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         วนัท่ี  1  เมษายน  2565 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย เอกสารประกอบการเขา้ร่วมประชุม 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 
2. ส าเนางบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
3. รายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (QR Code และ Link ส าหรับ Download ไฟล ์PDF)  

56-1 ONE-REPORT 
4. ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
5. ประวติัของกรรมการท่ีออกตามวาระฯ และประวติับุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการแทน

ต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งลง 
6. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. ค. เพ่ือส่งกลบัทางบริษทัฯ  
8. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

 
       ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทั แฟนซีวูด๊อินดสัตรีส จ ากดั (มหาชน)  คร้ังท่ี 2/2565 วนัท่ี 24 มีนาคม 2565  ไดมี้มติอนุมติัให้
เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ส านกังานสาขา 2 ของบริษทั 
เลขท่ี 22 ซอยประดิษฐม์นูธรรม 23 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร10230 โดยก าหนดรายช่ือผู ้
ถือหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน (Record  Date ) ในวนัท่ี  7  เมษายน 2565 
 ส าหรับการก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565  บริษทัฯ ไดป้ระกาศใน  เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ      
เพ่ือเรียนเชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า  ตั้งแต่วนัท่ี 24 มกราคม 2565 ถึง วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 แต่เม่ือ
ครบก าหนดเวลาแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู ้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระอ่ืนใดมายงั  บริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติ
คณะกรรมการบริษทั  ดงัน้ี 
 
วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ลงวนัท่ี 28 เมษายน 2564 
ความเป็นมาและเหตผุล บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ส านกังาน

สาขา 2 ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมดงักล่าวส่งใหต้ลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย ์ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด อีกทั้งไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
อีกดว้ย   

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั  
                                     ใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
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วาระท่ี 2. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2564 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้              

ไดรั้บทราบ 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ  เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบ 

 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้   
ความเป็นมาและเหตผุล งบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไดผ้า่นการ 

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและไดผ้า่นการสอบทานจากคณะกรรมการบริษทัและ 
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้งตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่น
รายงานประจ าปี 2564 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้  

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียง  
                                 เท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 
วาระท่ี 4.  พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 
ความเป็นมาและเหตุผล จากงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไดผ้า่นการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว้วา่ถูกตอ้งตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ปรากฏวา่ผลประกอบการประจ าปี 2564 ท่ีแสดงในงบ
การเงินรวมของบริษทัฯ มีผลขาดทุน จ านวนเงิน 61,309 พนับาท ( หกสิบหน่ึงลา้นสามแสนเกา้พนับาท) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ  มีผลประกอบการ ขาดทุน เป็นจ านวนเงิน 76,217 พนับาท                 
( เจ็ดสิบหกลา้นสองแสนหน่ึงหม่ืนเจ็ดพนับาท) ประธานฯ จึงไดเ้สนอขอใหบ้ริษทั งดจ่ายเงินปันผล            

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหบ้ริษทังดจ่ายเงินปันผล  
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียง                                  
                                              เท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 
วาระท่ี 5.  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน                       
ความเป็นมาและเหตุผล เน่ืองจากในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 มีกรรมการท่ีครบวาระท่ีจะตอ้งออกจากการเป็น 

กรรมการ จ านวน 3  ท่าน 1.พล.อ.ดรัณ ยทุธวงษสุ์ข  2.ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.ธรรมศกัด์ิ  พงศพิ์ชญา
มาตย ์3.นายอาวิน โซน่ี จึงเหลือกรรมการบริษทัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีจ านวน 6 ท่าน เพ่ือใหค้รบจ านวน 9 ท่าน  
( ในจ านวน 9 ท่าน จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน หรือ จ านวน 1 ใน 3  ของจ านวน
กรรมการทั้ งหมด )   ตามข้อบังคบัของบริษัท ขอ้ 16 และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด               
พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริษัท  ( โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและ
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พิจารณาค่าตอบแทน ) จะตอ้งน าเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตาม 
กฎหมาย  ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา และมีมติอนุมติัแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ี
ประชุมผู ้ถือหุ้นแล้วจึงจะสามารถเข้าท างานและปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งกรรมการบริษัทได้ซ่ึง 
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดท้ าการสรรหาติดต่อบุคคลท่ี 
มีคุณสมบติัเหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม  
2565   แลว้     

ความเห็นคณะกรรมการ จากผลการประชุมของคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม  2565  เห็นควรเสนอช่ือกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ทั้ง 3 ท่าน ทดแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง 
เน่ืองจาก เป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ เก่ียวกับงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ตามรายนาม
ต่อไปน้ี :-  

      1.  พล.อ.ดรัณ ยทุธวงษสุ์ข       กรรมการบริษทั                               
                         2.  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.ธรรมศกัด์ิ  พงศพิ์ชญามาตย ์ กรรมการบริษทั   
                                               3.  นายอาวนิ โซน่ี      กรรมการบริษทั                                                                                       
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนั ใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 
 วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2565  
ความเห็นคณะกรรมการ    ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15 ก าหนดให้

กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั  เบ้ียประชุม  บ าเหน็จ  โบนสั  หรือผลประโยชน์
ตอบแทนใหล้กัษณะอ่ืน  ตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองใน
สามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ซ่ึงคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ไดป้ระชุมพิจารณาคร้ังท่ี 2/2565 วนัท่ี 24 มีนาคม 2565 และผลการ
ประชุมของคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2565   ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2565 
ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการทุกชุด  ใหแ้ก่กรรมการ จ านวน 5,000 บาท / คน / คร้ัง ท่ีเขา้ประชุม 

2.ค่าตอบแทนรายเดือน 
 
 

ใหแ้ก่ประธานคณะกรรมการบริษทั  จ านวน 30,000 บาท / เดือน 
ใหแ้ก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 30,000 บาท / เดือน 
ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั  จ านวน 20,000 บาท / เดือน 

3.ค่าบ าเหน็จตอบแทนกรรมการ ใหแ้ก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ 6 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กจิการ ในปี 2565 โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผู ้
พิจารณาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการตามความเหมาะสม 
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คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา  
                                   ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2565 
ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็น ควรเสนอ 

ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ นางสาวซูซาน  เอ่ียมวณิชชา  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4306  และ/หรือ  นายสุชาติ  พานิชยเ์จริญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน  4475  และ/หรือ  นายอภิชาติ บุญเกิด  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4963  หรือ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนท่ีบริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั มอบหมายเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยประจ าปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนท่ีเสนอจ านวนเงิน  1,500,000  บาท (หน่ึงลา้นห้าแสนบาทถว้น) 
โดยค่าตอบแทนในปี 2565 น้ีลดลงจากปี 2564 จ านวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถว้น)  ซ่ึงค่าตอบแทน
ดงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบทาน  งบประจ าไตรมาสและตรวจสอบ
บญัชี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง และอ่ืน ๆ  

 
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั   
                                    ใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 
วาระท่ี 8. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี)       

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ ซ่ึงมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได ้ทั้งหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ือง
อ่ืน  นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้    

 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว หากไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม ดว้ยตนเองได ้ 
สามารถมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทนไดต้ามหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ีและยืน่ต่อ บริษทัก่อนเขา้ร่วมประชุม
ดว้ย 
 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายวบูิลย ์   โกศลธนวงศ)์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จํากัด  (มหาชน ) 

วันศุกร์ ที- 28 เมษาวน 2564 

ณ ห้องประชุม สํานักงานสาขา 2 เลขที- 22 ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม 23 

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

 
 นายปิยพจน์  วงศอ์ภยั  เลขานุการบริษทั  ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564  ของ 
บริษทั แฟนซีวูด๊อินดสัตรีส จาํกดั (มหาชน) เมื5อเวลา 9.30 น. และไดก้ล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทั และผูเ้กี5ยวขอ้ง ดงันี<  

