมีการตกลงการเช่าแล้วเสร็จ
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8.ทีด5 ินที5สุราษ ทีม5 ี สามร้อยกว่าไร่ บันทึกในบัญชีท<งั หมดเท่าไหร่ เห็นบอกว่าตํ5ากว่าราคาประเมิน โดยราชการ อยากให้แจ้ง
ราคาประเมินว่าเป็ นเท่าไหร่ รวมทั<งหมด
คุณวิบูลย์ เป็ นผู้ตอบ : ที5ดินสุ ราษฯ ทั<งหมด 320 ไร่ 2 งาน 33.6 ตารางวา บันทึกไว้ในบัญชีดว้ ยราคาทุน 75.44 ล้านบาท มีมูลค่า
ยุติธรรมตามเล่มประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ(บริ ษทั ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชัน5 (1999) จํากัด ) เมื5อวันที5 8 ธันวาคม 2563
โดยใช้วธิ ีราคาทุน ราคาตามเล่มประเมินรวมจํานวน 220 ล้านบาท ซึ5งไม่ต5าํ กว่าราคาตามบัญชี

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ผู้บริหาร
คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ลงวันที่ 18
พฤษภาคม 2535 ผู้บริหารทุกท่านไม่มีประวัติการทาผิดกฎหมาย, ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังมี
รายชื่อต่อไปนี้
1. พล.อ.ดร.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข

อายุ 68 ปี

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ (ผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทางาน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี
พ.ศ. 2557
กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด กระทรวงคมนาคม
ปี พ.ศ. 2558 – 2559

กรรมการ

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

2. นายวิบูลย์ โกศลธนวงค์

อายุ 51 ปี

ตาแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) (ผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
บริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขา การจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทางาน
กรรมการผู้จดั การ

บริษัท แฟนซีแอสเสท จากัด

3. นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์

อายุ 74 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549 , DCP รุ่น 79)
ตาแหน่ง

กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขา MBA American University of Hawaii

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทางาน
กรรมการ

บริษัท แฟนซีแอสเสท จากัด

4. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ

อายุ 45 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2559 รุ่น 124 , DCP ปี2559 รุ่น 226 )
ตาแหน่ง

กรรมการผู้จดั การใหญ่ (ผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคาแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

8.18 % (ณ วันที่ 1 เมษายน 2564)

ประสบการณ์การทางาน
รองกรรมการผู้จดั การ

บริษัท แฟนซีแอสเสท จากัด

5. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขา

อายุ 68 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2559 รุ่น 133 )
ตาแหน่ง

กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสน
ศาสตร์(รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทางาน
กรรมการ

บริษัท แฟนซีแอสเสท จากัด

6. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญมาตย์

อายุ 71 ปี

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

Ph.D., วท.ม., วท.บ.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทางาน

สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ./ศธ.) (2553-2558)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

7.นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์

อายุ 83 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549)
ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาฯและ
กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทางาน

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประธานกรรมการสรรหาฯ :-

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ :-

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

8. นาย อาวิน โซนี่

อายุ 40 ปี

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาฯ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : 2000-2004 BBA
สาขาการเงินและบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทางาน

-Asia Plus:Local Institutional Sales: 2015 - 2017

กรรมการสรรหาฯ :-

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ :-

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

9. พล.อ.ดร.อุทัย ชินวัตร

อายุ 78 ปี

ตาแหน่ง

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทางาน

รองปลัดกระทรวงกลาโหม

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยผู้บริหารจานวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาตลงวันที่ 18
พฤษภาคม 2535 ทั้งนี้ผู้บริหารทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน, ไม่มีประวัติการทาผิดกฎหมาย ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและ
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายวิบูลย์ โกศลธนวงค์

อายุ 51 ปี

ตาแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

2. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ

อายุ 45 ปี

ตาแหน่ง

กรรมการผู้จดั การใหญ่ (ผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

8.18 % (ณ วันที่ 1 เมษายน 2564)

3.นายเมธา รังสิยาวรานนท์
ตาแหน่ง

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
15.57 % (ณ วันที่ 1 เมษายน 2564)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท แฟนซีแอสเสท จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีผู้บริหารดังนี้
นายวิบูลย์
โกศลธนวงค์
กรรมการ
นายวิชัย
ตันพัฒนรัตน์
กรรมการ
นายทวีทรัพย์
จิตต์โสภณ
กรรมการ
พล.ต.ท.สมเดช ขาวขา
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นและอายุของผู้บริหารบริษัทมีดังนี้

นายวิบูลย์

โกศลธนวงค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

51

สัดส่วนการถือหุ้น
% บริษัท
-

นายทวีทรัพย์

จิตต์โสภณ

กรรมการผู้จดั การใหญ่

45

8.18

นายเมธา

รังสิยาวรานนท์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

50

15.57

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

อายุ (ปี)

อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน) จากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

หมายเหตุ : ไม่มีผู้บริหารท่านใดถือหุ้นในบริษัทย่อย
ผู้บริหารไม่มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
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นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์

อายุ 83 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549)
ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาฯและ
กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทางาน

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประธานกรรมการสรรหาฯ :-

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ :-

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

สิงทีส่งมาด้วย .
ขันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2565
บริษทั แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที เมษายน 2565 เวลา . น.

ผูถ้ อื หุน้
บมจ.แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส
มาด้วยตนเอง

ผูไ้ ด้รบั มอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง
(เริม . น.)

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

แสดงบัตรประจําตัว

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

กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าทีบริษทั เมือเสร็จสินการประชุม โดยวางบนโต๊ะทีท่านนังประชุม

สิงทีส่งมาด้วย .

