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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2565
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน )
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
ณ ห้ องประชุม สานักงานสาขา 2 ของบริษัท เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์ มนูธรรม 23
ถนนประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพมหานคร10230
นายปิ ยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริ ษทั ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ เข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของ
บริ ษทั แฟนซีวดู๊ อินดัสตรี ส จากัด (มหาชน) เมื่อเวลา 9.30 น. และได้กล่าวแนะนาคณะกรรมการบริ ษทั และผูเ้ กี่ยวข้อง ดังนี้
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
ท่านที่ 1. พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข
ท่านที่ 2. นายวิบูลย์ โกศลธนวงศ์
ท่านที่ 3. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ
ท่านที่ 4. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขา
ท่านที่ 5. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
ท่านที่ 6. นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ฝ่ ายบริหารของบริษัททีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
คุณธีรพันธุ์ พืชการ

ตาแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร, กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่, กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณา
ค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 7. นายอาวิน โซนี่
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
ท่านที่ 8. พล.อ.อุทยั ชินวัตร
ตาแหน่ง
กรรมการ
การประชุมในวันนี้มีกรรมการไม่ได้มาเข้ารวมประชุม 1 ท่าน คือ คุณวิชยั ตันพัฒนรัตน์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บมจ.แฟนซีวดู๊ อินดัสตรี ส

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด จากัด
คุณสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
อาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ถู ือหุ้น
คุณวิจิตรา เกื้อกูลวงศ์
และนายปิ ยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริ ษทั
ในวันนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมดังนี้มาประชุมด้วยตนเองจานวน 9 ราย มีจานวนหุน้ 43,700 หุ ้น รับมอบฉันทะมาร่ วมประชุม
จานวน 21 ราย มีจานวนหุ ้น 349,767,700 หุ ้น รวมจานวนผูเ้ ข้าประชุมทั้งสิ้ น 30 ราย นับรวมเป็ นจานวนหุ ้นได้ 349,811,400
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หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 56.8799 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด 615,000,000 หุน้ ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้
ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 34.
โดยก่อนเริ่ มพิจารณาวาระการประชุม นายปิ ยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริ ษทั ได้ช้ ีแจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน ดัง
มีรายละเอียดดังนี้การประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 8 วาระ ดังรายละเอียดลาดับวาระการประชุม ปรากฏตามหนังสื อ
เชิ ญประชุมที่ ได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นแล้ว สาหรับวิธีการลงคะแนนตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 36. ได้กาหนดว่าในการออกเสี ยง
ลงคะแนนให้หุน้ 1 หุ ้น เท่ากับ 1 เสี ยง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสี ยง ในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสี ยงเฉพาะ ผู ้
ถือหุน้ ที่ลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย และหรื อ งดออกเสี ยง และจะนาคะแนนเสี ยงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้า
ร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็ นด้วยในวาระนั้น ๆ สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ เห็นด้วย เจ้าหน้าที่ จะขอรับใบ
ลงคะแนนคืนเมื่อเสร็ จสิ้ นการประชุม โดยขอให้วางไว้บนโต๊ะที่ท่านนัง่ ประชุมเพื่อบริ ษทั จะได้เก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไป ใน
กรณี ที่ไม่มีผใู ้ ดแสดงความเห็นคัดค้าน หรื อ แสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหรื ออนุมตั ิเป็ นเอก
ฉันท์
การลงมติในวาระที่ 1 , 3 , 4 , 5 , 6 และ 7 จะเป็ นการให้ผถู ้ ือหุน้ ที่มาประชุม ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออก
เสี ยง เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด ที่ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ในวาระต่าง ๆ ดังกล่าว ให้
ยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนน
ในวาระที่ 2 จะไม่ มี ก ารลงมติ เนื่ อ งจากเป็ นการเสนอผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการในรอบ ปี 2564
ให้ที่ประชุมรับทราบ
เมื่ อเลขานุ การบริ ษ ัทได้อธิ บ ายเสร็ จสิ้ นแล้ว จึ งขออาสาสมัครเพื่อเป็ นกรรมการตรวจนับ คะแนนจานวน 3 ท่ าน
