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

ตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ตําแหน่ง

ฝ่ ายบริหารของบริษัทที-เข้ าร่ วมประชุม
ท่านที5 1 คุณธี รพันธุ์ พืชการ

ตําแหน่ง

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

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บมจ.แฟนซีวดู๊ อินดัสตรี ส

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

-

เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

-

วาระที- 2 รับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563
ประธานที5ประชุมได้รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563 ให้ที5ประชุมรับทราบโดยมี
ข้อมูลโดยสรุ ปของผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 ดังนี<
ในปี 2563 บริ ษทั แฟนซี วดู๊ อินดัสตรี ส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ยังคงดําเนิ นธุรกิจในสภาวะทางเศรษฐกิจที5มี
ความผันผวนสูง โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด อย่างที5เราทราบกันดีในปั จจุบนั โดยผลการดําเนินงานในปี 2563 สรุ ปโดยสังเขป
ดังนี<
รายได้ร วมของ บริ ษ ัท และบริ ษ ัทย่อ ยตามงบการเงิ น รวม ในปี 2563 เท่ า กับ 267.34 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562
เป็ นจํานวนเงิน 1.82 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนที5ลดลง ร้อยละ 0.67 (รายได้รวมปี 2562 เท่ากับ 269.16 ล้านบาท )
มี ร ายได้จากการขาย ในปี 2563 เท่า กับ 255.25 ล้านบาท ลดลง จากปี 2562 เป็ นจํานวนเงิ น 2.47 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตราส่ วนที5ลดลง ร้อยละ 0.96 (รายได้จากการขายปี 2562 เท่ากับ 257.72 ล้านบาท)
ต้นทุนขายในปี 2563 เท่ากับ 229.24 ล้านบาท ลดลงจากในปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 22.84 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนที5
ลดลง ร้อยละ 9.06 (ต้นทุนขายปี 2562 เท่ากับ 252.08 ล้านบาท)
ในส่ วนของงบเฉพาะกิ จการ บริ ษทั มีรายได้ ในปี 2563 เท่ากับ 217.63 ล้านบาท เพิ5มขึ<นจากปี 2562 เป็ นจํานวนเงิ น
10.46 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนที5เพิ5มขึ<น ร้อยละ 5.05 (รายได้ปี 2562 เท่ากับ 207.17 ล้านบาท)
มี ร ายได้จ ากการขาย ในปี 2563 เท่ า กับ 206.11 ล้านบาท เพิ5 มขึ< น จากปี 2562 เป็ นจํา นวนเงิ น 11.99 ล้า นบาท
คิดเป็ นอัตราส่ วนที5เพิ5มขึ<น ร้อยละ 6.18 (รายได้จากการขายปี 2562 เท่ากับ 194.12 ล้านบาท)
มีตน้ ทุนขายในปี 2563 เท่ากับ 190.91 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เป็ นจํานานเงิน 9.64 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนที5
ลดลง ร้อยละ 4.81 (ต้นทุนขายปี 2562 เท่ากับ 200.55 ล้านบาท) สาเหตุที-บริษัทมีรายได้ จากการขาย ลดลง ต้ นทุนขายลดลง
มาจากการปรับโครงสร้ างการทํางานและปัญหาทางเศรษฐกิจ
จากนั<นประธานที5ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเพิ5มเติม แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ5มเติม
(เนื5องจากวาระนี<เป็ นวาระรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 จึงไม่มีการลงมติแต่ประการใด
จึงขอพิจารณาในวาระที5 3 ต่อไป )
วาระที- 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับรอบปี บัญชีสิGนสุ ด ณ วันที- 31 ธันวาคม 2563 ซึ-งผ่ านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
ประธานที-ประชุม ได้เสนอให้ที5ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สําหรับปี บัญชีสิ<นสุ ด ณ วันที5 31
ธันวาคม 2563 ซึ5งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ( บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด ) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม
3
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และรายงานประจําปี 2563 ที5ได้จดั ส่ งไปยังผูถ้ ือหุน้ แล้วจากนั<นประธานที5ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเพิ5มเติม
โดยมีผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม ดังนี< (ข้ อซักถามและคําตอบ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายรายงานการประชุม) เมื5อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใด
ซักถามเพิ5มเติมแล้ว ประธาน จึงกล่าว
ต่อที5ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี<
แจ้ งสรุปผลของมติทปี- ระชุ ม วาระที- 3 ที-ประชุ มมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สํ าหรับรอบปี บัญชี
สิGนสุ ด ณ วันที- 31 ธันวาคม 2563 ซึ-งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
จํานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทั<งหมดในวาระนี< จํานวน 376,464,400 เสี ยง
เห็นด้วย
376,464,400
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที- 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2563
ประธานที-ประชุม ได้แจ้งว่าจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2563 สิ<นสุด ณ วันที5 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตและได้ผ่า นการสอบทานจากคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า
ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที5รับรองทัว5 ไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจําปี 2563 ที5แสดงในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ มีผล
ขาดทุน จํานวนเงิน 42,037,086 บาท (สี5 สิบสองล้านสามหมื5นเจ็ดพันแปดสิ บหกบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ฯ
