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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 
บริษัท แฟนซีวู๊ดอนิดสัตรีส จ ากดั  (มหาชน ) 

วนัพฤหัสบดทีี ่28 เมษายน 2565 
ณ ห้องประชุม ส านักงานสาขา 2 ของบริษัท เลขที ่22 ซอยประดษิฐ์มนูธรรม 23  
ถนนประดษิฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร10230 

 
 นายปิยพจน์  วงศอ์ภยั  เลขานุการบริษทั  ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้เขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  ของ 
บริษทั แฟนซีวูด๊อินดสัตรีส จ ากดั (มหาชน) เม่ือเวลา 9.30 น. และไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทั และผูเ้ก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม  
ท่านท่ี 1. พล.อ.ดรัณ ยทุธวงษสุ์ข  ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการบริษทั 
ท่านท่ี 2. นายวบูิลย ์โกศลธนวงศ ์  ต าแหน่ง  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, กรรมการ 
ท่านท่ี 3. นายทวทีรัพย ์จิตตโ์สภณ  ต าแหน่ง  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่, กรรมการ 
ท่านท่ี 4. พล.ต.ท.สมเดช ขาวข า  ต าแหน่ง  กรรมการ 
ท่านท่ี 5. ศ.ดร.ธรรมศกัด์ิ พงศพิ์ชญามาตย ์ ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ท่านท่ี 6. นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์  ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาพิจารณา 

ค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ 
ท่านท่ี 7. นายอาวนิ โซน่ี   ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
ท่านท่ี 8. พล.อ.อุทยั ชินวตัร   ต าแหน่ง  กรรมการ 
การประชุมในวนัน้ีมีกรรมการไม่ไดม้าเขา้รวมประชุม  1   ท่าน   คือ    คุณวชิยั   ตนัพฒันรัตน์           
 
ฝ่ายบริหารของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 

คุณธีรพนัธ์ุ พืชการ   ต าแหน่ง      ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บมจ.แฟนซีวูด๊อินดสัตรีส  
                                                                     

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท กรินทร์ ออดทิ จ ากดั จ ากดั 
  คุณสุมนา  เสนีวงศ ์ ณ  อยธุยา 
                                

อาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 
              คุณวจิิตรา  เก้ือกลูวงศ ์

 
และนายปิยพจน์  วงศ์อภยั เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษทั

ในวนัน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดงัน้ีมาประชุมดว้ยตนเองจ านวน  9 ราย มีจ านวนหุน้ 43,700 หุ้น รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม
จ านวน 21 ราย  มีจ านวนหุ้น 349,767,700  หุ้น รวมจ านวนผูเ้ขา้ประชุมทั้งส้ิน  30 ราย นบัรวมเป็นจ านวนหุ้นได ้349,811,400  
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หุน้ คิดเป็นร้อยละ 56.8799  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 615,000,000 หุน้ ซ่ึงเกินกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้
ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด  ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 34. 

โดยก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม  นายปิยพจน์ วงศอ์ภยั  เลขานุการบริษทัไดช้ี้แจงวธีิการออกเสียงลงคะแนน  ดงั
มีรายละเอียดดงัน้ีการประชุมในวนัน้ีมีวาระการประชุมทั้งส้ิน 8 วาระ  ดงัรายละเอียดล าดบัวาระการประชุม  ปรากฏตามหนงัสือ
เชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้  ส าหรับวิธีการลงคะแนนตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 36. ไดก้ าหนดว่าในการออกเสียง
ลงคะแนนให้หุน้ 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกในการนบัคะแนนเสียง  ในแต่ละวาระจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะ  ผู ้
ถือหุน้ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และหรือ งดออกเสียง  และจะน าคะแนนเสียงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้
ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย  เจา้หน้าท่ี   จะขอรับใบ
ลงคะแนนคืนเม่ือเสร็จส้ินการประชุม  โดยขอให้วางไวบ้นโต๊ะท่ีท่านนัง่ประชุมเพ่ือบริษทัจะไดเ้ก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป  ใน
กรณีท่ีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือ แสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอ่ืน  ให้ถือวา่ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหรืออนุมติัเป็นเอก
ฉนัท ์

