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 ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1  

 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2563 

บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 

วนัจนัทรท่ี์ 31 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องออดิทอเรียม ชัน้ 1 อาคาร เอฟเอน็ บิวด้ิง 
991 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 

 

เริม่ประชมุเวลา 09.15 น. 

นายปรชีา ส่งวฒันา ประธานกรรมการ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม ("ประธาน") ไดม้อบหมาย
ใหน้างมนทพิย ์ซื่อวฒันากุล เลขานุการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม แจง้ขอ้มูลของบรษิทั เอฟเอน็ แฟค
ตอรี่ เอ๊าท์เลท จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") ณ ปจัจุบนั และชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในครัง้นี้เป็นการ
ประชุมภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 บรษิัทจงึได้จดัที่นัง่ในห้องประชุมด้วย
ระยะห่าง 1 เมตร เพื่อหลกีเลีย่งการอยู่ร่วมกนัเป็นเวลานาน บรษิทัจะด าเนินการประชุมอย่างกระชบัไม่เกนิ 1 ชัว่โมง 
30 นาท ี ทัง้นี้ ใหผู้เ้ขา้ร่วมการประชุมสวมหน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาการประชุม งดรบัประทานอาหาร งดการใช้
ไมโครโฟนในการตัง้ค าถาม โดยใหเ้ขยีนลงบนกระดาษแทน เพื่อเป็นการลดความเสีย่งในการตดิเชือ้ 

บรษิัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัที่ 7 
สงิหาคม 2563 (Record Date) ตามมาตรา 225 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

ผูด้ าเนินการประชุม ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมไดท้ราบขอ้มลูของบรษิทั ณ ปจัจุบนั ในเบือ้งตน้ ดงัน้ี 

บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนจ านวน   500,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้จ านวน 500,000,000 บาท 
แบ่งออกหุน้สามญัจ านวน 1,000,000,000 หุน้ 
มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้หุน้ละ    0.50 บาท 

  การประชุมในวนัน้ีมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 14 ราย และโดยการมอบฉันทะเขา้
ร่วมประชุมจ านวน 12 ราย รวมเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมดจ านวน 26 ราย นับรวมจ านวนหุน้ได้ 655,306,076 หุน้ 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 65.5306 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 
34 มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัองคป์ระชุมว่า ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี  มาประชุมไม่น้อยกว่า  
25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  

รวมทัง้ไดอ้ธบิายถงึตามมาตรการรกัษาความปลอดภยัของบรษิทั ในกรณีทีเ่กดิเหตุเพลงิไหมแ้ละ
ไดย้นิสญัญาณเตอืนภยั ขอใหใ้ชท้างออกฉุกเฉินตามลูกศรสแีดงทีแ่สดงบนจอภาพและไปรวมตวั ณ จุดรวมพลของ
อาคารดา้นล่าง 
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เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนสว่นของการออกเสยีงลงคะแนนในที่
ประชุม ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้รยีนชีแ้จงวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีง ดงันี้  

  1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผู้ถอืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีง เท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตน
ถอื โดยใหน้บัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

  2. กรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบทีก่ฎหมายก าหนดใหป้ฏบิตักิาร
ลงคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

  ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบตัรลงคะแนน  ทัง้นี้ 
เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการลงคะแนน ในการลงคะแนนเสยีงส าหรบัทุกวาระ ยกเวน้ในวาระที ่5 พจิารณาเลอืกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ซึง่จะได้เรยีนชี้แจงต่อไป หากไม่มผีู้ถอืหุน้ท่านใดไม่เหน็ด้วย 
หรอืงดออกเสยีง ใหถ้ือว่าผู้ถือหุ้น เหน็ชอบ หรอื เหน็ด้วย ตามจ านวนเสยีงของท่าน ต่อมตทิี่น าเสนอ และบรษิัท
สามารถนบัรวมคะแนนการลงมตไิดเ้ลย หากแต่ถา้มผีูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง ใหผู้ถ้อืหุน้ ลงคะแนนใน
บตัรลงคะแนนทีบ่รษิทัจดัให ้และยกมอืใหเ้จา้หน้าทีไ่ปเกบ็บตัรลงคะแนน 

  ในการรวมผลคะแนน บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงที ่ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง หกัออกจากคะแนน
เสยีงทัง้หมด และส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ส าหรบัผูท้ีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยในวาระเหล่านี้  ขอให้
เกบ็บตัรลงคะแนนไวก้่อน และสง่คนืแก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทั หลงัเสรจ็สิน้การประชุม  

  ทัง้นี้ การลงคะแนนเสยีงในการประชุมครัง้นี้  เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนน
แบบลบั ซึง่บรษิัทจะขอเกบ็บตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมดหลงัจบการประชุมเพื่อให้เกดิความโปร่งใส และ
เป็นหลกัฐาน 

   การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ถอืว่าการลงคะแนนดงักล่าว เป็นบตัรเสยี 

1) บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครื่องหมายเกนิกว่าหนึ่งช่อง 