กรรมการที-เข้าร่วมประชุม  
ท่านที5 1  พล.อ.ดรัณ  ยุทธวงษสุ์ข  ตาํแหน่ง  ประธานคณะกรรมการบริษทั 
ท่านที5 2  คุณวิบลูย ์ โกศลธนวงศ ์    ตาํแหน่ง     ประธานเจา้หนา้ที5บริหาร                                                 
ท่านที5 3  คุณทวีทรัพย ์  จิตตโ์สภณ         ตาํแหน่ง     กรรมการผูจ้ดัการใหญ่,รักษาการประธานเจา้หนา้ที5 

บริหารบญัชีการเงิน 
ท่านที5 4  คุณวิชยั   ตนัพฒันรัตน ์    ตาํแหน่ง  กรรมการบริษทั 
ท่านที5 5   พลตาํรวจโทสมเดช   ขาวขาํ  ตาํแหน่ง  กรรมการบริษทั 
ท่านที5 6 ศ.ดร.ธรรมศกัดิF   พงศพ์ชิญามาตย ์ ตาํแหน่ง     กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                                  
ท่านที5 7 คุณอาวนิ  โซนี5   ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ 
ท่านที5 8 พล.อ.อุทยั ชินวตัร   ตาํแหน่ง  กรรมการบริษทั 
การประชุมในวนันี< มีกรรมการไม่ไดม้าเขา้รวมประชุม  1   ท่าน   คือ    คุณไพจิตร บุณยานุเคราะห์ เพราะป่วย       
 
ฝ่ายบริหารของบริษัทที-เข้าร่วมประชุม 
ท่านที5 1 คุณธีรพนัธุ์ พืชการ   ตาํแหน่ง      ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บมจ.แฟนซีวูด๊อินดสัตรีส  

                                                                     
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด 
  คุณสุมนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา                   

อาสาพทัิกษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 
           คุณชุลีรัตน ์ จรัสกุลชยั 

 
นายปิยพจน์  วงศ์อภยั เลขานุการบริษทัได้แจง้ต่อที5ประชุมว่าการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ของบริษัท       

ในวนันี< มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดงันี< มาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน  5 ราย มีจาํนวนหุ้น 22,600 หุ้น รับมอบฉนัทะมาร่วมประชุม
จาํนวน 5 ราย  มีจาํนวนหุน้ 297,286,400  หุ้น (รวมมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ศ.ดร.ธรรมศกัดิF   พงศพ์ิชญามาตย ์เขา้ประชุม
แทน จาํนวน 21 ราย มีจาํนวนหุ้น 79,155,400 หุ้น) รวมจาํนวนผูเ้ขา้ประชุมทั<งสิ<น 31 ราย นับรวมเป็นจาํนวนหุ้นได ้
376,464,400  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.2137  ของจาํนวนหุ้นที5จาํหน่ายแลว้ทั<งหมด 615,000,000 หุ้น ซึ5งเกินกว่าหนึ5งในสาม (1/3) 
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ของจาํนวนหุ้นที5จาํหน่ายแลว้ทั<งหมด  ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบั
ของบริษทั ขอ้ 34. 

โดยก่อนเริ5มพิจารณาวาระการประชุม  นายปิยพจน์ วงศ์อภยั  เลขานุการบริษทัได้ชี< แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน      
ดงัมีรายละเอียดดงันี< การประชุมในวนันี< มีวาระการประชุมทั<งสิ<น 8 วาระ ดงัรายละเอียดลาํดบัวาระการประชุม  ปรากฏตาม
หนงัสือเชิญประชุมที5ไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้นแลว้ สาํหรับวิธีการลงคะแนนตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 36. ไดก้าํหนดว่าในการออก
เสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง ทั<งนี< เพื5อความสะดวกในการนบัคะแนนเสียง  ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียง
เฉพาะ  ผูถื้อหุ้นที5ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และหรือ งดออกเสียง  และจะนาํคะแนนเสียงดงักล่าวหักออกจากจาํนวนเสียง
ทั<งหมดที5เขา้ร่วมประชุม  ส่วนที5เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที5เห็นดว้ยในวาระนั<น ๆ สําหรับผูถื้อหุ้นที5เห็นดว้ย  เจา้หน้าที5   
จะขอรับใบลงคะแนนคืนเมื5อเสร็จสิ<นการประชุม  โดยขอใหว้างไวบ้นโต๊ะที5ท่านนั5งประชุมเพื5อบริษทัจะไดเ้ก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน
ต่อไป  ในกรณีที5ไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือ แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื5น  ให้ถือว่าที5ประชุมมีมติเห็นชอบหรือ
อนุมติัเป็นเอกฉนัท ์

การลงมติในวาระที5 1 , 3 , 4 , 5 , 6  และ  7  จะเป็นการใหผู้ถื้อหุน้ที5มาประชุม ลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออก
เสียง  เพื5อความสะดวกในการนบัคะแนนในกรณีที5มีผูถื้อหุ้นท่านใด ที5ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในวาระต่าง ๆ ดงักล่าว ให้
ยกมือขึ<นจะมีเจา้หนา้ที5เดินไปเก็บใบลงคะแนน 

ในวาระที5 2 จะไม่มีการลงมติ  เนื5องจากเป็นการเสนอผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบ ปี 2563                
ให้ที5ประชุมรับทราบ 
 เมื5อเลขานุการบริษทัไดอ้ธิบายเสร็จสิ<นแลว้  จึงขออาสาสมัครเพื5อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจาํนวน 3 ท่าน  
ประกอบดว้ย (1) คุณนฤพนธ์ สุขงาม  (2) คุณสรัญญา  ลงสุวรรณ์  (3) คุณภูเมธ  ศรุติเดชานนท ์
 
 จากนั<นเลขานุการบริษทัไดเ้รียนเชิญท่านประธาน พล.อ.ดรัณ  ยุทธวงษ์สุข กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํ      
ปี 2564  
 ท่านประธานบริษทัได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผูถื้อหุ้นที5มาร่วมประชุม และได้เริ5มการประชุมสามัญ           
ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี<  
 
วาระที- 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563  ลงวันที-  24  กรกฎาคม  2563 

 

ประธานที-ประชุม ขอเสนอใหที้5ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563 เมื5อวนัที5  24 กรกฎาคม 
2563  ตามรายละเอียดสาํเนารายงานการประชุมที5ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม จึงขอให้ที5ประชุมได้
โปรดพิจารณารายงานดงักล่าวเพื5อลงมติรับรองรายงานการประชุม   และเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุ้นไดซ้กัถามเพิ5มเติม  แต่ไม่มีผูถื้อ
หุ้นท่านใดซกัถามเพิ5มเติม  ประธานจึงขอให้ที5ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติในวาระนี<  
 

แจ้งสรุปผลของมติที-ประชุม วาระที-  1  ที-ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้การรับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563  
  จาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียงทั<งหมดในวาระนี<  จาํนวน   376,464,400  เสียง 
  เห็นดว้ย  376,464,400   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
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  ไม่เห็นดว้ย     -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
              
วาระที- 2 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 

 
ประธานที5ประชุมไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563 ใหที้5ประชุมรับทราบโดยมี 

ขอ้มูลโดยสรุปของผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 ดงันี<  
ในปี 2563 บริษทั แฟนซีวูด๊อินดสัตรีส จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย ยงัคงดาํเนินธุรกิจในสภาวะทางเศรษฐกิจที5มี