การลงมติในวาระท่ี 1 , 3 , 4 , 5 , 6  และ  7  จะเป็นการให้ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออก
เสียง  เพ่ือความสะดวกในการนบัคะแนนในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ท่านใด ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในวาระต่าง ๆ ดงักล่าว ให้
ยกมือข้ึนจะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บใบลงคะแนน 

ในวาระท่ี 2 จะไม่มีการลงมติ  เน่ืองจากเป็นการเสนอผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบ ปี 2564                
ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
 เม่ือเลขานุการบริษัทได้อธิบายเสร็จส้ินแลว้  จึงขออาสาสมคัรเพ่ือเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจ านวน 3 ท่าน  
ประกอบดว้ย (1) คุณนฤพนธ์ สุขงาม (2) คุณสรัญญา ลงสุวรรณ์ (3) คุณภูเมธ ศรุติเดชานนท ์
 
 จากนั้นเลขานุการบริษทัไดเ้รียนเชิญท่านประธาน พล.อ.ดรัณ  ยทุธวงษ์สุข กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ า      
ปี 2565  
 ท่านประธานบริษทัได้กล่าวเปิดประชุมและกล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุม และได้เร่ิมการประชุมสามัญ           
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564  ลงวนัที ่ 28  เมษายน  2564 
 
ประธานทีป่ระชุม ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี  28 เมษายน 
2564  ตามรายละเอียดส าเนารายงานการประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม จึงขอใหท่ี้ประชุมได้
โปรดพิจารณารายงานดงักล่าวเพ่ือลงมติรับรองรายงานการประชุม   และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถามเพ่ิมเติม  แต่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมไดพิ้จารณาลงมติในวาระน้ี 
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แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่  1  ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้การรับรองรายงานการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
  จ านวนผูมี้สิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระน้ี จ านวน   349,811,400  เสียง 
  เห็นดว้ย  349,811,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย     -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
              
วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564 
 

ประธานท่ีประชุมไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2564 ใหท่ี้ประชุมรับทราบโดยมี 
ขอ้มูลโดยสรุปของผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564 ดงัน้ี 
 

ในปี 2564 บริษทั แฟนซีวูด๊อินดสัตรีส จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย ยงัคงด าเนินธุรกิจในสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมี
ความผนัผวนสูง จึงใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งปรับตวัใหท้นักบัความผนัผวนทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงภาพรวมของการด าเนินงานพอ
สรุปเป็นส่วนๆไดด้งัน้ี  บริษทั แฟนซีวูด๊อินดสัตรีส จ ากดั (มหาชน) ไมป้าร์ติเกิลบอร์ด ไดรั้บการตอบรับจากตลาดพอสมควร มี
รายไดจ้ากการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่การผลิตและจ าหน่ายยงัไม่ไดต้ามเป้าหมาย ท่ีบริษทัก าหนดไว ้ ไมย้างพารา
ประสาน  Laminated Board เน้นการขายทั้งในประเทศซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากตลาดพอสมควร   การผลิต woodchip (ไมส้ับ) 
ไดรั้บการตอบรับจากตลาดเป็นอยา่งดี    ในส่วนการผลิตและจ าหน่ายไมย้างพาราแปรูปอบแห้ง ยงัคงสินคา้หลกัส่งออกไปยงั
ตลาดการคา้ต่างประเทศ  และเป็นรายไดห้ลกัของบริษทัในปี 2564  ส่วนบริษทัแฟนซีแอสเสท  จ ากดั   ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย   ท า
ธุรกิจดา้นพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ สามารถเขา้ไปมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ไดดี้ โดยผลการด าเนินงานในปี 2564 
สรุปโดยสงัเขปดงัน้ี  