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

pÓp}Ô

io¤¥iq
§iru¡Ó~Óp±Ê5
¥s¡Ô||}p±i|r
พฤหัสบดี¬¤5¤ 

  io¤
 ¥Ê}p¥~®p¦~Ó¥  |s¡j²}¨p¥svs¡¦q}²¥
jp¥}Ô !@QBNCD }p® ¥ñm}j¦}¥¬¨jp¥ ¢Ô¡Ô¦ ¢Ô
r§}²¦×p¥¦prj|r}Ô

  i¤jÓr|Ó}¤o
   ¦×p¥~pÓp}Ô
   ¨Ô¦}p~q²~s¡s ~q²~kÔsjrqp p¥}prqp
j| ¢Ô¡Ô¥Ûs~Óp¥¥ñp¥¨j|j¦jÔ©km²²Ôsñsñ j¡~Ôp¦}pjy
pj¥¦p}pjÓ}Ô

  iq
   ¢Ô¡Ôrq~Ôpr¨Ô ¢Ôr¥p¥}¥kÔÓs¡¦j¥pp
m¦~¦pr¦Ô®
   j| ¢Ô¡Ôpm×qr¨Ôjjjkpr¨Ô
    } j}±~p×sv~×
   ©q~¡|¡¥m×
   §t
   kÔ¢kpjjjw~pÓp}Ô
   ¥ñm}j§}Óppr¦¥jjyp jÓs¡ÓpÔ
¨8¥5 §}jjkÔ¢¦psñ¨ÔmÔ jj¦jÔ©kk}kÔm
²mv ¢Ôr~Ôppj²j©Ôj¡ ¦Óppr~Ôp~}j¦~Ò®p®q
m}j¨jÊ}j¦~Ò² ¢Ôrp¥¥kÔs¡

  ¤i¬}Óo§rÓiiq
   pr¦j ¦©tp¥Û¦pÓ©ÓttÔ¦¦k ¦j²}j
~Óp«qr¥}s}¥q~~
 ¥~¡
   ¢Ô ¡Ô ©Ó¦Óp¦jq²¡Ô ¨Ô ¢Ô  rm¥ñ¦Óp¦jjpm¦¥p
©}Ô
   ¢Ô ¡Ô q~Ôpr¥Ójq²¡Ô ~ ¢§Ó }©Ór¥ppÓÔ
jÓq²~¢Ó©}Ô
     j| ¢Ôr¥Û¡mm}k¦²¨Ô¨sÔpr¦k ¦¡jj
¥p¨¦~Ó¥
     ¦×p¥~pÓp}Ô
     prtp©}Ôp§} ¢Ôr
     ²¥~q²~ss²¥~q²~kÔsj²¥p¥}p
¨j| ¢Ôr¥Ûs~Óp¥kp ¢ÔrÔpp²¥¢j~Ôp
§} ¢Ôr
     ¢Ôr~Ôp¦}p~q²~ss ~q²~kÔsjrqp
p¥}prqp¨j| ¢Ôr¥Ûs~Óp¥¥ñp¥
     j| ¢Ôr¥Û~¡mmk¦²¨Ô¨sÔpr¦k ¦¡jj¥p
¨¦~Ó¥
     ¦×p¥~pÓp}Ô
     prtpp§} ¢Ô²qp ¢j~¡mm~pp~¡mm
Ô~²mvkp~¡mmÔ
     j| ¢Ô r¥Û~ m¡ mq }¥¨¥©¨Ô¦²¥ppj¥Û
~¡mm tpp²¥¢j~Ôp§} ¢Ô²qp ¢j~¡mm® Ô~
²mvkp~¡mmÔ
     j| ¢Ô r¥Û~ m¡ mq }¥¨~Óp¥¨Ô¦²¥ppj¥Û
~¡mmtpj§}õsj²qkp¥~¡mm®~®p¢Ó pp
j¥Û~¡mm}pjÓq~Ôp Ójpqj§~m-NS@QX/TAKHBõ
sj²q©Ó¥jË
     ²~¡mm~Óp¥¥j¨}©}Ô~Ôr¥Ûpjq~Ôpq}²m²¦
¥Ûpj¦Ôj}Ô¦¨Ô ¢Ô  ² qp j¢ ~ m¡ m® pp
m¢j~Ôpkpm²¦
     ¢Ôr~Ôp¦}p~q²~ss ~q²~kÔsjrqp 
p¥}prqp¨j| ¢Ôr¥Ûs~Óp¥¥ñp¥

    p  r   ¦ m  ¦ ¨ sÔ ¥ rj| ¢Ô  ¡Ô  ¥Û  ¢Ô  p¡  ~Ó  p¥ ¦¦~Ó p ~® p
m§~¥}"TRSNCH@M¨¥©¥Û ¢Ôj¡Ô¦}¢¦¡Ô
   ¦×p¥~pÓp}Ô
   p²qqj ¢Ô¡Ôtp¥Ûjp¡~Óp¥¨Ôm§~¥} "TRSNCH@M
¥Û ¢Ô}²¥jp¨pr¦
   pÓ ¢Ô p¨pr¦©}Ô ¡v~j¡jqm§~¥}"TRSNCH@M
    p  r  t p p§} ¢Ô  ²  qp ¢ j    ~ ¡ m m~ p    p ~ ¡ m m
Ô~²mvkp~¡mmÔ
   j| ¢Ôr¥Û~¡mmq}¥¨¥© ¨Ô¦²¥pp~¡mm
tp p²¥¢j~Ôp§} ¢Ô  ² qp j¢ ~ m¡ m® Ô~²mvkp~ m¡ m
Ô
   j| ¢Ô r¥Û~ m¡ mq }¥¨~Óp¥¨Ô¦²¥ppj¥Û~ m¡ m
tpj§}õsj²qkp¥~¡mm®~®p¢Ó ppj¥Û~¡mm
}pjÓpq~Ôp Ójpqj§~m-NS@QX/TAKHBõsj²q©Ó¥j
Ë
   ¥j¨}kÔp~Ô © }Ô~ Ô r¥Ûpjq~Ôpq}²m²¦¥Ûpj¦Ô
j}Ô ¦¨Ô¡mmÔpp¥j}pjÓ ¡mm ¢Ô²qj²j¦¡mm}pjÓ
ppm¢j~Ôpkpm²¦}Ô
   ¢Ôr~Ôp¦}p~q²~ss~q²~kÔsjrqpp
¥}prqp¨j| ¢Ôr¥Ûs~Óp¥¥ñp¥