ความผนัผวนสูง โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด อยา่งที5เราทราบกนัดีในปัจจุบนั โดยผลการดาํเนินงานในปี 2563 สรุปโดยสังเขป
ดงันี<   
            รายได้รวมของ บริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม ในปี 2563 เท่ากับ 267.34 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 
เป็นจาํนวนเงิน 1.82  ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราส่วนที5ลดลง ร้อยละ 0.67 (รายไดร้วมปี 2562 เท่ากบั 269.16 ลา้นบาท )   
               มีรายได้จากการขาย ในปี 2563 เท่ากับ 255.25 ล้านบาท ลดลง จากปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน 2.47 ลา้นบาท
คิดเป็นอตัราส่วนที5ลดลง ร้อยละ 0.96 (รายไดจ้ากการขายปี 2562 เท่ากบั 257.72 ลา้นบาท) 
               ตน้ทุนขายในปี 2563 เท่ากบั 229.24 ลา้นบาท ลดลงจากในปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน 22.84 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราส่วนที5
ลดลง ร้อยละ 9.06 (ตน้ทุนขายปี 2562 เท่ากบั 252.08 ลา้นบาท)  
               ในส่วนของงบเฉพาะกิจการ บริษทัมีรายได ้ในปี 2563 เท่ากบั 217.63 ลา้นบาท เพิ5มขึ<นจากปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน 
10.46 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วนที5เพิ5มขึ<น ร้อยละ 5.05 (รายไดปี้ 2562 เท่ากบั 207.17 ลา้นบาท)   
               มีรายได้จากการขาย ในปี 2563 เท่ากับ 206.11 ล้านบาท เพิ5มขึ< นจากปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน 11.99 ล้านบาท 
คิดเป็นอตัราส่วนที5เพิ5มขึ<น ร้อยละ 6.18  (รายไดจ้ากการขายปี 2562 เท่ากบั 194.12 ลา้นบาท) 
               มีตน้ทุนขายในปี 2563 เท่ากบั  190.91 ลา้นบาท  ลดลงจากปี 2562 เป็นจาํนานเงิน 9.64 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราส่วนที5
ลดลง ร้อยละ 4.81  (ตน้ทุนขายปี 2562 เท่ากบั 200.55 ลา้นบาท) สาเหตุที-บริษัทมีรายได้จากการขาย ลดลง   ต้นทุนขายลดลง    

มาจากการปรับโครงสร้างการทํางานและปัญหาทางเศรษฐกจิ 
 
  จากนั<นประธานที5ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามเพิ5มเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ5มเติม   

 
 (เนื5องจากวาระนี< เป็นวาระรับทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 จึงไม่มีการลงมติแต่ประการใด  
จึงขอพิจารณาในวาระที5 3 ต่อไป ) 
 

วาระที- 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีสิGนสุด ณ วันที- 31 ธันวาคม 2563 ซึ-งผ่านการ 

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

 

                ประธานที-ประชุม ไดเ้สนอใหที้5ประชุมพิจารณาและอนุมตัิงบการเงินของบริษทัสาํหรับปีบญัชีสิ<นสุด ณ วนัที5 31  
ธนัวาคม 2563  ซึ5 งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ( บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั ) รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุม 
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และรายงานประจาํปี 2563 ที5ไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้แลว้จากนั<นประธานที5ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามเพิ5มเติม  
โดยมีผูถ้ือหุน้ไดซ้กัถาม ดงันี<  (ข้อซักถามและคาํตอบ  ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) เมื5อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด 
ซกัถามเพิ5มเติมแลว้  ประธาน จึงกล่าว 
ต่อที5ประชุมใหพ้ิจารณาลงมติในวาระนี<  

แจ้งสรุปผลของมติที-ประชุม วาระที- 3  ที-ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชี

สิGนสุด ณ วันที- 31 ธันวาคม 2563 ซึ-งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
  จาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียงทั<งหมดในวาระนี<  จาํนวน   376,464,400  เสียง 
  เห็นดว้ย  376,464,400   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย                -                 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
 
วาระที- 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 

 
ประธานที-ประชุม ไดแ้จง้ว่าจากงบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี 2563 สิ<นสุด ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2563 ไดผ้่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและไดผ่้านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่า
ถกูตอ้งตามมาตรฐานบญัชีที5รับรองทั5วไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจาํปี 2563 ที5แสดงในงบการเงินรวมของบริษทัฯ มีผล
ขาดทุน  จาํนวนเงิน 42,037,086 บาท  (สี5สิบสองลา้นสามหมื5นเจ็ดพนัแปดสิบหกบาท)  และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัฯ     
มีผลประกอบการ ขาดทุน เป็นจาํนวนเงิน  61,949,862  บาท  (หกสิบเอ็ดลา้นเกา้แสนสี5หมื5นเก้าพนัแปดร้อยหกสิบสองบาท)      
ที5ประชุมคณะกรรมการ บริษทั ฯ ครั< งที5 3/2564 วนัที5 24 มีนาคม 2564 จึงไดเ้สนอขอใหบ้ริษทังดจ่ายเงินปันผล  ประจาํปี 2563                                              

                                         
 จากนั<นประธานที5ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามเพิ5มเติมเกี5ยวกบัรายละเอียดของการงดจ่ายเงินปันผลของ
บริษทัในครั< งนี<   แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามเพิ5มเติม     ประธานจึงขอใหที้5ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี<  
 

 แจ้งสรุปผลของมติที-ประชุม วาระที- 4  ที-ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 
  จาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียงทั<งหมดในวาระนี<  จาํนวน   376,464,400  เสียง 
  เห็นดว้ย  376,464,400   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย                -                 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
 
วาระที-  5 พจิารณาเลือกตัGงกรรมการที-ต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน 
 

ประธานที-ประชุม   ได้แจ้งว่าตามข้อบงัคับของบริษทัขอ้ 17 กาํหนดว่า  “ ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั< ง        
ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง  1  ใน  3  เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการที5จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดย
จาํนวนใกล ้ 1  ใน  3 ”   ซึ5งในปีนี<กรรมการที5ตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัตามกาํหนดวาระมีดงันี<  

1.คุณวิบลูย ์โกศลธนวงศ ์  
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2.พล.ต.ท.สมเดช ขาวขาํ   
3.คุณไพจิตร บุณยานุเคราะห ์ 
ประธ านได้มอบหมายให้  คุณ วิชัย  ตันพัฒ นรัตน์  กรร มก ารสรรหาฯ เ ป็นผู้เสนอใ ห้ที5ประชุมพิจารณา                         

โดย  คุณวิชยั ตนัพฒันรัตน์ ไดเ้สนอใหแ้ต่งตั<ง  
1.นายวิบลูย ์โกศลธนวงศ ์  
2.พล.ต.ท.สมเดช ขาวขาํ   
3.นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์  
กรรมการที5ออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ5ง  
กรรมการบริษทัที5ปฏิบติัหนา้ที5จาํนวน 9  ท่าน ( ในจาํนวน 9 ท่าน จะประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน หรือ 

จาํนวน 1 ใน 3  ของจาํนวนกรรมการทั<งหมด )  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 16. และ ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชน จาํกดั 
พ.ศ.2535  คณะกรรมการบริษทั  ( โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน )       
จะตอ้งนาํเสนอบุคคลที5มีคุณสมบตัิเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย  ต่อที5ประชุมผูถื้อหุ้นเพื5อพิจารณา และมีมติ
อนุมติัแต่งตั<งบุคคลดงักล่าวที5ได้รับการแต่งตั<งจากที5ประชุมผูถื้อหุน้แลว้จึงจะสามารถเขา้ทาํงานและปฏิบตัิหน้าที5ในตาํแหน่ง
กรรมการบริษทัได ้ 

ซึ5 งคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดท้าํการสรรหาบุคคลที5มีคุณสมบติั
เหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อที5ประชุมของคณะกรรมการบริษทั เมื5อวนัที5 24 มีนาคม 2564  แลว้ จากผลการประชุม    
ของคณะกรรมการบริษทั เมื5อวนัที5 24 มีนาคม 2564 เห็นควรเสนอชื5อกรรมการที5ครบกาํหนดออกตามวาระกลบัเขา้เป็น
กรรมการของบริษทัอีกวาระหนึ5ง ทั<ง 3 ท่าน  เนื5องจาก กรรมการที5ออกตามวาระทั<ง 3 ท่าน  เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ เกี5ยวกบั
งานดา้นต่าง ๆ ของบริษทัเป็นอยา่งดี ตามรายนามต่อไปนี<  :-  
      1.คุณวิบลูย ์โกศลธนวงศ ์  ประธานเจา้หนา้ที5บริหาร,กรรมการ 