มีผลประกอบการ ขาดทุน เป็ นจํานวนเงิน 61,949,862 บาท (หกสิ บเอ็ดล้านเก้าแสนสี5 หมื5นเก้าพันแปดร้อยหกสิ บสองบาท)
ที5ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั ฯ ครั<งที5 3/2564 วันที5 24 มีนาคม 2564 จึงได้เสนอขอให้บริ ษทั งดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2563
จากนั<นประธานที5ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเพิ5มเติมเกี5ยวกับรายละเอียดของการงดจ่ายเงินปันผลของ
บริ ษทั ในครั<งนี< แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ5มเติม ประธานจึงขอให้ที5ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี<
แจ้ งสรุปผลของมติทปี- ระชุม วาระที- 4 ที-ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงดจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2563
จํานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทั<งหมดในวาระนี< จํานวน 376,464,400 เสี ยง
เห็นด้วย
376,464,400
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที- 5 พิจารณาเลือกตัGงกรรมการที-ต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่ าน
ประธานที-ประชุม ได้แจ้งว่าตามข้อบังคับของบริ ษ ทั ข้อ 17 กําหนดว่า “ ในการประชุ มสามัญประจําปี ทุกครั<ง
ให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที5จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ 1 ใน 3 ” ซึ5งในปี นี<กรรมการที5ตอ้ งออกจากตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ตามกําหนดวาระมีดงั นี<
1.คุณวิบลู ย์ โกศลธนวงศ์
4
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2.พล.ต.ท.สมเดช ขาวขํา
3.คุณไพจิตร บุณยานุเคราะห์
ประธานได้ ม อบหมายให้ คุ ณ วิ ช ั ย ตั น พัฒ นรั ต น์ กรรมการสรรหาฯ เป็ นผู้เ สนอให้ ที5 ป ระชุ ม พิ จ ารณา
โดย คุณวิชยั ตันพัฒนรัตน์ ได้เสนอให้แต่งตั<ง
1.นายวิบลู ย์ โกศลธนวงศ์
2.พล.ต.ท.สมเดช ขาวขํา
3.นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์
กรรมการที5ออกตามวาระ กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ5ง
กรรมการบริ ษทั ที5ปฏิบตั ิหน้าที5จาํ นวน 9 ท่าน ( ในจํานวน 9 ท่าน จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน หรื อ
จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั<งหมด ) ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 16. และ ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด
พ.ศ.2535 คณะกรรมการบริ ษ ทั ( โดยผ่านการเห็ นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน )
จะต้องนําเสนอบุคคลที5มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ต่อที5ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื5อพิจารณา และมีมติ
อนุ มตั ิแต่งตั<งบุค คลดังกล่าวที5ได้รับการแต่งตั<งจากที5ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วจึงจะสามารถเข้าทํางานและปฏิบตั ิหน้าที5ในตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั ได้
ซึ5 งคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทาํ การสรรหาบุค คลที5มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อที5ประชุ มของคณะกรรมการบริ ษทั เมื5อวันที5 24 มีนาคม 2564 แล้ว จากผลการประชุม
ของคณะกรรมการบริ ษทั เมื5อวันที5 24 มีน าคม 2564 เห็น ควรเสนอชื5 อกรรมการที5ค รบกําหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็ น
กรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ5ง ทั<ง 3 ท่าน เนื5องจาก กรรมการที5ออกตามวาระทั<ง 3 ท่าน เป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถ เกี5ยวกับ
งานด้านต่าง ๆ ของบริ ษทั เป็ นอย่างดี ตามรายนามต่อไปนี< :1.คุณวิบลู ย์ โกศลธนวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที5บริ หาร,กรรมการ
2.พล.ต.ท.สมเดช ขาวขํา
กรรมการ
3.คุณไพจิตร บุณยานุเคราะห์
กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ
แจ้ งสรุปผลของมติทปี- ระชุม วาระที- 5 ที-ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่ ตGังกรรมการที-ออกตามวาระและแต่ งตัGงกรรมการใหม่ แทน
ตําแหน่ งกรรมการบริษัทที-ว่าง
ผลการนับคะแนนลงมติวาระที- 5.1 แต่ งตัGง คุณวิบูลย์ โกศลธนวงศ์
จํานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทั<งหมดในวาระนี< จํานวน 376,464,400 เสี ยง
เห็นด้วย
376,464,400
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
ผลการนับคะแนนลงมติวาระที- 5.2 แต่ งตัGง พล.ต.ท.สมเดช ขาวขํา
จํานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทั<งหมดในวาระนี< จํานวน 376,464,400 เสี ยง
เห็นด้วย
376,464,400
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 5
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งดออกเสี ยง

-

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

-

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

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

2.ค่าตอบแทนรายเดือน

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

3.ค่าบําเหน็จตอบแทนกรรมการ

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

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

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

(พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข)
ประธานที5ประชุม

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