jÓol¤i¬iir¡Ó~Ó¥ii¤ool¥
l{ii
  kÔ  m|jj¥Û }¢Ô ² ¥jqjkp §}¢Ó ¨qÔjmm¡kp s¡ ¢Ô ¡Ô ¦
~vv~j²}©Ô¨kÔpm®®p®jj©q²¥Û~Ôp¥Û ¢Ô¡Ôkp
  m|jjkpj}Ôjj©ÓÔjÓm¦~Ó©Ó¥j¥jÔmtp¥j~®p¦
}§}s¡ ¢Ô¡Ô ®p® jj©ÓÔjÓjpp  kpq²jj®p}®~Ôp
¢Ó¨s|qj ¦jj®p}kpq~Ôp¥Û ¢Ôm¡|~¦©Ój|~ÔpÔ~
jwj²}
  kÔ  jpm¦¥p¥j~®pjj ¨Ôs¡ ¢Ô¡Ô¥j~®p§}¨sÔ¥pkÔpjkp ¢Ô
¡Ôtps¡¦j¥ppm¦~j¥j|z×¦j}p~Ó©®
   ¢Ô¡Ômpm¦¥p¥Ójp¡Ô~Óp¥p
   ¨j|¡m ¢Ô©}j¥tp¥Ûjjq²©Ó¥jjÓq²jjqp©}Ô¨j
¥j~®pm®p® ¨Ôs¡ ¢Ô¡Ô¥j~®pjj©}Ôj¥sñ®§}jj ¢Ô¡Ô
j¥p¥j~®pq©}Ôm¦¥pqj ¢Ô¡Ô~q²¡Ô ¢Ô¡Ô®¢Ó®p}~ 
§}q¦Ópm¦¥p¨Ô¦jÓ ¢Ô¨}jÔ¥p¨}©Ó©}Ô
   ¨j|¡mm ¢Ô©}Ôj¥sñ¥Ûjjq²¥jjÓq²jjqp©}Ô¨j
¥j~p® mp® ® ¨Ô¨sÔ j pm¦¥Û¡mmp® ¨® jj¥ppm¦¡mm¦~Óm
 ¢Ô¡Ôj¥p¥j~®pq©}Ôm¦¥pqj ¢Ô¡Ô~q²¡Ô ¢Ô¡Ô®¢Ó®p}
~§} ¢Ô¡Ô}pjÓq¦Ópm¦¥p¨Ô¦jÓ¡mm¨}¡mmpjÔ¥p¨}©Ó©}Ô
§}¡mmtp©}Ôm¦¥p¨Ô¦jÓ¡mm¨}¡mmpjÔ¥p¨}©Ó©}Ô §}¡mmtp©}Ô
m¦¥p¢p¡}~²}p¥Û ©¢Ô }Ô j¥j~p® ¥Ûjj¥Óq²jjq p
¥j~®p¨m®p® ¨j|¡mmtp©}Ôj¥j~®p¨²}}pm¦¥p¥Ój¥j
q²jjqpqp¥j~®p¨m®p®¨Ô ¢Ô¥Û¥Û ¢Ôj¥ps®k}
  kÔ  ¨js¡vq²Ë¡jm®p ¨Ôjjjqj~²¦õp~p¨ 
¥Û~ Ôq²jjq¦Ópj¨Ô~p¥Û  Ó©Ó©}Ôj¬¨Ôj§}q²¨jÔ¡}jÓp
¨
  jjq ~Ôpjqj~²¦õp¨Ë¦j¦Ë ppq}¥ ® ¨Ô¨sÔ  m¨qkp
jjjjjm¨qjqj~²¦õpp©Ómq²~m¦jj¬¨Ô¨sÔqjjÓËp«
~Ó©¨Ôjjm¢Ó¨~²¦õp¡}®¥Û ¢Ôjqj~²¦õp
  jjj~®q¢j¥j¥kÔ}²p~²¦õp¨Ój¬©}Ô
  kÔ  jj©}ÔmÓ~¦qj¨¢kp¥pp¥®s¡²¥¬q§
§s×~¦¨j|ñ~kÔpmkp~s¡ ¢Ô¡Ôq¡~ tpqj²}¥Û
q²¦õp¥Ûj¥j|z×¦qj²}©Ô¥Ûm« © q¨Ô ~}©qjÓqj
¥¦pj¬©}Ô¦jqj®¨Ô©}Ô¥®¥®p¦}j~Óp«~¥kp

  m¨mp ©Ójj¥kpjp¢jqÔpkp tp ©}Ô ¥j~p® ¥Ûjj
¨q©}ÔmÓ~¦¦§s×¨y¥Ûjp¢jqÔpkp
  kÔ  jqjjÔ~²¦õp~¦ÔjjÔqj~²¦õp¥ñ
    ~
    j
    k}m¡|~j|~ÔpÔ~jwj²}
    s¡ ¢Ô¡Ôp~¨Ôj
    m²p¨Ôj
  kÔ  jjm¨}qjqj~²¦õp¨Ôñ¨j~Ó jj ¦~Ó¨
j©p
  jjtpj~mpq¦qÔpjjkp~¨Ô¥}Ôj¬©}Ô
  kÔ  ¨~ÔpmkÔ  ¨j|~²¦õpjjÓÓpp¥¥~¡ñjqjpmj~
¨Ôm|jj¥j¡mmmp tp m|
¡ ~¦ ©Ó j |~ÔpÔ~jw¥kÔ¥Ûjj¦
¨js¡m|jjjm}©j¬©}Ô¥Ô¦~Ókpjjq¥ÔjÓp¥}¡mmtp
¥kÔ¥Ûjj¦}pjÓq¢Ó¨~²¦õpjj©}Ô¥p¥Óp¥¢Ókpjj~¦
  ~kpm|jj~mp~Ôpj}Ôm¦¥p©ÓÔjÓ¨  kpq²
jjp¥¢Ó