2.พล.ต.ท.สมเดช ขาวขาํ  กรรมการ 
3.คุณไพจิตร บุณยานุเคราะห ์ กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ      

  
แจ้งสรุปผลของมติที-ประชุม วาระที- 5  ที-ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่ตัGงกรรมการที-ออกตามวาระและแต่งตัGงกรรมการใหม่แทน

ตําแหน่งกรรมการบริษัทที-ว่าง 

 ผลการนับคะแนนลงมติวาระที- 5.1 แต่งตัGง คุณวิบูลย์ โกศลธนวงศ์   
  จาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียงทั<งหมดในวาระนี<  จาํนวน   376,464,400   เสียง 
  เห็นดว้ย  376,464,400   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย                -                 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
 

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที- 5.2 แต่งตัGง พล.ต.ท.สมเดช ขาวขํา 
  จาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียงทั<งหมดในวาระนี<  จาํนวน   376,464,400  เสียง 
  เห็นดว้ย  376,464,400   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย                -                 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
 

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที- 5.3  แต่งตัGง คุณไพจิตร บุณยานุเคราะห์ 
                               จาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียงทั<งหมดในวาระนี<  จาํนวน   376,464,400  เสียง 
  เห็นดว้ย  376,463,900   เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
  ไม่เห็นดว้ย                        500            เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0001 
  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
 
  วาระที-  6 พจิารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบําเหน็จกรรมการ ประจําปี 2564 

 

ประธานที-ประชุม สาํหรับค่าบาํเหน็จกรรมการในปี 2563 ที5ผ่านมา ผลจากมติที5ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั< งที5 
3/2564 เมื5อวนัที5 24 มีนาคม 2564 ไดมี้มติให้งดจ่ายค่าบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2563     
          สาํหรับค่าตอบแทนกรรมการ และบาํเหน็จกรรมการ ประจาํปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
เสนอต่อคณะกรรมการของบริษทั โดยกาํหนดให้ค่าตอบแทนประกอบไปดว้ย ค่าเบี<ยประชุม  ค่าตอบแทนรายเดือน และค่า
บาํเหน็จกรรมการ ซึ5งเป็นอตัราเดียวกบัค่าตอบแทนประจาํปี 2563 ดงันี<   
 

1.ค่าเบี<ยประชุมคณะกรรมการทุก
ชุด  
 

ใหแ้ก่กรรมการ จาํนวน 5,000 บาท / คน / ครั< ง ที5เขา้ประชุม 

2.ค่าตอบแทนรายเดือน ใหแ้ก่ประธานคณะกรรมการบริษทั  จาํนวน 30,000 บาท / เดือน 
ใหแ้ก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 30,000 บาท / เดือน 
ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั  จาํนวน 20,000 บาท / เดือน 

3.ค่าบาํเหน็จตอบแทนกรรมการ ใหแ้ก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ 6 ของกาํไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ในปี 2563 โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที5
บริหารเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม 

    
   
 จากนั<นประธานที5ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามเพิ5มเติมในวาระนี<   แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ5มเติม 
ประธานจึงขอใหที้5ประชุมพจิารณาลงมติในวาระนี<  
 
  

แจ้งสรุปผลของมติที-ประชุม วาระที- 6 ที-ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ กําหนดค่าบําเหน็จตอบแทนกรรมการ

ประจําปี 2563 การลงมติในวาระนีG  
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  จาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียงทั<งหมดในวาระนี<  จาํนวน   376,464,400  เสียง 
  เห็นดว้ย  376,464,400   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย                -                 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
 

(ใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม ( 2 / 3 ) ของคะแนนเสียงทั<งหมดของผูถื้อหุน้ที5มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน) 
 
วาระที- 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัGงผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2564 

 

ประธานที-ประชุม  ไดม้อบหมายให้ ศ.ดร.ธรรมศกัดิF   พงศพ์ิชญามาตย ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูแ้ถลงต่อที5
ประชุม   ศ.ดร.ธรรมศกัดิF   พงศพ์ชิญามาตย ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  แจง้ต่อที5ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้
เสนอใหที้5ประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั<งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 ไดแ้ก่  

นางสาวกรรณิการ์  วิภาณุรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที5 7305 และ/หรือ  
นายจิโรจน ์ ศิริโรจน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที5  5113  และ/หรือ   
นางสาวนงลกัษณ์  พฒันบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที5  4713 และ/หรือ   
นางสุมนา  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที5  5897 และ/หรือ  
นายโกมินทร์  ลิ<มปราชญา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที5  3675  และ/หรือ  
นายมงคล  เหล่าวรพงศ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที5  4722  และ/หรือ  
นางสาวกชมน  ซุ่นหว้น ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที5  11536   

แห่งบริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจาํปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนที5เสนอจาํนวนเงิน 
2,100,000 บาท (สองลา้นหนึ5 งแสนบาทถว้น)  โดยค่าตอบแทนในปี 2564  สูงขึ<นกว่าปี 2563 ซึ5งค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้       
ยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอื5น ๆ ที5เกี5ยวข้องกับการสอบทานงบประจําไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที5เกิดขึ< น                 
จากการเดินทาง ค่าเบี<ยเลี<ยง และอื5น ๆ 
 
               จากนั<นประธานที5ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามเพิ5มเติมในวาระนี<   แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพิ5มเติม 
ประธานจึงขอใหที้5ประชุมพจิารณาลงมติในวาระนี<  
 
แจ้งสรุปผลของมติที-ประชุม วาระที- 7   ที-ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตัGงผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 

2563 
จาํนวนผูมี้สิทธิออกเสียงทั<งหมดในวาระนี<  จาํนวน   376,464,400    เสียง 

  เห็นดว้ย  376,464,400     เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย                -                 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  -  
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วาระที-  8  พจิารณาเรื-องอื-น ๆ  ( หากมี ) 

 

ประธานที-ประชุม ได้แจ้งต่อที5ประชุมว่า  ขณะนี< วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากที5ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเสร็จสิ<นแล้ว          
ไม่ทราบว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการจะกล่าวสิ5งใดเพิ5มเติมหรือไม่  แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามเพิ5มเติม   ประธานไดแ้จง้ต่อที5
ประชุมว่า  หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเรื5องอื5นใดต่อที5ประชุมนี<     ที5ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้การพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที5
ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมครบถว้นแลว้  ผมในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการบริษทั  ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านที5เขา้
ร่วมประชุมในวนันี<  และขอปิดการประชุม ณ บดันี<  
  ปิดประชุมเวลา   10.30  น. 
 