รายไดร้วมของ บริษทัและบริษทัยอ่ยตามงบการเงินรวม ในปี 2564 เท่ากบั 220.91 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 เป็น
จ านวนเงิน 46.43 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราส่วนท่ีลดลง ร้อยละ  17.37 (รายไดร้วมปี 63 เท่ากบั 267.34 ลา้นบาท )   

มีรายไดจ้ากการขาย เท่ากบั 209.77 ลา้นบาท ลดลง จากปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 45.48 ลา้นบาทคิดเป็นอตัราส่วนท่ี
ลดลง ร้อยละ 17.82   (รายไดจ้ากการขายปี 63 เท่ากบั 255.25 ลา้นบาท) 

ตน้ทุนขายในปี 2564 เท่ากบั 192.94 ลา้นบาท ลดลงจากในปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 36.30 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราส่วนท่ี
ลดลง ร้อยละ  15.83  (ตน้ทุนขายปี 63  เท่ากบั 229.24 ลา้นบาท  )  

ในส่วนของงบเฉพาะกิจการ บริษทัมีรายได ้ในปี 2564 เท่ากบั 196.39 ลา้นบาท ลดลลงจาก ปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 
21.24  ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราส่วนท่ีลดลง ร้อยละ  9.76   (รายไดปี้ 63 เท่ากบั 217.63 ลา้นบาท)   

มีรายไดจ้ากการขายในปี 2564 เท่ากบั 186.84 ลา้นบาท  ลดลงจากปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 19.27 ลา้นบาท  คิดเป็น
อตัราส่วนท่ีลดลง ร้อยละ  9.34   (รายไดจ้ากการขายปี 63 เท่ากบั 206.11 ลา้นบาท) 

มีตน้ทุนขายในปี 2564 เท่ากบั 173.30 ลา้นบาท  ลดลงจากปี 2563 เป็นจ านานเงิน 17.61 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราส่วนท่ี
ลดลง ร้อยละ  9.22    (รายตน้ทุนขายปี 63 เท่ากบั 190.91 ลา้นบาท)สาเหตุท่ีบริษทัมีตน้ทุนขายลดลง มาจากการการบริหาร
จดัการ อยา่งเป็นระบบทท าให้บริษทัมีการควบคุมค่าใชจ่้ายไดเ้ป็นอยา่งดี พร้อมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างของฝ่ายต่าง ๆ ใน
บริษทั   
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  จากนั้นประธานท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเพ่ิมเติม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม   

 
 (เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระรับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2564  จึงไม่มีการลงมติแต่ประการ
ใด  จึงขอพิจารณาในวาระท่ี 3 ต่อไป ) 
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการ 

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
 
                ประธานทีป่ระชุม ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรับปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564  ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี (คุณสุมนา  เสนีวงศ ์ณ อยธุยา บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั) รายละเอียด 
ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมและรายงานประจ าปี 2564 ท่ีไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้แลว้จากนั้นประธานท่ีประชุมได ้
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเพ่ิมเติม  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม  ประธาน จึงกล่าว ต่อท่ีประชุมใหพิ้จารณาลงมติในวาระน้ี 

แจ้งสรุปผลของมติที่ประชุม วาระที่ 3  ทีป่ระชุมมีมตอินุมัตงิบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชี
ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
  จ านวนผูมี้สิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระน้ี จ านวน   349,811,400  เสียง 
  เห็นดว้ย  349,811,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย                -                 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
               
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 

 
ประธานทีป่ระชุม ไดแ้จง้วา่จากงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ไดผ้า่นการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่า
ถูกตอ้งตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ปรากฏวา่ผลประกอบการประจ าปี 2564 ท่ีแสดงในงบการเงินรวมของบริษทัฯ มีผล
ขาดทุน จ านวนเงิน 61,309 พนับาท ( หกสิบหน่ึงล้านสามแสนเก้าพันบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ  มีผล
ประกอบการ ขาดทุน เป็นจ านวนเงิน 76,217 พนับาท ( เจ็ดสิบหกลา้นสองแสนหน่ึงหม่ืนเจ็ดพนับาท) ประธานฯ จึงไดเ้สนอ
ขอใหบ้ริษทั งดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564                                               