ir¡Ó~Ó
  kÔ  m|jj~Ôpq}¨Ôj s¡ ¢Ô ¡Ô ¥Ûjs¡vq²Ë¨ ¥}
¦~Ó®¡}kpËvskp
  js¡ ¢Ô ¡Ô mñjqjj Ó¦Ô¨Ô¥jÓjs¡vm|jjq¥js¡
v¥ñ¨}j¬©}Ô¡}¦~Óq¥¬m  ¢Ô¡Ôjq²¡Ô©}Ô©ÓÔjÓp¨Ô  kpq²
¡Ôq²õ©}Ô®p} ¢Ô¡Ôq²õ©}Ô®p} ¢Ô¡Ô©ÓÔjÓÔmtp¡Ô
j©}Ô©ÓÔjÓp¨  kpq²¡Ôq²õ©}Ô®p} q¥kÔsñj²pk¨Ôm|jj
¥js¡v¥ñ¨}j¬©}Ô ¦~Ó~Ôp¡¥~¡ ¨jk¨Ô¥js¡©Ô¨Ôs}¥q¨p}pjÓ}Ô ¨
j|®¨Ôm|jjq}s¡v¨p¥}¦~Ó©}Ôp®
  kÔ  ¨j¥js¡ ¢Ô¡Ô®¨Ôm|jjq}²¥Ûp}s¡¡¥
¥js¡¦¥ñpq ¥~Ó s¡Ô}Ô¥}~m§}¡¨Ôs} ¥qÓ¥Û
¥ñpq¥¥ñ¥ñ¡~ ¥ñq|¦Ô¦~Ój| ®pm¥¬kpm|jj¨¥ñp}p
jÓ¦q}Óp¨Ô ¢Ô¡Ô¦¥©ÓÔjÓ¥q¬}jÓs¡¦¨Ô§o|m²jjÓ
}s¡¨p×~}~ÓjjÓs¡©ÓÔjÓq¨sÔ¥Ûs¡ ¢Ô
¡Ô ® q¥Û  ¢¨Ó Ôp  ¥Û~ p® ²jp¨vÓkp  ñ ¨}¨¥©j¬©}Ô¦Ô
¦~Óm|jjqj²}

  ¨j|s¡q|¥ñp~¥©Ó¥¬qq|¥ñp ¢Ô¡Ô¥©Ó¥¬q¦Ô¦~Ó
j|¦q²¥Û~Ôp¥ñjq|¨Ôs¡j²}¦¥qs¡m®p~Ó©¦¨Ôm|
jjÓpp}s¡¡ ¥¦¥js¡©p ¢Ô ¡Ô ©ÓÔ jÓ¥q¬}jÓ
s¡®p®¨Ô§o|jjÓ}s¡¨p×©ÓÔjÓjÓs¡}Ô
  kÔ  ¨js¡ ¢Ô ¡Ô  ¢Ô ¡Ô qr¨Ôm¡ mñtp ¡~  ¦Ô¥kÔs¡¦j
¥p¦~j¬©}Ôprq~Ôpp¦ sñkp ¢Ô ¡Ô  r¦q~Ôp¥Û©~¦
¥j²}
  j ¢Ô  rpm×qj¥p¨ s¡q~Ôp²pr©p©Ô~Ó  s¡
 ¢Ô©}Ô|s¡jÓ¥kÔÓjs¡
  kÔ  ¨js¡ ¢Ô¡Ô~Ôp ¢Ô¡Ô¦ ¢Ôrqj ¢Ô¡ÔÔs¡©ÓÔjÓ
  Ôm©ÓÔ jÓjp p kpq² ¢Ô ¡Ô p® }¦~Ôp¡Ô j©}Ô©ÓÔ jÓp
¨kpq²¡Ôq²õ©}Ô®p}qpqÓm¥Ûpm×s¡
  ¨j|jwÓjs¡ ¢Ô¡Ôm®p¨}¥ñÓp¥}©¦Ôpps§pq² ¢Ô¡Ôtp
¥kÔÓs¡©Ómpm×s¡~j²}©ÔjÓjs¡ ¢Ô¡Ô©}Ô¥j}¥ ¢Ô¡ÔÔpkj
s¡¥Ûp©Ôjs¡ ¢Ô¡Ô®¨sÓ¥Ûj¥js¡¥ ¢Ô¡ÔÔpk¨Ô}s¡¨Ó¦
¨ÔpÓ p}s¡©p ¢Ô ¡Ô ©ÓÔ jÓ¥q¬}jÓs¡¨js¡mp® p©® Óp mÓq~Ôp
mpm×s¡
  ¨js¡ ¢Ô¡Ô ¨Ôjj¥Û s¡Ôjj©Ó¢Ó¨ s¡
©Óx~  Ô© }ÔÔÔ pjj¨Ôpjj¥Û s¡Ô©Ó p
jj¦~Ó©Ó¢Ó¨s¡©Óx~Ô©}Ô ¨Ôs¡¥j~®p ¢Ô¡Ômptps¡
¥Û¨s¡
  kÔ  ¨jj¥ppm¦¨s¡ ¢Ô¡Ô©ÓÓq¥Ûjj¥p§}s¢ §}
jpm¦® ¨Ô¡Ôp  ¡Ô¥pp  ¥p ¢Ô¡Ô¨}Ó©}Ô¥¥Û¥¨¥ñp¨}
¢Ô¡Ô®©Ój¥ppm¦¨¥ñp®jqjjj¥p¥j~®pjj¦~kps¡
¢Ô¡Ô®¨Ôj}Ôm¦¥p}p~Ó©®
   ¨j|j~¨Ôm¦¥pkÔpjkp ¢Ô¡Ôtps¡¦j¥ppm¦Ôm¦
¥p¥Ój¨Ô¨s¡j¥p¥k®jp¥p¥Û¥ps®k}
   ¨jj²}mÓ~¦¨Ô¦jÓjj¨Ôm¦¥p©ÓÔjÓp¨kpq²
¥p®p}kp ¢Ô¡Ôtps¡
   ¨j|~Ó©® ¨Ôm¦¥p©ÓÔjÓ¨ kpq²¥p®p}kp ¢Ô¡Ôtp
s¡¦j¥ppm¦
   j jk§jqjkp®p}pÓ²mv¨Ô¦jÓ¡mmñ
   k jt®§jqjkpsq²j}q²j}¥Ûkp
   m j² ¦jÔ©k ¥jvv¥jjj¨Ô¥sÓjqjkp®p}pÓ² mv
j¨Ô¡mmñ¥kÔq}j¡jqkp jjqjj¡mmñ§}
~¡pm×q¦Ópj²©k}¡j