       
                 (พล.อ.ดรัณ  ยทุธวงษสุ์ข) 
                        ประธานที5ประชุม 

 
 
( นายปิยพจน์  วงศอ์ภยั  ) 
      เลขานุการบริษทั  
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เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 

สรุปข้อซักถามผู้ถือหุ้น และ คาํตอบ ประธานที"ประชุมและกรรมการที"เกี"ยงข้อง 

วาระที"  3      พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชีสิ-นสุด ณ วันที" 31 ธันวาคม 2563              

ซึ"งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม 

มีคาํถามจากคุณชุลรีรัตน์  จรัสกุลชัย ผู้รับมอบจากสมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จํานวน 3 ข้อ 
บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลใหก้บัผูถ้ือหุน้ตั<งแต่ปี พ.ศ. 2509 ถึงปัจจุบนั คาํถามมีดงันี<  
1. บริษัทมีกลยุทธในการตลาดอย่างไรในการเพิ-มยอดขาย 
 
คุณวิบูลยเ์ป็นผูต้อบ : เกี5ยวกบัเรื5องยอดขายตอนนี<นับเป็นสภาวะเศรษฐกิจทาํให้เราเปิดตลาดใหม่ไม่ได ้ซึ5 งตอนนี<

ค่อนขา้งลาํบากเขา้ก็ไม่ไดอ้อกก็ไม่ได ้แต่เราก็จะพยายามเพิ5มยอดขายให้ได ้
ประธาน (พล.อ.ดรัณ) ตอบเสริม : กลยุทธ์ในการบริหารเมื5อไม่สามารถเพิ5มยอดขายไดใ้นฐานะที5ผมเป็นประธาน

บริษัทผมก็ได้ระดมกลยุทธ์ในการประสานงานด้วยการพยายามจะลดต้นทุนที5เราทาํปัจจุบนันี< ก็คือ เราปรับโครงสร้าง            
เรื5องการจ้างแรงงาน เราปรับต้นทุนการสต๊อกสินคา้ให้ลดลง เราก็จะลดการสต๊อกสินคา้ลงเป็นบางส่วน ซึ5 งเราจะทาํต่อไป       
คือการประหยดัพลงังาน เรามีแผนที5จะนาํระบบ โซล่าเซลลม์าใช้ เพราะผมดูตวัเลขการใชพ้ลงังาน โดยเฉพาะพลงังานไฟฟ้า    
สูงมาก ถา้เราสามารถใชร้ะบบโซล่าเซลลม์าช่วยได ้ผมเชื5อว่ามนัจะลดรายจ่ายลงไปอีก และเราก็พยายามทาํตามความตอ้งการ
ของตลาดโดยการนาํพื<นที5ว่างของบริษทัมาให้เช่าเพื5อสร้างรายไดขึ้<นมา ก็เป็นอีกช่องทางหนึ5 ง ในระหว่างที5ปัญหาโควิด-19 
เกิดขึ<นก็อย่างที5รู้กนั ผมขอให้ผูถื้อหุ้นสบายใจไดเ้รายงัมีวิธีการอย่างอื5นอีกมากมาย เชื5อว่าเราสามารถใช้โซล่าเซลล์เขา้มาช่วย     
ในเรื5องของพลงังานได ้ผมเชื5อว่ารายจ่ายในเรื5องพลงังานจะลดลง แน่นอนว่าเมื5อรายจ่ายลดลงรายรับก็จะเพิ5มขึ<นเพื5อสร้าง     
ความเขา้ใจใหผู้ถื้อหุน้ว่าเราจะทาํวิธีนี<  

2.  ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ และมีลูกค้าสําคัญที-ช่วยกันคิดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์

หรือไม่ 
คุณวิบลูย ์เป็นผูต้อบ : คือลูกคา้หลกัของเราจริง ๆ แลว้เป็นไมแ้ปรรูปหลกั ๆ เลยคือประเทศจีน เป็นลูกคา้หลกัสาํคญั

ของเรา ส่วนตลาดในประเทศก็มีอยูบ่า้ง ก็คือผา่นทางโกลบอลเฮาส์ ส่วนในเรื5องของผลิตภณัฑไ์มป้ระสาน ที5เป็นไมห้ลกัของเรา 
จะมีลูกคา้ตลาดไม้บางโพ การพฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกับประเทศญี5ปุ่นก็ใกล้จะประสบความสําเร็จแลว้ติดอยู่ที5ว่าจะสามารถ
ร่วมกนัที5จะลดตน้ทุนให้ตํ5าลง 

3. มีการคิดค้นนวัตรกรรมใหม่ ๆ สําหรับไม้แปรรูปเพื-อสร้างเอกลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือไม่ ถ้ามีกรุณายกตัวอย่าง 
คุณวิบลูย ์เป็นผูต้อบ : จริง ๆ แลว้ไมแ้ปรรูป พฒันาไดอี้กมาก และเป็นการต่อยอดอีกระดงัหนึ5ง ซึ5 งตอนนี<คิดว่าเราตอ้ง

ทาํตวัของเราใหมี้ความพร้อมที5จะกา้วไปสู่การผลิตโปรดกัส์ ปัจจุบนันี< เราควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เพื5อทาํให้ไดต้น้ทุน
ที5ชดัเจน และเราจะกา้วไปสู่ตลาดและโปรดกัซ์ใหม่ต่อไป 
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มีผู้ถือหุ้นสอบถาม 

มีคาํถามจากคุณสกล งามเลิศชัย  ผู้ถือหุ้น  

 
1. จากข่าวมิติหุ้นวนัที5 9 เมษา บอกถึง ธุรกิจอุตสาหกรรมไมย้างจะกลบัมา ทาํกาํไรในไตรมาสหนึ5 ง นั<น  บริษทั เราคาดว่า          

จะทาํกาํไรได้ไหม หรือ การทาํกาํไรต้องเลื5อนไปเป็นครึ5 งปีหลงัของปีนี<  และถามในการคาดการณ์ของการขายในปีใหม่นี<           

จะมีการเติบโตในส่วนไหนที5จะเป็นสาระสาํคญัของบริษทั 

คุณวิบูลย์ เป็นผู้ตอบ : เป็นโอกาสที5ดีในช่วงนี< มีความตอ้งการการใชง้านผลิตภณัฑ์ไมย้างพาราแปรรูปอยูจ่าํนวนมากซึ5งทาง
บริษทัคิดวา่จะทาํให้เป็นส่วนที5ทาํให้เกิดกาํไรหรือขาดทุนลดลงในช่วงของ ไตรมาส 1 และอาจจะมีกาํไรบา้งเลก็นอ้ยในช่วงของ 
ไตรมาส 3 ของปี 2564 นี<  

จากการคาดการณ์การขายในปี 2564 นี< เราตอ้งการขยายตวัจากการขายไมย้างพาราแปรรูปส่งออกไปประเทศจีนจะเริ5ม
ในไตรมาสที5สามของปี 2564 ซึ5งคาดวา่จะทาํให้บริษทัมีผลกาํไรมากขึ<นและทางบริษทัมีแผนในการขายไมย้างพาราประสาน
ภายในประเทศเพิ5มมากขึ<นโดยปัจจุบนัไดมี้การปรับคุณภาพของสินคา้ใหดี้ตอบรับความตอ้งการของลกูคา้ในปัจจุบนั 

ในส่วนของไมป้าร์ติเกิลบอร์ดปัจจุบนัทางบริษทัไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเนื5องและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของลกูคา้ที5ประเทศญี5ปุ่นซึ5งปัจจุบนันี< จะทดลองกนัมาแลว้หนึ5งปีเต็มซึ5งปัจจุบนัไดร้ับการตอบรับเป็นอยา่งดีปัจจุบนันี<
ยงัมีส่วนเดียวที5ติดอยูก่็คือเรื5องของตน้ทุนการผลิตที5จะตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาใหมี้คุณภาพที5ดีและราคาไม่สูงเกินไป 
 
2.เห็นว่าเอาเศษไมม้าทาํ wood pellet มีโอกาสทาํในปริมาณมากพอที5จะส่งออกไปขายต่างประเทศไดไ้หม 

คุณวิบูลย์ เป็นผู้ตอบ : ปัจจุบนับริษทัแฟนซีวุต๊อินดสัตรีสจาํกดั(มหาชน) ไม่ไดมี้ผลิตภณัฑ ์wood Pellet ในการส่งออกหรือผลิต
เพื5อขายในประเทศครับ 
 