ประกอบด้วย (1) คุณนฤพนธ์ สุขงาม (2) คุณสรัญญา ลงสุวรรณ์ (3) คุณภูเมธ ศรุ ติเดชานนท์
จากนั้นเลขานุ การบริ ษทั ได้เรี ยนเชิ ญท่ านประธาน พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจา
ปี 2565
ท่ านประธานบริ ษทั ได้กล่าวเปิ ดประชุ มและกล่าวต้อนรับ ผูถ้ ื อหุ ้น ที่ ม าร่ วมประชุ ม และได้เริ่ มการประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564
ประธานทีป่ ระชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2564 ตามรายละเอียดสาเนารายงานการประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าพร้อมหนังสื อเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมได้
โปรดพิจารณารายงานดังกล่าวเพื่อลงมติรับรองรายงานการประชุม และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ซกั ถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติในวาระนี้
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แจ้ งสรุ ปผลของมติที่ประชุ ม วาระที่ 1 ที่ประชุ มได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติให้ การรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
จานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดในวาระนี้ จานวน 349,811,400 เสี ยง
เห็นด้วย
349,811,400
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564
ประธานที่ประชุมได้รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมี
ข้อมูลโดยสรุ ปของผลการดาเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564 ดังนี้
ในปี 2564 บริ ษทั แฟนซี วดู๊ อินดัสตรี ส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ยังคงดาเนิ นธุรกิจในสภาวะทางเศรษฐกิจที่มี
ความผันผวนสูง จึงให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องปรับตัวให้ทนั กับความผันผวนทางเศรษฐกิจ ซึ่ งภาพรวมของการดาเนินงานพอ
สรุ ปเป็ นส่วนๆได้ดงั นี้ บริ ษทั แฟนซีวดู๊ อินดัสตรี ส จากัด (มหาชน) ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ได้รับการตอบรับจากตลาดพอสมควร มี
รายได้จากการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่การผลิตและจาหน่ายยังไม่ได้ตามเป้ าหมาย ที่บริ ษทั กาหนดไว้ ไม้ยางพารา
ประสาน Laminated Board เน้นการขายทั้งในประเทศซึ่ งได้รับการตอบรับจากตลาดพอสมควร การผลิต woodchip (ไม้สับ)
ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็ นอย่างดี ในส่ วนการผลิตและจาหน่ายไม้ยางพาราแปรู ปอบแห้ง ยังคงสิ นค้าหลักส่ งออกไปยัง
ตลาดการค้าต่างประเทศ และเป็ นรายได้หลักของบริ ษทั ในปี 2564 ส่ วนบริ ษทั แฟนซี แอสเสท จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ทา
ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ สามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ได้ดี โดยผลการดาเนินงานในปี 2564
สรุ ปโดยสังเขปดังนี้
รายได้รวมของ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตามงบการเงินรวม ในปี 2564 เท่ากับ 220.91 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็ น
จานวนเงิน 46.43 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 17.37 (รายได้รวมปี 63 เท่ากับ 267.34 ล้านบาท )
มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 209.77 ล้านบาท ลดลง จากปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 45.48 ล้านบาทคิดเป็ นอัตราส่ วนที่
ลดลง ร้อยละ 17.82 (รายได้จากการขายปี 63 เท่ากับ 255.25 ล้านบาท)
ต้นทุนขายในปี 2564 เท่ากับ 192.94 ล้านบาท ลดลงจากในปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 36.30 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนที่
ลดลง ร้อยละ 15.83 (ต้นทุนขายปี 63 เท่ากับ 229.24 ล้านบาท )
ในส่ วนของงบเฉพาะกิ จการ บริ ษทั มีรายได้ ในปี 2564 เท่ากับ 196.39 ล้านบาท ลดลลงจาก ปี 2563 เป็ นจานวนเงิ น
21.24 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 9.76 (รายได้ปี 63 เท่ากับ 217.63 ล้านบาท)
มีรายได้จากการขายในปี 2564 เท่ ากับ 186.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 19.27 ล้านบาท คิดเป็ น
อัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 9.34 (รายได้จากการขายปี 63 เท่ากับ 206.11 ล้านบาท)
มีตน้ ทุนขายในปี 2564 เท่ากับ 173.30 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เป็ นจานานเงิน 17.61 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนที่
ลดลง ร้อยละ 9.22 (รายต้นทุนขายปี 63 เท่ ากับ 190.91 ล้านบาท)สาเหตุที่บริ ษทั มีตน้ ทุนขายลดลง มาจากการการบริ หาร
จัดการ อย่างเป็ นระบบททาให้บริ ษทั มีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็ นอย่างดี พร้อมทั้งมีการปรับปรุ งโครงสร้างของฝ่ ายต่าง ๆ ใน
บริ ษทั
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จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ่มเติม
(เนื่ องจากวาระนี้ เป็ นวาระรับทราบผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564 จึงไม่มีการลงมติแต่ประการ
ใด จึงขอพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป )
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัทสาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