2) บตัรลงคะแนนทีม่กีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

3) บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไม่มลีายมอืชื่อก ากบั 

4) บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกว่าเสยีงทีม่อียู่ 

ในกรณีที่ท่านผูถ้อืหุน้ต้องการแกไ้ขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขดีฆ่าของเดมิและลงชื่อก ากบั
ทุกครัง้ 

  3. กรณีผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมหรอืมอบฉันทะ
ให้กรรมการอสิระออกเสยีง และก าหนดให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถอืหุ้นหรอืผู้
มอบฉนัทะ บรษิทั จะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะ 

  ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น
สามารถแยกลงคะแนน เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง คราวเดยีวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสยีงทีจ่ะท าการ
ลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื 
  4. กรณีการลงคะแนนในวาระที ่5 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 

4.1 ผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชมุ หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการ 
และก าหนดให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรอืผู้
มอบฉันทะ บรษิัท จะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ดงักล่าวของผู้ถือหุ้นหรอืผู้มอบ
ฉนัทะ 
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4.2 บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
ลงคะแนนเสยีง เหน็ด้วย ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง และเจ้าหน้าทีข่องบรษิัท จะไปเกบ็
บตัรลงคะแนนจากผู้ถอืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง ส าหรบัการพจิารณาเลอืกตัง้
กรรมการแต่ละท่านก่อน และเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีล่งคะแนนเสยีงเหน็
ดว้ย ภายหลงัจากเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีงแลว้ 

  5.  ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 ก าหนดว่า ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ให้
ถอืว่า หุน้หนึ่งหุน้ มเีสยีงหนึ่งเสยีง ผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงใน
เรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ  

  ในกรณีปกต ิกล่าวคอื วาระที ่1 วาระที ่3 วาระที ่4 วาระที ่5 และวาระที ่7 จะต้องไดร้บัอนุมตัดิว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที่ประชุม
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

  ในวาระที ่6 จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม  

  ในวาระที ่8 จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

  6.  ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะกลบัก่อน หรอืไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธิ
ของท่านได ้โดยสง่บตัรลงคะแนนล่วงหน้าใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั ก่อนออกจากหอ้งประชุม 

  7.  คะแนนเสยีงของจ านวนผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชุม
ของผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ ดงันัน้ จ านวนผู้เขา้ร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมกีารเปลี่ยนแปลงและอาจไม่
เท่ากนั 

  8.  ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ที่เกีย่วขอ้ง
กบัวาระนัน้ๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะเขยีนชื่อและนามสกุลในบตัรค าถาม ก่อนซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็ดว้ยทุกครัง้ 

  ในกรณีทีผู่้ถอืหุน้มคี าถามหรอืความเหน็ที่นอกเหนือจากวาระทีก่ าลงัพจิารณาอยู่  ขอความกรุณา
น าไปสอบถาม หรอืใหค้วามเหน็ในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถ้อืหุน้ใหค้วามเหน็ 
หรอืสอบถามอย่างกระชบั และงดเวน้การซกัถาม หรอืแสดงความเหน็ในประเดน็ทีซ่ ้ากนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุ้น
รายอื่นไดใ้ชส้ทิธดิว้ย จงึขอความกรุณาผูถ้อืหุน้โปรดใหค้วามร่วมมอืเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดแีละเพื่อเป็นการ
บรหิารการประชุมใหอ้ยู่ในเวลาทีก่ าหนด 

  ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 
31 มกราคม 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องทีม่คีวามส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
กจิการ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 โดยใหส้ทิธใินเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(1) การเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  

(2) การเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  

(3) การเสนอค าถามล่วงหน้า  

 ผลปรากฏว่าเมื่อพน้ก าหนดเวลาดงักล่าวไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องดงักล่าวเขา้มาแต่อย่างใด 

จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้แนะน าคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
ดงัต่อไปนี้ 
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กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุครบทุกคน จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม  

1. นายปรชีา  สง่วฒันา ประธานกรรมการ 

2. นางเสาวนีย ์ กมลบตุร รองประธานกรรมการคนที่ 1  กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี กรรมการ

ตรวจสอบ และ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นายพลูศกัดิ ์ตนัสทิธพินัธ ์ รองประธานกรรมการคนที ่2  กรรมการอสิระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

4. นางปรารถนา  มงคลกุล 

 

กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  และ

กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

5. 

 

6. 

 

7. 

นายวรวชัร  ตนัตรานนท ์ 

 

นางช่อทพิย ์สง่วฒันา วฒุพิงศ ์

 

นายเบญจเ์ยีย่ม  สง่วฒันา 

กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ และ  

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

กรรมการบรษิทั  กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี  และ

กรรมการบรหิาร 

กรรมการบริษัท   กรรมการบริหารความเสี่ย ง  

รกัษาการประธานกรรมการบริหาร  และรักษาการ

ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการตลาด 

8. นายธรรมศกัดิ ์ จติตมิาพร  กรรมการบรษิทั  กรรมการบรหิาร  ประธานเจา้หน้าที่

บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่สนับสนุน

องคก์ร 

9. นายโอมา สง่วฒันา กรรมการบรษิทั  

ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชุม จ านวน 2 ท่าน ดงันี้ 

1. 