3.ส่วนที5เป็นที5เช่าให้ Lazadaจะหมดอายใุนเมษา ปีหนา้ และใหต่้อไดอี้ก 2 ปี รวมเป็น 5 ปี มีความคาดหวงัว่าหลงัจากต่ออีก 2 ปี 
ทาง Lazadaจะเช่าต่อไปหรือไม่ และถา้เช่าต่อ เราสามารถจะเพิ5มค่าเช่าไดห้รือไม่ 
คุณวิบูลย์ เป็นผู้ตอบ : เรื5องของบริษทั LAZADA ที5จะหมดอายุในปีหน้าทางบริษทัไดมี้การประสารงานอยา่งต่อเนื5องกบัทาง
ตวัแทนของ LAZADA  บริษทัคาดหวงัว่าทางบริษทั LAZADA จะเขา้มาเช่าต่อและคาดว่าในช่วงการต่อสญัญาอาจมีการปรับ
ราคาค่าเช่าอยู ่แต่เนื5องดว้ยสถานการณ์ในปัจจุบนัซึ5ง สถานการณ์โควดิ 19 ก็อาจจะส่งผลกระทบกบัการปรับค่าเช่าในอนาคต
เช่นกนัแต่บริษทัก็ยงัมีความหวงัถึงเรื5องการปรับราคาค่าเช่าอยูค่รับ 
 
4.โครงสร้ายรายได ้หนา้ 11 ที5แบ่งออกเป็น 4 business units. นั<นจะเห็นไดว้า่รายไดจ้ากไมย้างพาราเป็น 53% ของทั<งหมด ขอให้

แยกในส่วนนี<ออก เป็น 1.1 ไมย้างพาราส่วนที5ขายในประเทศเท่าไหร่  1.2 ไมย้างพาราส่วนที5ขายในต่างประเทศเท่าไหร่  1.3 ไม้

ไบร์สนับอร์ด เท่าไหร่  1.4 อื5นๆ เช่นพวก wood chip , wood pelltet.   อยากให้แยกใหล้ะเอียดจะไดดู้เงินการเติบโตในส่วนนี< ได้

ง่ายขึ<น 
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คุณวิบูลย์ เป็นผู้ตอบ : ปี 2563 ไมย้างพาราส่วนที5ขายในต่างประเทศ จาํนวนเงิน 80,008,473.10 บาท ไมย้างพาราส่วนที5ขายใน
ประเทศ จาํนวนเงิน 4,174,766.65 บาท ไมไ้บร์สนับอร์ด จาํนวนเงิน 3,781,787.02 บาท ไมย้างพาราประสานในประเทศ จาํนวน
เงิน34,570,274.31 บาท อื5น ๆ (ไมส้บั,เฟอร์นิเจอร์) จาํนวนเงิน 14,620,370.40 บาท รวมเป็นเงิน 137,155,671.47 บาท 
 
5. จากงบของปี 63 Fancy Asset ยงัขาดทุนในกิจการอยู ่คิดว่าในปีใหม่นี<  จะขาดทุนเหมือนเดิมหรือไม่   และในส่วนของที5ดินที5

ถือครองอยูไ่ม่ไดท้าํอะไร จาํเป็นตอ้งเสียภาษีที5ดินและสิงปลูกสร้างหรือไม่ 

คุณวิบูลย์ เป็นผู้ตอบ : ในช่วงปี 2564 นี<อาจจะยงัขาดทุนอยูเ่นื5องดว้ยในปัจจุบนัไดรั้บผลกระทบของ โควิด-19 ซึ5 งส่งผลกระทบ
อยา่งสูงกบัความตอ้งการการซื<อบา้นใหม่ของลกูคา้ ปัจจุบนับริษทัไดด้าํเนินการทางดา้นการตลาดอยา่งอย่างต่อเนื5องโดยการจดั
โปรโมชั5นต่างๆใชสื้5อออนไลน์ในการส่งโปรโมชั5นต่างๆใหก้บัลกูคา้อยา่งต่อเนื5อง 
 
6. หนา้ 110 งบเฉพาะกิจการ ที5เป็นเงินใหกู้ย้มืระยะสั<นที5แสดง ค่าเผื5อผลขาดทุนในปี 63 ยอด 107.4 ลา้นบาท และในปี 62 มียอด

ขาดทุน 114 ลา้นบาท  รายการนี<หมายถึงอะไร ช่วยอธิบายขยายความใหด้ว้ย 

คุณสุมนา เป็นผู้ตอบ : ค่าเผื5อผลขาดทุนปี 2563 และ 2562 จาํนวน 107.40 ลา้นบาท และจาํนวน 114 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็น

การพิจารณาดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน (ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที5 9 เครื5องมือทางการเงิน) ซึ5 งจะพิจารณาจาก

ความสามารถในการดาํเนินงานหรือผลประกอบการรวมถึงแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดของบริษทัย่อย(บริษทัแฟนซี แอส

เสท จาํกดั) ซึ5 งบริษทัย่อยมีผลประกอบการขาดทุนสะสมเกินทุนปี 2563 และ 2562 จาํนวน 125.23 ลา้นบาท และจาํนวน 114 

ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นขอ้บ่งชี< เรื5องการดอ้ยค่า ดงันั<นบริษทัฯ จึงตอ้งพิจารณาดอ้ยค่าในเงินให้กู้ยมืและดอกเบี<ยคา้งรับตามที5

แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าว 

สําหรับค่าเผื5อผลขาดทุนของปี 63 จะพิจารณา 2 ส่วนคือ ในเงินให้กู้จาํนวน 107.46 ลา้นบาท และในดอกเบี<ยคา้งรับจาํนวน 

17.77 ลา้นบาท ส่วนของปี 62 จะพิจารณาดอ้ยค่าในเงินให้กูท้ ั<งจาํนวน  

7.หวัขอ้ 14.สินทรัพยไ์ม่ใชใ้นการดาํเนินงาน คือส่วนของที5ดินที5สุราษ ที5ทาํโรงงานไปบางส่วน มีที5ดินเหลือไม่ไดใ้ชท้าํอะไร ใช่

หรือไม่ 

คุณวิบูลย์ เป็นผู้ตอบ :ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่ได้ใช้งานในส่วนของที5ดินโรงงานสุราษฎร์นะครับปัจจุบนัที5ดินที5เรามีอยู่
ประมาณ 320 ไร่เศษ ใชพ้ื<นที5ในการทาํโรงงานอยูม่นั 125 ไร่โดยประมาณ ซึ5งพื<นที5ดา้นหลงัที5เป็นสวนปาลม์เก่านะครับปัจจุบนั
นี< เรามีแผนจะใหเ้กษตรกรนะครับหรือเกษตรกรเขา้มาดาํเนินการเช่าเป็นการเช่าระยะยาวนะครับ 

ในส่วนของอาคารที5เหลืออยูข่องโรงงานจงัหวดัสุราษฎร์ธานีครับทางบริษทัไดมี้การประสานงานกบัผูที้5สนใจเช่าพื<นที5
โรงงานเพื5อใชเ้ป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นคลงัสินคา้ซึ5งปัจจุบนันี< มีผูใ้หค้วามสนใจอยูพ่อสมควรในการเช่าพื<นที5ในส่วนที5
เหลืออยูข่องพื<นที5ไม่ไดใ้ชง้านคาดวา่ในช่วงไตรมาส3ของปี 2564 น่าจะมีการตกลงการเช่าแลว้เสร็จ 
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8.ที5ดินที5สุราษ ที5มี สามร้อยกว่าไร่  บนัทึกในบญัชีทั<งหมดเท่าไหร่ เห็นบอกว่าตํ5ากว่าราคาประเมิน โดยราชการ อยากใหแ้จง้
ราคาประเมินวา่เป็นเท่าไหร่รวมทั<งหมด 
คุณวิบูลย์ เป็นผู้ตอบ : ที5ดินสุราษฯ ทั<งหมด 320 ไร่ 2 งาน 33.6 ตารางวา บนัทึกไวใ้นบญัชีดว้ยราคาทุน 75.44 ลา้นบาท มีมูลค่า
ยตุิธรรมตามเล่มประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ(บริษทั ที.เอ.มาเนจเมน้ท ์คอร์โปเรชั5น (1999) จาํกดั ) เมื5อวนัที5 8 ธนัวาคม 2563 
โดยใชว้ธีิราคาทุน ราคาตามเล่มประเมินรวมจาํนวน 220 ลา้นบาท ซึ5งไม่ตํ5ากวา่ราคาตามบญัชี 
 
 



 
 

 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

 

 