   p j¥¥~¦jÔ©k¥¦ppm|×¦kÔpmkp
   q j¥¡q}¥
   r j}¡q}¥
   s jj¡Ôj¢Ô¥ñ¥k~Óss
   t j¥j
   u jm¥kÔjñ
  kÔ  jqjs¡vq²Ëpj²}p®
   pkpm|jj¥~Ós¡¦}pp j}²¥jkp¨Ë
   Ó¦kÔ¥¦¥jjj}²¥jqj¨m~
   q|¦¡~p}¡¦vsj²©k}¡kpËvs Ó
   q|q}¥pj²©jqÓ¥pÙ ¦q}¥p©Ô¥Û¡²p
   q|¥j~®pjj¦jjj~
   q|mÓ~¦kpjj
   q|¦~Óp~®p ¢Ôvs¦j²}mÓ~¦kp ¢Ôvs¦
   s¡jjqjñ«
  kÔ  ¨j|Ó~m²kpjwÓ}Ôj×¦~}j×
~jp¥kÔ²j¥ j §pjj©}Ôq²õ©tp × ² mvkp ~j¥j|z×j ² }
©Ô¨jwÓ}Ôj×¦~}j× ¨Ôx~~j¥j|z×¦jj²}©Ô¨¥ñp
®«}Ô

ipÒ¤oØ
  kÔ  Ô¨ÔqÓ¥pÙ qj¥p¥ñjqj¥pj²©tppj²© ¨j|
p}k}¡¢ÓÔ¨ÔqÓ¥pÙ 
  ¥Ô¦~Ó¥Ûj|¥ ÛjqÓ¥pÙ Ópj~mjqÓ¥pÙ ~Ôp©}Ô ¡~ q j
s¡ ¢Ô¡Ô
  m|jjqqÓ¥pÙ Ópj¨Ô¦jÓ ¢Ô ¡Ô ©}Ô¥Ûmp® m¨¥ñq|~jjp
vstp ¥Û j¦Ô¥¬Ó  j²©mq ²¥sÓ® ¦¥ñ©}ÔqÓ ¥pÙ ¦Ô¨Ôp
¨Ôs¡ ¢Ô¡Ô¨js¡m~Ó©
  jqÓ¥pÙ ¨ÔqÓ~q²¡Ô¡Ô¥Ó«j¥Ô¦~Ó¨j|kp¡Ô¡Ô
  ¨j|  pq²õ¡Ô ©Óm~q²q }¥©Ô ©}Ôq}¥¥ ¡¦Ô
qqÓ¥pÙ ®p}pÓ§}j¥Û¡Ôv¨Ó¨Ô¦jÓ ¢Ô¡Ô§}©}Ôm¥¬sqjs¡ ¢Ô
¡Ôj¬©}Ô
  jqÓ¥pÙ ¨Ôj²¨p ¥}¦~Ó   s¡ ¢Ô ¡Ô m|jjp~¦Ô
¦~Ój| ®p® ¨Ô¦qÔp¥Ûp©p ¢Ô¡Ô¦¨Ô§o|m²jjÓjqÓ¥pÙ ®¨p×¥Û
¥©ÓÔjÓ}Ô

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
พล.อ.ดร.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข

อายุ 68 ปี

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ (ผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทางาน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี
พ.ศ. 2557
กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด กระทรวงคมนาคม
ปี พ.ศ. 2558 – 2559

กรรมการ

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.2
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญมาตย์

อายุ 71 ปี

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

Ph.D., วท.ม., วท.บ.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทางาน

สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ./ศธ.) (2553-2558)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.3
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายอาวิน โซนี่

อายุ 40 ปี

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาฯ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : 2000-2004 BBA
สาขาการเงินและบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทางาน

-Asia Plus:Local Institutional Sales: 2015 - 2017

กรรมการสรรหาฯ :-

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ :-

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

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

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ .

คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน เดือนนับแต่วนั สินสุดของรอบปีบ ัญชีของบริษทั
การประชุมผู้ถอื หุน้ คราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรรมการจะเรียกประชุมผู้ถอื หุ้นเป็ นการประชุมวิสา มัญ
เมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ เมือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่า ใน ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
หรือ ผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า
คน ซึงมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ใน ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
ได้เข้าชือกันทําหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ ในการทีขอให้เรียก
ประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถอื หุน้ เป็ นการประชุมวิ สามัญ ในกรณีเช่นนีคณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุ้นภายใน
เดือนนับแต่วนั ทีได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้

ข้อ . ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรืองที จะเสนอต่อ
ทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรือเพือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทังความเห็นของ
คณะกรรมการในเรืองดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบไม่น้อยกว่า วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน วัน
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า วัน
ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ ําหนดวัน เวลา และสถานทีทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึงสถานทีทีจะใช้เป็ นทีประชุมผู้ถอื หุน้ นันต้องอยู่ในท้องที อันเป็ นทีตังของ
สํานักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงกับทีตังสํานักงานใหญ่หรือจังหวัดอืนตามทีคณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
ข้อ . ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้อ งมีผู้ถือหุ้นและผู้ร บั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อ ยกว่า คนหรือไม่น้อ ยกว่ากึงหนึง ของจํานวน
ผูถ้ อื หุน้ ทังหมดและต้องมีจาํ นวนหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ใน ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมดจึ
ั
งจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีทปรากฎว่
ี
า การประชุมผูถ้ อื หุน้ ครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึงชัวโมงจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบอง ค์ประชุมตาม
ทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ อื หุน้ นันมิใช่เ ป็ นการเรียกประชุม เพราะ
ผูถ้ อื หุน้ ร้องขอให้นดั ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม
ข้อ . ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอืนซึงบรรลุนิตภิ าวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะ
จะต้องลงวันทีและลายมือชือของผูถ้ อื หุน้ ทีมอบฉันทะและเป็นไปตามแบบทีนายทะเบียนกําหนด หนังสือมอบฉันทะนีจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือ
ผูท้ ประธานกรรมการกํ
ี
าหนด ณ สถานทีประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ .

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

ข้อ .

กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปีพงึ กระทํา มีดงั นี
()
พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปีทผ่ี านมา
()
พิจารณาและอนุมตั งิ บดุล
()
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
()
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
()
แต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตรวจสอบบัญชี
()
กิจการอืน
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สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 7
Enclosure 7

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายและไม่ ซับซ้ อน)
(General and Simple Form)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น

เขียนที่

Shareholder registration number

Written at
วันที่

Date
(1)

ข้าพเจ้า

I/We
ถนน

สัญชาติ

nationality

ตาบล/แขวง

Road

รหัสไปรษณีย์

Tambol/Kwaeng

เดือน

Month

อยูเ่ ลขที่
อาเภอ/เขต

residing/located at no.

Amphur/Khet

พ.ศ.

Year
ซอย ____

จังหวัด

Soi

Province

___

Postal Code
(2)
ดังนี้

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษัท แฟนซีว๊ ดู อินดัสตรีส จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม

หุ้น

Holding the total number of

shares and have the rights to vote equal to

 หุ้นสามัญ

ordinary share

 หุ้นบุริมสิทธิ

preference share

(3)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

votes as follows
เสียง

shares and have the rights to vote equal to

votes

shares and have the rights to vote equal to

votes

เสียง

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณี เลือกข้อ 1. กรุ ณาท าเครื่ องหมาย
✓ ที่  1. ระบุชื่อผูร้ ับมอบอานาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark ✓ at  1. and give the
details of proxy (proxies).

 1. ชื่อ

Name
ถนน

Road

จังหวัด

Province
หรือ/Or
ชื่อ

Name
ถนน

อายุ

age

ตาบล/แขวง

Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย์

Postal Code
อายุ

age

ตาบล/แขวง

Tambol/Kwaeng

Province

Postal Code

รหัสไปรษณีย์

____

อาเภอ

Tambol/Kwaeng

Road

จังหวัด

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

years residing/located at no.

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่

years residing/located at no.
อาเภอ

Amphur/Khet

____

____
_____
____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

1
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กรณี เลือกข้อ 2. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
✓ ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at  2. and choose
one of these members of the
Independent Directors.

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริ ษทั ฯ คือ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the
Company
 นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์ Mr. PAICHIT BOONYANUGRAHA

ทั้งนี้ ในกรณี ที่ก รรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระที่เหลือเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะแทน
กรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other
members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is
unable to attend the meeting.
เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 วันพฤหัสที่ 28 เมษายน
2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องประชุม สานักงานสาขา 2 ของบริษัท เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์ มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงลาดพร้ าว เขต
ลาดพร้ าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2022 on Thursday,
April 28th,2022 at 9.30 a.m. at the meeting room, Branch Office 2 of the Company, No. 22 Soi Pradit Manutham 23, Pradit
Manutham Road, Lad Phrao Subdistrict, LadPhrao District, Bangkok 10230, or such other date, time and place as the meeting may be
held.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

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.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)

หมายเหตุ/Remarks
ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot
split his/her votes to different proxies to vote separately.
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พับตามรอยปรุ

ปิ ดแสตมป์
เรียน นาย ไพจิตร บุณยานุเคราะห์
เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
10230

พับตามรอยปรุ
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตำยตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

Shareholder registration number

Written at

วันที่
Date

(1)

ข้ าพเจ้ า
I/We

ถนน

สัญชาติ

nationality

ตาบล/แขวง

Road

รหัสไปรษณีย์

Tambol/Kwaeng

เดือน

พ.ศ.

Month

อยูเ่ ลขที่

residing/located at no.