2. 

นางสาวอภญิญา  กุลจงเจรญิเลศิ 

นางมนทพิย ์ ซื่อวฒันากุล 

 รกัษาการประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิและบญัช ี

เลขานุการบรษิทั 

เมื่อแนะน ากรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทที่เขา้ร่วมประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ด าเนินการ
ประชุม ไดก้ล่าวแนะน าผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย และผูต้รวจสอบภายใน จากบรษิทัต่างๆ ตามรายละเอยีดดงันี้  

ผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั  

1. นางสาวรสพร เดชอาคม 
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ทีป่รกึษากฎหมาย จากบรษิทั วรีะวงค ์ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จ ากดั    

1. นายวจิติร สทุธศิรปีก      

2. นางสาวเมธาว ี  โรจนะเสน       

ผูต้รวจสอบภายใน จากบรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ากดั  

1. นางสาวณฐัธภา  จติธรรมาภร 

จากนัน้ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกจิการที่
ด ีขอเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 1 ท่าน ท าหน้าทีเ่ป็นสกัขพียานในการตรวจนับคะแนนเสยีง โดยมผีูถ้อืหุน้ที่
เขา้ร่วมประชุมคอื นางสาวปวณีา ตรยัวรญัญ ูท าหน้าทีเ่ป็นสกัขพียานในการตรวจนบัคะแนน 

หลงัจากนัน้ นายปรชีา สง่วฒันา ประธานกรรมการ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม และในนามของ
คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 และไดเ้ริม่ด าเนินการ
ประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดงันี้  

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 

  ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที ่24 เมษายน 2562 โดยบรษิทัได้เผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซต์บรษิทัเรยีบรอ้ย
แล้ว โดยมีรายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชุม ที่บรษิัทได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชิญประชุม 
รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม วาระที่ 1 หน้า 12 - 30 ในหนังสอืเชญิประชุม ซึ่ง
คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 แล้วมคีวามเห็นว่าการบนัทึก
รายงานการประชุมมคีวามถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรบัรอง
รายงานการประชุมดงักล่าว  

เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายงานการประชุม  

เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอให้ที่
ประชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 และมอบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุมชีแ้จงเรื่อง
การลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รบัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 28 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้696,880,376 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.6880 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 
2562 เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 696,880,376 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 696,880,376 100.0000 
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วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 

ประธาน แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระน้ีเป็นการพจิารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั
ในรอบปี 2562 โดยบรษิัทได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562 รายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้ โดยคณะกรรมการบรษิทัได้
พจิารณาแลว้เหน็สมควรรายงานผลการด าเนินงานดงักล่าว ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ และมอบหมายใหน้ายธรรม
ศกัดิ ์จติตมิาพร ซึง่ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ("นายธรรมศกัดิ"์) เป็นผูร้ายงานเกีย่วกบัผลการด าเนินงาน
ต่อทีป่ระชุม  

นายธรรมศกัดิไ์ดร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2562 ใหท้ีป่ระชุมทราบ โดยสรุป 
รายละเอยีดดงันี้ 

ผลการด าเนินงานในปี 2562 บรษิัทมรีายได้รวม 1,043 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 62 
ลา้นบาท เน่ืองจาก Store Sales ลดลงรอ้ยละ 8.9 และ Other Income ลดลงรอ้ยละ 14.6 แต่อย่างไรกต็ามในสว่นของ 
Online Sales เพิม่ขึน้รอ้ยละ 157 

ในปี 2562 บรษิทัมกี าไรสุทธจิ านวน 9 ลา้นบาท โดยก าไรสุทธลิดลงจากปี 2561 จ านวน 20 ลา้น
บาท เนื่องมาจากก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้ จ านวน 3 ลา้นบาท  ค่าใช้จ่ายในการขายและการบรหิารทีเ่พิม่ขึน้ จ านวน 19 
ลา้นบาท  และตน้ทุนทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ จ านวน 4 ลา้นบาท แต่อย่างไรกต็าม ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดล้ดลง จ านวน 6 
ลา้นบาท 

บรษิทัมฐีานะทางการเงนิยงัคงแขง็แกร่ง มสีนิทรพัยร์วม จ านวน 1,727 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 
จ านวน 49 ลา้นบาท  มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จ านวน 198 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 118 ลา้น
บาท และมหีนี้สนิรวม จ านวน 247 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 46 ล้านบาท ข้อมูลสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2562  

ส าหรบัแนวทางแผนการด าเนินงานในปี 2563 บรษิทัมกีลยุทธใ์นการด าเนินงาน 5 ดา้น ซึง่บรษิทั
ไดเ้ริม่ด าเนินการมาแลว้จนถงึไตรมาสที ่2 ของปี 2563 แต่เนื่องจากการระบาดของไวรสัโคโรนา ท าใหบ้รษิทัต้องปิด
ให้บริการตามค าสัง่รฐับาล ตัง้แต่ช่วงปลายเดอืนมีนาคม ถึง กลางเดอืนพฤษภาคม ท าให้รายได้บรษิัทหยุดชะงกั 
บรษิทัจงึหาวธิกีารสรา้งรายไดใ้หก้จิการ ซึง่จะกล่าวต่อไปในรายละเอยีด และเมื่อพจิารณางบการเงนิ 6 เดอืนทีผ่่าน
มาแลว้ บรษิทัมรีายไดร้วม 352 ลา้นบาท โดยไตรมาสที ่1 มรีายได ้208 ลา้นบาท และไตรมาสที ่2 มรีายได ้144 ลา้น
บาท โดยกลยุทธใ์นการด าเนินงาน 5 ดา้นมรีายละเอยีดดงันี้ 