ประธานทีป่ ระชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี (คุณสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด) รายละเอียด
ปรากฏตามหนังสื อเชิญประชุมและรายงานประจาปี 2564 ที่ได้จดั ส่งไปยังผูถ้ ือหุน้ แล้วจากนั้นประธานที่ประชุมได้
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม ประธาน จึงกล่าว ต่อที่ประชุมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้
แจ้ งสรุ ปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 3 ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัตงิ บดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชี
สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
จานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดในวาระนี้ จานวน 349,811,400 เสี ยง
เห็นด้วย
349,811,400
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2564
ประธานทีป่ ระชุม ได้แจ้งว่าจากงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผา่ นการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า
ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ปรากฏว่าผลประกอบการประจาปี 2564 ที่แสดงในงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ มีผล
ขาดทุ น จานวนเงิ น 61,309 พัน บาท ( หกสิ บ หนึ่ งล้านสามแสนเก้าพัน บาท) และงบการเงิ น เฉพาะกิ จการ บริ ษ ัท ฯ มี ผ ล
ประกอบการ ขาดทุน เป็ นจานวนเงิน 76,217 พันบาท ( เจ็ดสิ บหกล้านสองแสนหนึ่ งหมื่นเจ็ดพันบาท) ประธานฯ จึงได้เสนอ
ขอให้บริ ษทั งดจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2564
จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการงดจ่ายเงินปั นผลของ
บริ ษทั ในครั้งนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
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แจ้ งสรุปผลของมติทปี่ ระชุม วาระที่ 4 ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั งิ ดจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2564
จานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดในวาระนี้ จานวน 349,811,400 เสี ยง
เห็นด้วย
349,811,400
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระจานวน 3 ท่ าน ทดแทนตาแหน่ งทีว่ ่ างลง
ประธานทีป่ ระชุ ม ได้ มอบหมายให้ คุณไพจิตร บุณยานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณา เนื่องจากในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2565 มีกรรมการที่ครบวาระที่จะต้องออกจากการเป็ น กรรมการ จานวน 3 ท่าน 1.พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์
สุข 2.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ 3.นายอาวิน โซนี่ จึงเหลือกรรมการบริ ษทั ที่ปฏิบตั ิหน้าที่จานวน 6
ท่าน เพื่อให้ครบจานวน 9 ท่าน ( ในจานวน 9 ท่าน จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน หรื อ จานวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทั้ง หมด ) ตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ข้อ 16 และ ตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชน จ ากัด พ.ศ.2535
คณะกรรมการบริ ษทั ( โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ) จะต้องนาเสนอ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม กฎหมาย ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณา และมีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วจึงจะสามารถเข้าทางานและปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
ได้ซ่ ึ ง คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทาการสรรหาติดต่อบุ คคลที่ มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 แล้วจากผลการประชุมของ
คณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง ทั้ง 3 ท่าน ทดแทนตาแหน่งที่วา่ งลง เนื่องจาก เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ของ
บริ ษทั เป็ นอย่างดี ตามรายนามต่อไปนี้ :1. พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข
กรรมการบริ ษทั
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
กรรมการบริ ษทั
3. นายอาวิน โซนี่
กรรมการบริ ษทั
แจ้ งสรุ ปผลของมติทปี่ ระชุม วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระจานวน 3 ท่ าน ทดแทนตาแหน่ งที่ว่างลง
ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.1 แต่ งตั้ง พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์ สุข
จานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดในวาระนี้ จานวน 349,811,400 เสี ยง
เห็นด้วย
349,811,400
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
-
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ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.2 แต่ งตั้ง ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์ พชิ ญามาตย์
จานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดในวาระนี้ จานวน 349,811,400 เสี ยง
เห็นด้วย
349,811,400
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
-

ผลการนับคะแนนลงมติวาระที่ 5.3 แต่ งตั้ง นายอาวิน โซนี่
จานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดในวาระนี้ จานวน 349,811,400 เสี ยง
เห็นด้วย
349,811,400
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการ และบาเหน็จกรรมการ ประจาปี 2565
ประธานทีป่ ระชุม ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 15 กาหนดให้
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนให้ลกั ษณะอื่น
ตามที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ซึ่ งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ประชุมพิจารณาครั้งที่ 2/2565
วันที่ 24 มีนาคม 2565 และผลการประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ซึ่ งคณะกรรมการเห็ นสมควร
เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและบาเหน็จกรรมการ ประจาปี 2565
ตามรายละเอียดดังนี้
1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุด ให้แก่กรรมการ จานวน 5,000 บาท / คน / ครั้ง ที่เข้าประชุม
2.ค่าตอบแทนรายเดือน
ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริ ษทั
จานวน 30,000 บาท / เดือน
ให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จานวน 30,000 บาท / เดือน
ให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั
จานวน 20,000 บาท / เดือน
3.ค่าบาเหน็จตอบแทนกรรมการ
ให้แก่กรรมการ ไม่เกิ นร้อยละ 6 ของกาไรสุ ทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2565
โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการตามความเหมาะสม
จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
แจ้ งสรุปผลของมติทปี่ ระชุม วาระที่ 6 ที่ป ระชุ ม มี ม ติเป็ นเอกฉั น ท์ อ นุ มัติก าหนดค่ าบ าเหน็ จ ตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2565 การลงมติในวาระนี้
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จานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดในวาระนี้ จานวน 349,811,400 เสี ยง
เห็นด้วย
349,811,400
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
(ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า สองในสาม ( 2 / 3 ) ของคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนน)
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2565
ประธานที่ประชุ ม ได้มอบหมายให้ ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูแ้ ถลงต่อที่
ประชุม ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้
เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565 ได้แก่ นางสาวซู ซาน เอี่ยมวณิ ชชา ผูส้ อบ
บัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบี ยน 4306 และ/หรื อ นายสุ ชาติ พานิ ชย์เจริ ญ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบี ยน 4475 และ/หรื อ
นายอภิชาติ บุ ญเกิ ด ผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญ าตเลขทะเบี ยน 4963 หรื อผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื่ นที่ บริ ษทั เอส พี ออดิ ท จากัด
มอบหมายเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจาปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนที่เสนอจานวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่ ง
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยค่าตอบแทนในปี 2565 นี้ลดลงจากปี 2564 จานวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทน
ดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทาน งบประจาไตรมาสและตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ
จากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถามเพิ่มเติมในวาระนี้ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
แจ้ งสรุปผลของมติทปี่ ระชุม วาระที่ 7 ที่ประชุ มมีมติเป็ นเอกฉั นท์ อนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี
2562
จานวนผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดในวาระนี้ จานวน 349,811,400 เสี ยง
เห็นด้วย
349,811,400
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสี ยง
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
-
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ ( หากมี )
ประธานทีป่ ระชุม ได้แจ้งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่า ขณะนี้ วาระต่ าง ๆ ได้รับ การพิ จ ารณาจากที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น เสร็ จ สิ้ น แล้ว
ไม่ทราบว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดต้องการจะกล่าวสิ่ งใดเพิ่มเติมหรื อไม่ แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานได้แจ้งต่อที่
ประชุมว่า หากไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมนี้ ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้มีการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่
ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่เข้า
ร่ วมประชุมในวันนี้ และขอปิ ดการประชุม ณ บัดนี้
ปิ ดประชุมเวลา 10.09 น.

(พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข)
ประธานที่ประชุม

( นายปิ ยพจน์ วงศ์อภัย )
เลขานุการบริ ษทั
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