อาเภอ/เขต

Amphur/Khet

Year

ซอย

จังหวัด

Soi

Province

Postal Code
(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีว๊ ูดอินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
Holding the total number of

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง

shares and have the rights to vote equal to

 หุ้นสามัญ

ordinary share

shares and have the rights to vote equal to

preference share

shares and have the rights to vote equal to

 หุ้นบุริมสิทธิ

votes as follows
votes
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้ อ 1. กรุณาทา
เครื่ องหมาย  ที่  1. ระบุชื่อ
ผู้รับมอบอานาจ

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

 1. ชื่อ

Name

ถนน

age

อายุ

ตาบล/แขวง

Road

Tambol/Kwaeng

Province

Postal Code

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หรือ/Or
ชื่อ
Name

ถนน

age

Tambol/Kwaeng

Province

Postal Code

จังหวัด

อายุ

อาเภอ

Amphur/Khet

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

years residing/located at no.

ตาบล/แขวง

Road

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

years residing/located at no.

รหัสไปรษณีย์

อาเภอ

Amphur/Khet

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้ อ 2. กรุณาทา
เครื่ องหมาย  ที่  2. และ
เลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึง่

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

 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึง่ ของบริ ษัทฯ คือ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์ Mr. PAICHIT BOONYANUGRAHA
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เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2565 วันพฤหัสที่
28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม สานักงานสาขา 2 ของบริ ษทั เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนู
ธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร 10230 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2022 on
Thursday, April 28th,2022 at 9.30 a.m. at the meeting room, Branch Office 2 of the Company, No. 22 Soi Pradit Manutham 23,
Pradit Manutham Road, Lad Phrao Subdistrict, LadPhrao District, Bangkok 10230, or such other date, time and place as the
meeting may be held.
(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ดังนี ้

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

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร

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

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วำระที่ 1

Agenda item no. 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้น ประจำปี 2564 ลงวันที่ 28 เมษำยน 2564

To consider and certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders dated April 28th,2021.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

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

วำระที่ 2

Agenda item no. 2

Approve

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2564

Get to know the performance of the Company for the year 2021.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

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

Approve

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมตั ิงบดุลและงบกำไรขำดทุนของบริษัทสำหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2564 ซึ่งผ่ ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ ว

Agenda item no. 3

To consider and approve the balance sheet and income statement of the Company for the fiscal year ended December
31, 2021 which was audited by the auditor.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่ เห็นสมควร

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

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

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

วำระที่ 4

Agenda item no. 4

Approve

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจำรณำอนุมัติงดจ่ ำยเงินปั นผลประจำปี 2564

To consider and approve no dividend payment for the year 2021.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิ พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

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

Approve

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain
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วำระที่ 5
Agenda item no. 5

พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่ ำน
ทดแทนตำแหน่ งที่ว่ำงลง

To consider the election of 2 directors who will replace those retiring by rotation in the year 2022 the vacant
positions.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร

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

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

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

การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด

Appointment of directors to all
 เห็นด้ วย

Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Votes

การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล

Disapprove

Appointment of an individual
5.1 พิจารณา พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข
To consider Gen. Darran Yutthawonsuk
 เห็นด้ วย

Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

5.2 พิจารณา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
To consider Professor Emeritus Dr. Thammasak Pongpidjayamaad
 เห็นด้ วย

Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Votes

5.3 พิจารณา นายอาวิน โซนี่
To consider Mr. Avin Sony.
 เห็นด้ วย

วำระที่ 6

Agenda item no. 6

Approve

Disapprove

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Votes

Disapprove

Abstain

Abstain

Vote

Votes

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Abstain

Abstain

พิจำรณำอนุมัตกิ ำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำร และบำเหน็จกรรมกำร ประจำปี 2565

Votes

Votes

To consider and Approval of the Remuneration Committee And bonus for the year 2022 The Board of Directors
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

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

Approve

วำระที่ 7

Agenda item no. 7

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes

Abstain

เสียง

Votes

พิจำรณำอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำตอบแทนสำหรับปี 2565

To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2022.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

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

วำระที่ 8

Agenda item no. 8
(5)

Approve

พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes Abstain

เสียง

Votes

Other matters (if any)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.
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(6)

ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 amend ment
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.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนัง สือมอบ
ฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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.

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)

หมำยเหตุ/Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Prox y Form
B. provided.
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ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท แฟนซีว๊ ดู อินดัสตรี ส จำกัด (มหำชน)
A proxy is granted by a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 วันพฤหัสที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้ องประชุม สานักงานสาขา 2 ของบริ ษัท เลขที่ 22 ซอย
ประดิษฐ์ มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
at the Annual General Meeting of Shareholders 2022 on Thursday, April 28th,2022 at 9.30 a.m. at the meeting room, Branch Office 2 of the Company,
No. 22 Soi Pradit Manutham 23, Pradit Manutham Road, Lad Phrao Subdistrict, LadPhrao District, Bangkok 10230, or such other date, time and place
as the meeting may be held
---------------------------------------------------------------------- วำระที่

Agenda item no.

เรื่อง
Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร

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

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

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

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 วำระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่อง
Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร

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

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

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

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 วำระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่อง
Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

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

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 วำระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่อง
Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

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

Approve

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain
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พับตามรอยปรุ

ปิ ดแสตมป์
เรี ยน นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์
เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์ มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม
แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว
กรุงเทพมหานคร
10230

พับตามรอยปรุ
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีทผี่ ู้ถือหุ้นทีป่ รากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น)
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in
Thailand to be a share depository and keeper)
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้

เขียนที่

Shareholder registration number

Written at

วันที่
Date

(1)

ข้าพเจ้า
I/We

ถนน

สัญชาติ

nationality

ตาบล/แขวง

Road

รหัสไปรษณีย ์

Tambol/Kwaeng

เดือน

อยู่เลขที่
อาเภอ/เขต

พ.ศ.

Month

residing/located at no.