1.ดา้นผลติภณัฑแ์ละการพฒันาผลติภณัฑ ์ บรษิทัมผีลติภณัฑใ์หม่ เป็นการใหบ้รกิารพ่นสเปรยฆ์่า
เชือ้โรค ซึง่เรยีกว่า Virus Buster  โดยใหบ้รกิารพ่นสเปรยต์ามอาคาร รถยนต์ และสถานทีต่่างๆ ซึง่สามารถสรา้ง
รายไดใ้หบ้รษิทัเป็นจ านวน 4 ลา้นบาท และยงัมสีเปรยแ์อลกอฮอล ์ยีห่อ้ Kumo ทีส่รา้งรายไดจ้ านวน 16 ลา้นบาท  

2.การพฒันาดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑ ์ บรษิทัไดข้ยายช่องทางการจ าหน่าย ทางดา้น
ออนไลน์ เช่น ช้อปป้ี, ไลน์แอด, อนิสตราแกรม, ลาซาด้า เป็นต้น และการหาคู่ค้ารายใหม่เพิ่มขึน้  ซึ่งยอดขาย
ทางดา้นออนไลน์มสีดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ 12 นอกจากนี้บรษิทัยงัขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม่ เช่น ไดรฟ์ทร ู
สรา้งรายได ้5 ลา้นบาท, เฟซบุ๊กไลฟ์ สรา้งรายได ้6 ลา้นบาท, ไดเรค็เซลล ์สรา้งรายได ้1 ลา้นบาท และ CRM Sales 
สรา้งรายได ้14 ลา้นบาท 

3.การพฒันาด้านการตลาดและการตราสนิค้า  บรษิัทมตีราสนิค้าที่ขายด ีและเป็นที่ชื่นชอบของ
ลกูคา้ บรษิทัจงึพฒันาโดยการขายสนิคา้ผ่านช่องทางต่างๆ นอกเหนือจากเอ๊าทเ์ลทมากขึน้ และน าแคมเปญมาเป็นสิง่
ดงึดดูลกูคา้  นอกจากนี้บรษิทัจะพฒันาสนิคา้ใหต้รงตามความต้องการของลูกคา้เพิม่ขึน้ เพื่อเป็นการเชญิชวนลูกคา้
รายใหม่ๆ อกีดว้ย  อกีทัง้ บรษิัทจะสรา้งความพงึพอใจให้แก่ลูกคา้ โดยการสรา้งแอพลเิคชัน่เอฟเอน็ และท า Data 
Processing A.I. เพื่อเสนอสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ไดม้ากขึน้ 
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4.การปรบัปรุงประสทิธภิาพทางดา้นตน้ทุนใหด้ขี ึน้  ปจัจุบนับรษิทัไดต้ดิตัง้แผงโซล่าเซลล ์ทีส่าขา
อยุธยา สาขาระยอง และสาขาหวัหนิ ซึง่ช่วยลดค่าใชจ้่ายลงรอ้ยละ 39 โดยในปี 2563 บรษิทัมเีป้าหมายจะตดิตัง้แผง
โซล่าเซลล์อกี 2 สาขา ที่สาขาปากช่อง และสาขาฉะเชงิเทรา อกีทัง้ ทางบรษิัทไดเ้พิม่ประสทิธภิาพการท างานของ
บุคลากร ซึง่ท าใหค้่าใชจ้า่ยลดลงอกี 9 ลา้นบาท  และในปี 2563 ทางบรษิทัไดค้วบรวม สาขาหาดใหญ่ เขา้กบัสาขาได
อาน่า หาดใหญ่ เน่ืองจากจ านวนนกัท่องเทีย่วจากประเทศมาเลเซยีมจี านวนทีล่ดลง เพื่อผลลพัธท์ีด่ ีทางบรษิทัจงึควบ
รวมทัง้ 2 สาขาเขา้ดว้ยกนั และเพิม่ประสทิธภิาพของสาขาใหด้ยีิง่ขึน้ ท าใหป้จัจุบนัเอฟเอน็ เอ๊าทเ์ลท มจี านวน 11 
สาขา  

5.ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  ทางบรษิทัไดน้ าสนิคา้เพื่อชุมชน  สนิคา้โอทอป เขา้มาจดัจ าหน่ายใน
สาขา ภายใตช้ื่อ ตน้กลา้ เพื่อเป็นการช่วยเหลอืชุมชนทอ้งถิน่ บรเิวณใกลเ้คยีงสาขา  และในช่วงการแพร่ระบาดของ
ไวรสัโคโรนา ทางบรษิทัไดบ้รจิาคหน้ากาก Face Shield ใหแ้ก่โรงพยาบาล มลูนิธ ิและชุมชนต่างๆ  อกีทัง้บรกิารพ่น
สเปรยฆ์่าเชือ้โรค ซึง่เรยีกว่า Virus Buster ใหแ้ก่วดั โรงเรยีน สถานีต ารวจ และสถานทีต่่างๆ โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย 
นอกจากนี้ทางบรษิทัยงัไดบ้รจิาคฟูกใหแ้ก่ผูข้าดแคลนอกีดว้ย 

เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2562 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้สอบถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ี่
ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2562 และมอบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุมชีแ้จงเรื่องการลงมต ิ
โดยในวาระนี้เป็นวาระเพื่อรบัทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

 มติท่ีประชุม รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2562 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 

ประธาน แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 โดยบรษิัทได้จดัท างบการเงนิตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2562 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ พร้อม
หนังสอืเชญิประชุม โดยงบการเงนิดงักล่าว ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั และผ่านการ
สอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัแลว้ โดยมอบหมาย
ใหน้ายธรรมศกัดิ ์แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึรายละเอยีดของวาระนี้ 

นายธรรมศกัดิ ์น าเสนอรายละเอียดงบการเงินประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
สนิทรพัยร์วมของปี 2562 จ านวน 1,727 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3  หนี้สนิรวมจ านวน 247 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 16 
ส าหรบัรายไดร้วม จ านวน 1,043 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6  ส่วนของต้นทุนการขาย จ านวน 566 ลา้นบาท ลดลงรอ้ย
ละ 9 ในขณะทีม่กี าไรสทุธจิ านวน 9 ลา้นบาท โดยสรุปสาระส าคญัไดต้ามตาราง ดงันี้ 
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เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ

ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบังบการเงนิประจ าปี 

  เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เติม ประธานจงึขอให้ที่
ประชุมลงมติพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และมอบหมายให้ผู้ด าเนินการ
ประชุมชีแ้จงเรื่องการลงมติ โดยมตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 29 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้696,880,378 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.6880 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 

  มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 ดว้ยคะแนนเสยีง 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 696,880,378 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 696,880,378 100.0000 
  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562  และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง 
  กาลปี 2562 

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562  
และรบัทราบการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลปี 2562 และได้มอบหมายให้นายธรรมศกัดิ ์เป็นผู้อธิบายเกี่ยวกบั
รายละเอยีดของวาระนี้ต่อทีป่ระชุม 

นายธรรมศกัดิ ์รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ก าหนดใหบ้รษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่ง ไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้            

รายการตามงบ
การเงินรวม 

ณ 31 ธนัวาคม 
2561 

(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 
2562 

(ล้านบาท) 

การเปล่ียนแปลง 
 (ล้านบาท) 

การเปล่ียนแปลง 
(รอ้ยละ) 

สนิทรพัยร์วม  1,776 1,727 -49 3 

หนี้สนิรวม 293 247 -46 16 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,483 1,480 -3 - 

รายไดร้วม 1,105 1,043 -62 6 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 32 6 -26 82 

ก าไรสทุธ ิ 29 9 -20 70 
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ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ             
ทุนจดทะเบยีน และหา้มบรษิัทจ่ายปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร และในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสม
อยู่ หา้มมใิหจ้่ายเงนิปนัผล 

 บรษิัทมีนโยบายจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลือ 
หลงัจากหกัส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะของบรษิัท อย่างไรกต็าม 
การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวจะขึน้กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบรษิทัค านึงถงึความจ าเป็น
และเหมาะสมของปจัจยัอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ จะไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่าง
มนียัส าคญั 

  ในปี 2562 บรษิทัมกี าไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจ านวน 9,710,502 บาท (เกา้ลา้นเจด็แสน
หนึ่งหมื่นหา้รอ้ยสองบาทถ้วน) ซึง่คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นอนุมตัิการตัง้
ส ารองตามกฎหมายจ านวน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถ้วน) คงเหลอืก าไรหลงัหกัส ารองอยู่ที ่9,210,502 บาท (เกา้ลา้น
สองแสนหนึ่งหมื่นหา้รอ้ยสองบาทถว้น) และรบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ในอตัราหุน้ละ 0.0037 บาท คดิเป็นเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้ 3,700,000 บาท (สามลา้นเจด็แสนบาทถว้น) 

  ในการนี้ บรษิทัไดจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลปี 2562 ไปเมื่อวนัที ่30 เมษายน 2563 เพื่อลดผลกระทบที่
อาจเกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้จากการเลื่อนประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีไ่ดก้ าหนดไวเ้ดมิอย่างไม่มกี าหนด ดงันัน้ จงึไม่มกีาร
จ่ายเงนิปนัผลเพิม่เตมิอกีส าหรบัปี 2562 จงึแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อทราบ 

เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปี 2562 

เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอให้ที่
ประชุมลงมตพิจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปี 2562 และรบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลปี 2562 และ
มอบหมายให้ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้จงเรื่องการลงมต ิโดยมตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน และส าหรบัการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่
มกีารลงคะแนนเสยีง 

มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 29 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้696,880,378 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.6880 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2562  ด้วย
คะแนนเสยีง 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 696,880,278 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง 100 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 696,880,278 100.0000 
 
  และรบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลปี 2562  โดยไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 
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วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

  ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของ
บรษิทัขอ้ 17 ซึง่ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งใน
สามของจ านวนกรรมการบรษิทัทัง้หมด และกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้

  ส าหรบัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2563 ของบรษิัท มกีรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ จ านวน 3 คน ดงันี้ 

      1. นายปรชีา     สง่วฒันา 

  2. นายพลูศกัดิ ์ ตนัสทิธพินัธ ์

  3. นายวรวชัร    ตนัตรานนท ์  

  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ผู้ด าเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ
กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ ออกนอกหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราวระหว่างการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการตาม
วาระนี้  

  และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 35 ก าหนดว่า ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  
ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม  ถ้าไม่มรีองประธาน
กรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้ ใหท้ี่ประชุมเลอืกผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคน
หนึ่งมาเป็นประธานในทีป่ระชุมดงักล่าว 

  จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมไดก้ล่าวเรยีนเชญิ นางเสาวนีย ์กมลบุตร รองประธานกรรมการคนที ่1 
ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุมชัว่คราวในวาระนี้ 

  ประธาน แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการบรษิัท พจิารณาโดยการกลัน่กรองจากคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มคีวามเหน็ว่า กรรมการทัง้ 3 คน เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ และมปีระสบการณ์
อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทั จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พจิารณาเลอืกตัง้ให้กรรมการ
ทัง้ 3 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง  

  นอกจากน้ี นายพูลศกัดิ ์ตนัสทิธพินัธ์ และนายวรวชัร ตนัตรานนท์ เป็นผู้ที่มคีุณสมบตัิเหมาะสม
ตามนิยามกรรมการอสิระ และหลกัเกณฑข์อ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

  ส าหรบัขอ้มูลรายละเอยีดเกีย่วกบัผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทัง้ 3 คน ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้  

  เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเห็น หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 

  เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เติม ประธานจงึขอให้ที่
ประชุมลงมติพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และมอบหมายให้ผู้ด าเนินการ
ประชุมชีแ้จงเรื่องการลงมตเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ทุกท่านลง
มตโิดยใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง ซึง่สามารถเลอืกทีจ่ะลงคะแนนเสยีงในช่องเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดย
เจ้าหน้าทีจ่ะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผู้ถอืหุน้และผู้รบัมอบฉันทะทีไ่ม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง  ส าหรบัการพจิารณา
เลอืกตัง้กรรมการแต่ละท่านก่อน และเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทัง้หมดทีล่งคะแนนเสยีงเห็น
ดว้ยภายหลงั และเมื่อรวบรวมคะแนนเสยีงเรยีบรอ้ยแลว้ จะไดม้กีารแจง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสยีงทีก่รรมการแต่ละ
ท่านไดร้บัเลอืกตัง้เป็นรายบุคคล โดยมตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 29 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้696,880,378 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.6880 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการเลอืกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1. นายปรชีา  สง่วฒันา  

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 696,880,378 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 696,880,378 100.0000 
 

2. นายพลูศกัดิ ์        ตนัสทิธพินัธ ์  

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 696,880,378 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 696,880,378 100.0000 
 

3. นายวรวชัร ตนัตรานนท ์  

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 696,880,378 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 696,880,378 100.0000 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

  ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับ
หลกัเกณฑ์ และแนวทางปฏบิตัิในการพจิารณาค่าตอบแทนนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้
พจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอยีดถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบของ
กรรมการ โดยเปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้ขนาดของรายได ้มูลค่า
หลกัทรพัยร์วมและกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึผลประกอบการของบรษิทั คณะกรรมการจงึเหน็สมควรเสนอใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการประจ าปี 2563 ในจ านวนวงเงนิเท่าเดมิ ดงันี้  
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  1.  วงเงนิค่าตอบแทนกรรมการ รวมไม่เกนิ 7,500,000 บาท (เจด็ลา้นหา้แสนบาทถว้น) 
  2.  ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบีย้ประชุมกรรมการ ตามทีป่รากฏในหนังสอืเชญิประชุมซึง่จดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ ตามตารางดงันี้  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/เดอืน/คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

หมายเหตุ 
 

 
1. คณะกรรมการบรษิทั 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
 
 

 
  

45,000 
15,000 

 
  

20,000 
20,000 

กรรมการท่านใดเป็นผูบ้ริหารก าหนดค่าตอบแทนดงัน้ี 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
รายเดอืน 

(บาท/เดอืน/คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

ประธานกรรมการ 10,000 20,000 
กรรมการบรษิทั 10,000 5,000 

 

2.คณะกรรมการตรวจสอบ  
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
35,000 
15,000 

  
20,000 
15,000 

 
- 

3. คณะกรรมการสรรหาและ 
พจิารณาค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
 
- 
- 

  
 

20,000 
15,000 

 
 
- 

4. คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
 

25,000 
10,000 

  
 

20,000 
15,000 

 
 