                                         
 จากนั้นประธานท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรายละเอียดของการงดจ่ายเงินปันผลของ
บริษทัในคร้ังน้ี  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม     ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 
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 แจ้งสรุปผลของมตทิีป่ระชุม วาระที ่4  ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 
  จ านวนผูมี้สิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระน้ี จ านวน   349,811,400  เสียง 
  เห็นดว้ย  349,811,400   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย                -                 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
               
 
วาระที ่ 5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการทีต้่องออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ทดแทนต าแหน่งทีว่่างลง 
 
ประธานทีป่ระชุม  ได้มอบหมายให้ คุณไพจติร บุณยานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการสรรหาพจิารณา เน่ืองจากในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 มีกรรมการท่ีครบวาระท่ีจะตอ้งออกจากการเป็น กรรมการ จ านวน 3  ท่าน 1.พล.อ.ดรัณ ยทุธวงษ์
สุข  2.ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.ธรรมศกัด์ิ  พงศพิ์ชญามาตย ์3.นายอาวนิ โซน่ี จึงเหลือกรรมการบริษทัท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีจ านวน 6 
ท่าน เพ่ือให้ครบจ านวน 9 ท่าน  ( ในจ านวน 9 ท่าน จะประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน หรือ จ านวน 1 ใน 3  ของ
จ านวนกรรมการทั้ งหมด )   ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 และ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด  พ.ศ.2535 
คณะกรรมการบริษทั  ( โดยผ่านการเห็นชอบการคดัสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ) จะตอ้งน าเสนอ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม กฎหมาย  ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณา และมีมติอนุมติัแต่งตั้ง
บุคคลดงักล่าวท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้จึงจะสามารถเขา้ท างานและปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งกรรมการบริษทั
ไดซ่ึ้ง คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดท้ าการสรรหาติดต่อบุคคลท่ี มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและเสนอผลการสรรหาต่อท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม  2565   แลว้จากผลการประชุมของ
คณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม  2565  เห็นควรเสนอช่ือกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้เป็นกรรมการ
ของบริษทัอีกวาระหน่ึง ทั้ง 3 ท่าน ทดแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง เน่ืองจาก เป็นผูมี้ความรู้  ความสามารถ เก่ียวกบังานดา้นต่าง ๆ ของ
บริษทัเป็นอยา่งดี ตามรายนามต่อไปน้ี :-  

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

แจ้งสรุปผลของมติทีป่ระชุม วาระที่ 5  พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการทีต้่องออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง
 ผลการนับคะแนนลงมตวิาระที ่5.1 แต่งตั้ง พล.อ.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข   
  จ านวนผูมี้สิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระน้ี จ านวน   349,811,400   เสียง 
  เห็นดว้ย  349,811,400    เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย                -                 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
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ผลการนับคะแนนลงมตวิาระที ่5.2 แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกยีรตคุิณ ดร.ธรรมศักดิ์  พงศ์พชิญามาตย์   

  จ านวนผูมี้สิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระน้ี จ านวน   349,811,400   เสียง 
  เห็นดว้ย  349,811,400    เสียง คิดเป็นร้อยละ 100   

ไม่เห็นดว้ย                -                 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
 
 

ผลการนับคะแนนลงมตวิาระที่ 5.3  แต่งตั้ง นายอาวนิ โซนี่  
                               จ านวนผูมี้สิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระน้ี จ านวน   349,811,400   เสียง 
  เห็นดว้ย  349,811,400    เสียง คิดเป็นร้อยละ 100    

ไม่เห็นดว้ย                -                 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
 