Amphur/Khet

Year

ซอย
จังหวัด

Soi

Province

Postal Code

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
As the custodian of

ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
Holding the total number of

หุน้

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

หุน้

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

หุน้

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

shares and have the rights to vote equal to

 หุน้ สามัญ

ordinary share

shares and have the rights to vote equal to

preference share

shares and have the rights to vote equal to

 หุน้ บุรมิ สิทธิ

votes as follows
votes
votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทา
เครื่องหมาย ✓ ที่  1. ระบุช่ือ
ผูร้ บั มอบอานาจ

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

 1. ชื่อ

Name

ถนน

age

Tambol/Kwaeng

Province
หรือ/Or

Postal Code

Name

ถนน

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทา
เครื่องหมาย ✓ ที่  2. และ
เลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ่ง

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

age

อายุ

Tambol/Kwaeng

Province

Postal Code

Amphur/Khet

ปี อยู่บา้ นเลขที่

years residing/located at no.

ตาบล/แขวง

Road

จังหวัด

อาเภอ

รหัสไปรษณีย ์

ชื่อ

ปี อยู่บา้ นเลขที่

years residing/located at no.

ตาบล/แขวง

Road

จังหวัด

อายุ

รหัสไปรษณีย ์

อาเภอ

Amphur/Khet

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์ Mr. PAICHIT BOONYANUGRAHA
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เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 วันพฤหัสที่
28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม สานักงานสาขา 2 ของบริษัท เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์
มนู ธ รรม แขวงลาดพร้า ว เขตลาดพร้า ว กรุ ง เทพมหานคร 10230 หรื อ ที่ จ ะพึ ง เลื่ อ นไปในวัน เวลา และสถานที่ อื่ น ด้ว ย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2 0 2 2 on
Thursday, April 28th,2022 at 9.30 a.m. at the meeting room, Branch Office 2 of the Company, No. 22 Soi Pradit Manutham 23,
Pradit Manutham Road, Lad Phrao Subdistrict, LadPhrao District, Bangkok 10 23 0, or such other date, time and place as the
meeting may be held. .
(3)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

 มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:
 หุน้ สามัญ

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

เสียง

หุน้

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

เสียง

shares and have the rights to vote equal to

preference share

shares and have the rights to vote equal to

 หุน้ บุรมิ สิทธิ

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ หมด
Total voting right
(4)

หุน้

ordinary share

votes
votes

เสียง
Votes

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นีด้ งั นี ้

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

วาระที่ 1

Agenda item no. 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564

To consider and certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders dated April28th,2021.
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

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

วาระที่ 2

Agenda item no. 2

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Get to know the performance of the Company for the year 2021.

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

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

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษทั สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

Agenda item no. 3

To consider and approve the balance sheet and income statement of the Company for the fiscal year ended December
31, 2021 which was audited by the auditor.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

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

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain
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วาระที่ 4

Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564

To consider and approve no dividend payment for the year 2021.

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

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

วาระที่ 5

 ไม่เห็นด้วย

Approve

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระประจาปี 2565 จานวน 3 ท่าน
ทดแทนตาแหน่งทีว่ ่างลง

Agenda item no. 5 To consider the election of 2 directors who will replace those retiring by rotation in the year 2022 the vacant positions.
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

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

การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด

Appointment of directors to all
 เห็นด้วย

Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Abstain

Vote

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล

Appointment of an individual
5.1 พิจารณา พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข
To consider Gen. Darran Yutthawonsuk
 เห็นด้วย

Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes

Disapprove

Votes

5.2 พิจารณา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
To consider Professor Emeritus Dr. Thammasak Pongpidjayamaad
 เห็นด้วย

Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes

5.3 พิจารณา นายอาวิน โซนี่
To consider Mr. Avin Sony..
 เห็นด้วย

Approve

วาระที่ 6

Agenda item no. 6

Disapprove

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes

Disapprove

Abstain

Votes

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

Votes

Votes

Abstain

Abstain

Votes

Votes

พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบาเหน็จกรรมการ ประจาปี 2565

To consider and Approval of the Remuneration Committee And bonus for the year 2022 The Board of Directors
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

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

Approve

วาระที่ 7

Agenda item no. 7

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes

Abstain

เสียง

Votes

พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2565

To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2022.

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
3
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The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

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

เสียง  ไม่เห็นด้วย

Approve

วาระที่ 8

Agenda item no. 8
(5)

Votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes Abstain

เสียง

Votes

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Other matters (if any)

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนั งสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made
on my/our behalf as the Company’s shareholders.
(6)

ในกรณี ท่ีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณี ท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ย นแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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.

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)

หมายเหตุ/Remarks
4
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้เฉพาะกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน
(Custodian)

ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2.

3.

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.

หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business

ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษัท แฟนซีวดู๊ อินดัสตรีส จากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม ชัน้
6 เลขที่ 474 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย
at the Annual General Meeting of Shareholders 2020 on April 26, 2020 at 09.30 a.m. at the Four Wings Hotel, Floor 5th, King Kanya Room, 40,
Sukhumvit Road, Soi 26, Khet Klongtoey, Bangkok, 10110, or such other date, time and place as the meeting may be held
---------------------------------------------------------------------- วาระที่

Agenda item no.

เรื่อง
Re :

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

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

เสียง  ไม่เห็นด้วย

Approve

 วาระที่

Agenda item no.

Votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes

Abstain

เสียง

Votes

เรื่อง
Re :

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

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

เสียง  ไม่เห็นด้วย

Approve

 วาระที่

Agenda item no.

Votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes

Abstain

เสียง

Votes

เรื่อง
Re :

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

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

เสียง  ไม่เห็นด้วย

Approve

 วาระที่

Agenda item no.

Votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes

Abstain

เสียง

Votes

เรื่อง
Re :

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

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

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

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

Approve

เสียง  ไม่เห็นด้วย
Votes

Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes

Abstain

เสียง

Votes
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