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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 



 

 

 

  FANCY  WOOD  INDUSTRIES  PUBLIC CO.,LTD. 

                    357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN  10290, THAILAND 

                    TEL : �-!"#$-%�&� , �-!'&#-!#��-# , �-!"#&-(�&�,  FAX :  �-!'&#-!#�!  ,  �-!"#&-�#%+  

. 

 

 3

บมจ. 188 

  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 ไดเ้สนอใหที้5ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรับปีบญัชีสิ<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 ์  



 

 

 

  FANCY  WOOD  INDUSTRIES  PUBLIC CO.,LTD. 

                    357 MU 12 SOI SUKSAWAT 84, SUKSAWAT RD., PRASAMUTJADEE, SAMUTPRAKARN  10290, THAILAND 

                    TEL : �-!"#$-%�&� , �-!'&#-!#��-# , �-!"#&-(�&�,  FAX :  �-!'&#-!#�!  ,  �-!"#&-�#%+  

. 

 

 5

บมจ. 188 

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 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั 
พ.ศ.2535  คณะกรรมการบริษทั  ( โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน )       
จะตอ้งนาํเสนอบุคคลที5มีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย  ต่อที5ประชุมผูถื้อหุ้นเพื5อพิจารณา และมีมติ
อนุมติัแต่งตั<งบุคคลดงักล่าวที5ได้รับการแต่งตั<งจากที5ประชุมผูถื้อหุน้แลว้จึงจะสามารถเขา้ทาํงานและปฏิบติัหน้าที5ในตาํแหน่ง
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
ยติุธรรมตามเล่มประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ(บริษทั ที.เอ.มาเนจเมน้ท ์คอร์โปเรชั5น (1999) จาํกดั ) เมื5อวนัที5 8 ธนัวาคม 2563 
โดยใชว้ธีิราคาทุน ราคาตามเล่มประเมินรวมจาํนวน 220 ลา้นบาท ซึ5งไม่ตํ5ากวา่ราคาตามบญัชี 
 
 