ผู้บริหาร 
 คณะกรรมการของบริษัท ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เรื ่อง หลักเกณฑ์ เงื ่อนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ลงวันที่ 18 
พฤษภาคม 2535  ผู้บริหารทุกท่านไม่มีประวัติการท าผิดกฎหมาย, ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังมี
รายชื่อต่อไปนี ้

 

1. พล.อ.ดร.ดรัณ  ยุทธวงษ์สุข อายุ  68  ปี   

ต าแหน่ง ประธานกรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 

คณุวุฒิการศึกษาสูงสุด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท 

ประสบการณ์การท างาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี  

พ.ศ. 2557  
กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด กระทรวงคมนาคม  

ปี พ.ศ. 2558 – 2559    

กรรมการ  บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จ ากัด (มหาชน)   

2. นายวิบูลย์  โกศลธนวงค ์ อายุ  51  ปี 

ต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (CEO) (ผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัท) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา การจดัการ  
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท  

ประสบการณ์การท างาน 
 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท  แฟนซีแอสเสท จ ากัด    

   



 
 

3. นายวิชัย  ตันพัฒนรัตน์ อายุ  74  ปี  

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549 , DCP รุ่น 79) 

ต าแหน่ง กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา MBA American University of Hawaii 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท 

ประสบการณ์การท างาน 
 

กรรมการ บริษัท  แฟนซีแอสเสท จ ากัด 

  

  

4. นายทวีทรัพย์  จิตต์โสภณ อายุ  45  ปี 

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

ต าแหน่ง กรรมการผู้จดัการใหญ่ (ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามค าแหง   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 8.18 % (ณ วันท่ี 1 เมษายน 2564) 

ประสบการณ์การท างาน 
 

รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท  แฟนซีแอสเสท จ ากัด 

  

  

5. พล.ต.ท.สมเดช  ขาวข า อายุ  68  ปี   

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2559 รุ่น 133 ) 

ต าแหน่ง กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสน
ศาสตร์(รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท 

ประสบการณ์การท างาน 
 

กรรมการ  บริษัท  แฟนซีแอสเสท  จ ากัด 

 

 



 
 

6. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์  พงศ์พิชญมาตย์ อายุ  71  ปี  

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D., วท.ม., วท.บ. 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท 

ประสบการณ์การท างาน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 

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

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรสี จ ากัด (มหาชน)  

 
 

7.นายไพจิตร  บุณยานเุคราะห ์ อายุ  83  ปี 

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549) 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาฯและ
กรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท 

ประสบการณ์การท างาน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ประธานกรรมการสรรหาฯ :- บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรสี จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ :- บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรสี จ ากัด (มหาชน) 

  

8. นาย อาวิน  โซนี่ อายุ  40  ปี 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาฯ และกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั : 2000-2004 BBA 
สาขาการเงินและบญัช ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท 

ประสบการณ์การท างาน  -Asia Plus:Local Institutional Sales: 2015 - 2017 

กรรมการสรรหาฯ :- บริษัท  แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส  จ ากดั  (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ :- บริษัท  แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส  จ ากดั  (มหาชน) 

  

    



 
 

  

9. พล.อ.ดร.อุทัย  ชินวัตร อายุ  78  ปี 

ต าแหน่ง กรรมการ 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท 

ประสบการณ์การท างาน รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

  
 
 
เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยผู้บริหารจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติ

ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เรื ่อง หลักเกณฑ์ เงื ่อนไขและวิธีในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาตลงวันที่ 18 
พฤษภาคม 2535 ทั้งนี้ผู้บริหารทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน, ไม่มีประวัติการท าผิดกฎหมาย ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและ
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
   

1. นายวิบูลย์  โกศลธนวงค ์ อายุ  51  ปี 

ต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (CEO) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา การจดัการ  มหาวิทยาลัย สโุขทัยธรรมาธิราช 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท  

  

  

2. นายทวีทรัพย์  จิตต์โสภณ อายุ  45  ปี 

ต าแหน่ง กรรมการผู้จดัการใหญ่ (ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท) 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง   

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 8.18 % (ณ วันท่ี 1 เมษายน 2564) 

  

  

3.นายเมธา   รังสิยาวรานนท์  อายุ  50  ปี  

ต าแหน่ง รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 15.57 % (ณ วันท่ี 1 เมษายน 2564) 



 
 

                                    

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 
บริษัท แฟนซีแอสเสท จ ากัด  ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยมีผู้บริหารดังนี้ 
 นายวิบูลย์            โกศลธนวงค์ กรรมการ 
 นายวิชัย    ตันพัฒนรัตน ์ กรรมการ  
 นายทวีทรัพย์     จิตต์โสภณ กรรมการ 
 พล.ต.ท.สมเดช   ขาวข า  กรรมการ 
         
 
สัดส่วนการถือหุ้นและอายขุองผู้บริหารบริษัทมีดังนี้  
  

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง อายุ (ปี) 
สัดส่วนการถือหุ้น  

% บริษัท 

นายวิบูลย์  โกศลธนวงค ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 51 -  

นายทวีทรัพย์    จิตต์โสภณ กรรมการผู้จดัการใหญ ่ 45 8.18 

นายเมธา รังสิยาวรานนท์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ ่ 50 15.57 
 

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

หมายเหตุ : ไม่มีผู้บริหารท่านใดถือหุ้นในบริษัทย่อย 

               ผู้บริหารไม่มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

                                                      



 อายุ  83  ปี 

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549) 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาฯและ
กรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท 

ประสบการณ์การท างาน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ประธานกรรมการสรรหาฯ :- บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรสี จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ :- บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรสี จ ากัด (มหาชน) 
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สงิทสีง่มาดว้ย . 
ขนัตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565 

บรษิทั แฟนซวีู๊ดอนิดสัตรสี จาํกดั (มหาชน) 
วนัพฤหัสบดีท ี  เมษายน 2565 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 

                                                      



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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เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

พล.อ.ดร.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข                    อายุ 68 ปี

ต าแหน่ง ประธานกรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท)

 

คณุวุฒิการศึกษาสูงสุด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท 

ประสบการณ์การท างาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 

 

พ.ศ. 2557  

กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด กระทรวงคมนาคม 

 

ปี พ.ศ. 2558 – 2559    

กรรมการ  บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จ ากัด (มหาชน)   

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.2

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญมาตย์                  อายุ 71 ปี

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D., วท.ม., วท.บ. 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท 

ประสบการณ์การท างาน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 

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

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรสี จ ากัด (มหาชน)  



                                                      

  

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.3

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายอาวิน โซนี่                    อายุ 40 ปี

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาฯ และกรรมการตรวจสอบ 

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั : 2000-2004 BBA 
สาขาการเงินและบญัช ี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท 

ประสบการณ์การท างาน  -Asia Plus:Local Institutional Sales: 2015 - 2017 

กรรมการสรรหาฯ :- บริษัท  แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส  จ ากดั  (มหาชน) 

กรรมการตรวจสอบ :- บริษัท  แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส  จ ากดั  (มหาชน) 

  



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. 188 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy Form A. 
 (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน) 

(General and Simple Form) 
 
 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สัญชาติ                  อยูเ่ลขท่ี                           ซอย  ____ 
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง            อ าเภอ/เขต                   จงัหวดั     ___ 
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 
 
 (2)  เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited  (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
ดงัน้ี 

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 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     ____    
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง  อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์    ____ 
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ช่ือ                                                         อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขท่ี    ____ 
Name  age           years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                         อ าเภอ                  _____ 
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์    ____ 
Province                              Postal Code                                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

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

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark ✓ at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 
Enclosure 7 
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 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทัฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the 
Company 
 นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์ Mr. PAICHIT BOONYANUGRAHA 
 
 
 
 
 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได้ ให้กรรมการอิสระท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทน
กรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเขา้ประชุม 
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. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 วันพฤหัสที่ 28 เมษายน 
2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ส านักงานสาขา 2 ของบริษัท เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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.  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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.  
 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
หมายเหต/ุRemarks 

ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. 
 