  วาระที ่ 6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบ าเหน็จกรรมการ ประจ าปี 2565 
 
ประธานทีป่ระชุม ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ 15 ก าหนดให้
กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั  เบ้ียประชุม  บ าเหน็จ  โบนสั  หรือผลประโยชน์ตอบแทนใหล้กัษณะอ่ืน  
ตามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ไดป้ระชุมพิจารณาคร้ังท่ี 2/2565 
วนัท่ี 24 มีนาคม 2565 และผลการประชุมของคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2565   ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควร
เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัก 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 ให้แก่กรรมการ ไม่เกินร้อยละ 6 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2565 
โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรใหแ้ก่กรรมการตามความเหมาะสม  
   
 จากนั้นประธานท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเพ่ิมเติมในวาระน้ี  แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม 
ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 
  

แจ้งสรุปผลของมตทิีป่ระชุม วาระที ่6   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติก าหนดค่าบ าเหน็จตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2565 การลงมตใินวาระนี ้ 
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  จ านวนผูมี้สิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระน้ี จ านวน   349,811,400  เสียง 
  เห็นดว้ย  349,811,400   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย                -                 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
 

(ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ สองในสาม ( 2 / 3 ) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน) 
 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 
 
ประธานที่ประชุม  ไดม้อบหมายให้ ศ.ดร.ธรรมศกัด์ิ  พงศ์พิชญามาตย ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นผูแ้ถลงต่อท่ี
ประชุม   ศ.ดร.ธรรมศกัด์ิ  พงศ์พิชญามาตย ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  แจง้ต่อท่ีประชุมวา่คณะกรรมการตรวจสอบได้
เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ไดแ้ก่ นางสาวซูซาน  เอ่ียมวณิชชา  ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4306  และ/หรือ นายสุชาติ  พานิชยเ์จริญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4475  และ/หรือ  
นายอภิชาติ บุญเกิด  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4963  หรือผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนท่ีบริษทั เอส พี ออดิท จ ากัด 
มอบหมายเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยประจ าปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนท่ีเสนอจ านวนเงิน  1,500,000  บาท (หน่ึง
ลา้นหา้แสนบาทถว้น) โดยค่าตอบแทนในปี 2565 น้ีลดลงจากปี 2564 จ านวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถว้น)  ซ่ึงค่าตอบแทน
ดงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบทาน  งบประจ าไตรมาสและตรวจสอบบญัชี ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนจากการเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง และอ่ืน ๆ 
 
               จากนั้นประธานท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามเพ่ิมเติมในวาระน้ี  แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม 
ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 
 
แจ้งสรุปผลของมตทิีป่ระชุม วาระที ่7   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 
2562 
 
  จ านวนผูมี้สิทธิออกเสียงทั้งหมดในวาระน้ี จ านวน   349,811,400    เสียง 
  เห็นดว้ย  349,811,400     เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
  ไม่เห็นดว้ย                -                 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
  งดออกเสียง    -  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
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วาระที ่ 8  พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ  ( หากม ี) 
 
ประธานทีป่ระชุม ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  ขณะน้ีวาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาจากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเสร็จส้ินแล้ว          
ไม่ทราบวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการจะกล่าวส่ิงใดเพ่ิมเติมหรือไม่  แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม   ประธานไดแ้จง้ต่อท่ี
ประชุมวา่  หากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดต่อท่ีประชุมน้ี    ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้การพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามท่ี
ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมครบถว้นแลว้  ผมในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการบริษทั  ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเขา้
ร่วมประชุมในวนัน้ี และขอปิดการประชุม ณ บดัน้ี 
  ปิดประชุมเวลา   10.09  น. 
 
       
                 (พล.อ.ดรัณ  ยทุธวงษสุ์ข) 
                        ประธานท่ีประชุม 
 
 
( นายปิยพจน์  วงศอ์ภยั  ) 
      เลขานุการบริษทั  
 
 
 