 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ ท่ี   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหน่ึง 
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 นาย ไพจิตร บุณยานเุคราะห ์
   เลขท่ี 22 ซอยประดิษฐ์มนธูรรม 23  ถนนประดิษฐ์มนธูรรม    
   แขวงลาดพรา้ว  เขตลาดพรา้ว   
   กรุงเทพมหานคร  
   10230 
 
 
 

 

 

พบัตามรอยปร ุ

พบัตามรอยปร ุ



 

 

  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 
. 
 

 1 

บมจ. 188 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนและตำยตวั) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนที ่                                 
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สญัชาต ิ                 อยูเ่ลขที่                           ซอย    
 I/We     nationality              residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                 จงัหวดั      
 Road  Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet                  Province 
 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวู๊ดอนิดัสตรีส จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม               หุ้น         และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสยีง ดงันี ้

Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสยีง 

  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบริุมสทิธิ                หุ้น         และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสยีง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to     votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลอืกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ้่านเลขที่         
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์      
Province                              Postal Code                             
หรือ/Or 
ช่ือ                                                         อาย ุ          ปี อยูบ้่านเลขที่     
Name age          years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                       อ าเภอ                   
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์      
Province                              Postal Code                                   

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีว 
Anyone of these persons 

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

กรณีเลอืกข้อ 1. กรุณาท า
เคร่ืองหมาย  ที่   1. ระบช่ืุอ
ผู้ รับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลอืกข้อ 2. กรุณาท า
เคร่ืองหมาย  ที่   2. และ
เลอืกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึง่     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2. and 
choose one of these members of 
the Independent Directors. 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 วนัพฤหัสท่ี 
28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ส านกังานสาขา 2 ของบริษทั เลขท่ี 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐม์นู
ธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 
วำระที่  1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2564 ลงวันที่ 28 เมษำยน 2564 
Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders dated April 28th ,2021. 

 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่  2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2564 
Agenda item no. 2 Get to know the performance of the Company for the year 2021. 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่  3    พิจำรณำอนุมตัิงบดุลและงบก ำไรขำดทุนของบริษัทส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
    2564 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ว   
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. 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่  4 พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2564 
Agenda item no. 4   To consider and approve no dividend payment for the year 2021. 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วำระที่  5                   พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระประจ ำปี 2565 จ ำนวน 3 ท่ำน  
  ทดแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง                     
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. 
   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 Appointment of directors to all 
 เห็นด้วย  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Vote 

การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
Appointment of an individual 
5.1 พิจารณา พล.อ.ดรัณ ยทุธวงษสุ์ข   
  To consider Gen. Darran Yutthawonsuk 
 เห็นด้วย  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
5.2 พิจารณา ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.ธรรมศกัด์ิ  พงศพิ์ชญามาตย ์            
  To consider Professor Emeritus Dr. Thammasak Pongpidjayamaad  
 เห็นด้วย  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

                                     5.3 พิจารณา นายอาวิน โซนี่ 
  To consider Mr. Avin Sony. 
 เห็นด้วย  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วำระที่  6                    พิจำรณำอนุมัตกิ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และบ ำเหน็จกรรมกำร ประจ ำปี 2565   
Agenda item no. 6 To consider and Approval of the Remuneration Committee And bonus for the year 2022 The Board of Directors 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วำระที่  7                    พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับปี 2565  
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2022. 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง เสยีง 
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วำระที่  8 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda item no. 8 Other matters (if any) 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
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. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ/Remarks 

1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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.  ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จ ำกัด (มหำชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited  

 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 วนัพฤหสัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชมุ ส านักงานสาขา 2 ของบริษัท  เลขที่ 22 ซอย
ประดิษฐ์มนธูรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
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    เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่    เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่    เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วำระที่    เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 
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           ปิดแสตมป์ 

 
  เรียน นายไพจิตร บณุยานเุคราะห์ 
   เลขท่ี 22 ซอยประดิษฐ์มนธูรรม 23  ถนนประดิษฐ์มนธูรรม     
   แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว   
   กรุงเทพมหานคร  
   10230 

 
 

 

พบัตามรอยปร ุ

พบัตามรอยปร ุ
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีทีผู้่ถือหุ้นทีป่รากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่าน้ัน) 

 (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                                                         เขียนที่                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาต ิ                 อยู่เลขที่                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั      
As the custodian of  

 ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั แฟนซวีู๊ดอนิดัสตรีส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม               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  
  หุน้บรุมิสิทธิ                หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share               shares   and have the rights to vote equal to                           votes 

  
(2) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บา้นเลขที่         
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                     ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์     
Province                              Postal Code                             
 หรือ/Or 
ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยู่บา้นเลขที่     
Name age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                        อ าเภอ                   
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์     
Province                              Postal Code                                   

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีว 
Anyone of these persons 

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

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

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท า
เครื่องหมาย ✓ ที่   1. ระบชุื่อ
ผูร้บัมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓ at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท า
เครื่องหมาย ✓ ที่   2. และ
เลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หน่ึง     
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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เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 วนัพฤหสัที่ 
28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งประชุม ส านกังานสาขา 2 ของบรษิัท เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์
มนูธรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย                                        
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 10230 , or such other date, time and place as the 
meeting may be held.  . 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 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  
  หุน้บรุมิสิทธิ                หุน้          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้   เสียง 
        preference share shares     and have the rights to vote equal to                                     votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นีด้งันี  ้

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

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ลงวันที ่28 เมษายน 2564 
Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders dated April28th,2021. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 
Agenda item no. 2 Get to know the performance of the Company for the year 2021. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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    พิจารณาอนุมตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุของบริษทัส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
    2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแลว้   
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. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
 
 
 



 

  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 
. 

 3 

บมจ. 188 

 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 
Agenda item no. 4   To consider and approve no dividend payment for the year 2021. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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                   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระประจ าปี 2565 จ านวน 3 ท่าน  
  ทดแทนต าแหน่งทีว่่างลง                     
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.  
       ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 Appointment of directors to all 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Vote 

 
 
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
Appointment of an individual 
5.1 พิจารณา พล.อ.ดรัณ ยทุธวงษสุ์ข   
  To consider Gen. Darran Yutthawonsuk 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
5.2 พิจารณา ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.ธรรมศกัด์ิ  พงศพ์ิชญามาตย ์    
  To consider Professor Emeritus Dr. Thammasak Pongpidjayamaad 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

                                     5.3 พิจารณา นายอาวิน โซนี่ 
  To consider Mr. Avin Sony.. 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 
วาระที ่6                    พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2565   
Agenda item no. 6 To consider and Approval of the Remuneration Committee And bonus for the year 2022 The Board of Directors 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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                    พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2565  
Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of auditors and their remuneration for the year 2022. 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 8 Other matters (if any) 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

 
 
 
 
 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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 …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

   ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
 
 
 

หมายเหตุ/Remarks 
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1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน 
(Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
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. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

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

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

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  ้
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. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided. 



 

  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 
. 

 6 

บมจ. 188 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวูด๊อนิดัสตรีส จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Fancy Wood Industries Public Company Limited  

 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 วนัท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม เอส ซี ปารค์ หอ้งรชัดาบอลรูม ชัน้ 
6  เลขท่ี 474 ถนน ประดิษฐ์มนธูรรม แขวง วงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นดว้ย 
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 

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

 วาระที ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 ่  เร่ือง   
Agenda item no. Re : 

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

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 

 
  เรียน นายไพจิตร บณุยานเุคราะห ์
   เลขท่ี 22 ซอยประดิษฐ์มนธูรรม 23  ถนนประดิษฐ์มนธูรรม     
   แขวงลาดพรา้ว  เขตลาดพรา้ว   
   กรุงเทพมหานคร  
   10230 
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