กรรมการท่านใดที่เป็นพนักงานบริษัท จะไม่ได้ร ับเบี้ย
ประชุม 

5. คณะกรรมการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ี
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
 
- 
- 

  
 

20,000 
15,000 

 
 
- 

  เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคิดเหน็ หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

  เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอให้ที่
ประชุมลงมตพิจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และมอบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุมชีแ้จงเรื่องการลงมต ิโดยมตใิน
วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 29 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้696,880,378 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.6880 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 วงเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ รวมไม่เกนิ 7,500,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบีย้ประชุมกรรมการ ตามอตัราที่
เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง    

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 696,880,378 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 
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มติ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
จ านวนเสยีงทัง้หมด 696,880,378 100.0000 

  

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนด
ค่าตอบแทน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาผูส้อบบญัชจีากส านักงาน
บญัชทีีม่คีุณสมบตัแิละความเชี่ยวชาญในการสอบบญัช ีโดยเปรยีบเทยีบอตัราค่าสอบบญัชทีีเ่หมาะสม และเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา  ทัง้นี้ ตามทีบ่รษิทัไดเ้สนอรายชื่อผูส้อบบญัช ีจ านวน 7 คนนัน้ ปรากฏว่านายโสภณ 
เพิม่ศริวิลัลภ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 3182 ได้ลาออกจากบรษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั หลงัจากที่
บรษิทัไดส้ง่หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถอืหุน้แลว้ ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ จงึเสนอรายชื่อผูส้อบบญัช ีจ านวน 
6 คน ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแล้วเหน็สมควร เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัช ีจ านวน 6 คน ไดแ้ก่ 

1. นางกิง่กาญจน์                  อศัวรงัสฤษฏ ์                 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4496 และ/หรอื 

2. นางสาวพมิพใ์จ  มานิตขจรกจิ       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4521 และ/หรอื 

3. นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3972 และ/หรอื 

4. นางสาวรสพร   เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5659 และ/หรอื 

5. นางสาวสมุนา   

6. นางสาวอรวรรณ   

พนัธพ์งษ์สานนท ์

เตชวฒันสริกิุล 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5872 และ/หรอื 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4807 

   ซึง่เป็นผู้สอบบญัชจีาก บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2563 
และเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2563 เป็นจ านวน 2,200,000 บาท (สองลา้นสองแสนบาท
ถ้วน) ซึ่งอตัราค่าตอบแทนค่าสอบบญัชเีพิ่ม ขึน้จากปี 2562 จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจาก
ภาระหน้าทีข่องผูส้อบบญัชทีีเ่พิม่ขึน้จากการปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชใีหม่ 

   ทัง้นี้ ส านกังานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชดีงักล่าว เป็นส านักงานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชเีดยีวกนั
กบับรษิทัย่อย และส านกังานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอขา้งตน้ ไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบั
บรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

   ในกรณีทีผู่้สอบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัิหน้าทีไ่ด ้ใหบ้รษิทั ส านักงาน อวีาย  จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิัท แทน
ผูส้อบบญัชดีงักล่าวได ้

   เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเห็น หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทน 

  เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอให้ที่
ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 และ
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มอบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงเรื่องการลงมต ิโดยมตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก     
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 29 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้696,880,378 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.6880 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 

  มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัแิต่งตัง้บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั โดย นาง
กิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฏ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4496 และ/หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4521 และ/หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3972 
และ/หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5659 และ/หรอื นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สา
นนท์ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 5872 และ/หรอื นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ทะเบยีนเลขที ่4807 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีปี 2563 จ านวน 
2,200,000 บาท (สองลา้นสองแสนบาทถ้วน) และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหบ้รษิทั 
ส านกังาน อวีาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่อ
งบการเงนิของบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได ้ดว้ยคะแนนเสยีง 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 696,880,378 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 696,880,378 100.0000 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบับริษทั 

 ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมัติแก้ไขขอ้บงัคบับรษิัท แก้ไขเพิม่เติม
ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 24 และ ขอ้ 25 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชก าหนด ว่าดว้ยการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 
2563  โดยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ ดงันี้ 

 ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ที ่24 ทีเ่สนอแกไ้ข ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการท าหน้าทีเ่ป็นประธานในที่
ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้ ในกรณีที่ มรีอง
ประธานกรรมการอยู่ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุม แต่ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการหรอืมแีต่ไม่อยู่ใน
ทีป่ระชุมนัน้หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการซึง่มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานทีป่ระชุม 

 ประธานกรรมการหรือประธานในทีป่ระชุมอาจก าหนดให้จัดการประชุมกรรมการผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ในกรณีทีม่ีการประชุมคณะกรรมการผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์การด าเนินการจะต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวธิีการตามทีก่ฎหมายก าหนดและตามมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศที ่
ก าหนดไวใ้นกฎหมาย 

 การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมคณะกรรมการใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งเสยีง
ในการลงคะแนน  
 กรรมการซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และถ้าคะแนน
เสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเพื่อเป็นเสยีงชี้ขาด 
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 ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ที ่25 ทีเ่สนอแกไ้ข ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรอื
ผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น
รบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธแิละประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่น และก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้ก็
ได ้

 ในการประชุมคณะกรรมการผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ การจดัส่งหนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ
รวมทัง้เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บรษิทัอาจจดัส่งหนังสอืนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ดงักล่าวโดยจดหมายอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้ ในการนี้ผูม้หีน้าทีจ่ดัการประชุม ต้องจดัเกบ็ส าเนาหนังสอืเชญิประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเกบ็ในรปูขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด้ 

   เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเห็น หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั 

  เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอให้ที่
ประชุมลงมตพิจิารณาอนุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั  และมอบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงเรื่องการลงมต ิโดยมตใิน
วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 29 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้696,880,378 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.6880 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 

 มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 24 และ ขอ้ 25 เรื่อง
การประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 696,880,378 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 696,880,378 100.0000 
 

วาระท่ี 9 เรือ่งอ่ืน ๆ 

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือ    
จากวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด ตาม
พระราชบญัญตั ิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไวว้่า เมื่อทีป่ระชุมพจิารณาระเบยีบวาระ
การประชุมตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสอืนัด
ประชุมอกีกไ็ด ้ 

 

ค าถาม : นางสาวผุสด ีคงภกัดพีงษ์  อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้  ไดส้อบถามดงันี้ 

1. ในสภาวะเศรษฐกจิขณะนี้ ถงึแมบ้รษิทัไดม้แีนวทางแกไ้ขมาแลว้ แต่อยากขอทราบแนวทางการ
รบัมอืกบัสถานการณ์เพิม่เติม ตัง้แต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 เป็นต้นไป ทัง้ด้านสนิค้า ด้านช่องทาง ด้านพฒันา
บุคลากร และดา้นกลยุทธ ์พอสงัเขป 
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  ค าตอบ: นายธรรมศกัดิ ์จติตมิาพร ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ได้ตอบค าถามว่าเรื่องสถานการณ์
วกิฤตเิริม่ดขีึน้เรื่อยๆ  และถา้ไม่มเีหตุกลบัไปเป็นเหมอืนเดมิ คาดว่ากจิการจะดขีึน้เรื่อยๆ เนื่องจากการวางแผนงาน
และการด าเนินงานม ี3 เรื่องใหญ่ ดงันี้ 

1 .Branding   

  บรษิทัได้ท าเน้นการท า Branding ซึ่งท าใหลู้กคา้รกัสนิคา้มากขึน้  นอกจากนี้ยงัสามารถแสดงถึง
ความพงึพอใจของลกูคา้ในอนาคตได ้ สว่นใหญ่ลกูคา้ของบรษิทั  เป็นกลุ่มทีน่ิยมใช้สนิคา้ทีม่คีุณภาพสงู  และคดัสรร
แต่สิง่ดีๆ  ดงันัน้เมื่อใชส้นิคา้ของบรษิทัแลว้จะเกดิความพงึพอใจ และน าไปบอกต่อๆ กนั เป็นการสรา้งความน่าเชื่อถอื
และความนิยมในสนิคา้เพิม่มากขึน้ นอกจากนี้ บรษิทัเน้นสนิคา้ทีม่คีุณภาพด ีและมอีายุการใชง้านนาน ดงันัน้ การท า
เรื่อง Branding กบัสนิคา้ เป็นเรื่องทีส่ าคญัและต่อยอดสนิคา้ไปสู่ช่องทางต่างๆไดม้ากขึน้ นอกเหนือจากช่องทางเดมิ 
เช่น ออนไลน์ เป็นต้น  บรษิทัมแีผนจะขยายพืน้ทีก่ารขายไปยงัสถานทีท่ีไ่ม่ม ีOutlet โดยการร่วมกจิการกบัผูค้า้ราย
ใหม่ในจงัหวดัต่างๆ และน าแบรนดส์นิคา้มาเป็นตวัน า 

2.การขยายช่องทางใหม่ๆ  

  ปจัจุบนับรษิทัม ีOutlet เป็นช่องทางหลกั  และไดเ้พิม่ช่องทางใหม่ๆ โดยการใช ้Branding ทีเ่ป็น 
Light Asset ทีส่ามารถไปไดทุ้กที่หรอืไปได้ทัว่โลก สามารถขายในจงัหวดัทีไ่ม่ม ีOutlet หรอื ขายออนไลน์ไดใ้น
อนาคต ซึง่เป็นแผนงานทีไ่ดต้ัง้ไวว้่าจะน าสนิคา้ไปสูผู่ซ้ือ้ไดง้่ายและมากขึน้ 

3. การเพิม่เทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินงาน  

  บรษิทัน าเอาระบบเทคโนโลยีมาใชใ้นช่องทางการขายมากขึน้ ทัง้ออนไลน์ และออฟไลน์ การขาย
สนิคา้ของบรษิทั จะม ีSupply Chain Flow ตัง้แต่ขัน้ตอนการ Sourcing จนกระทัง่ถงึมอืผูบ้รโิภค ดงันัน้การจดัการ
ขัน้ตอนการท างาน ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ โดยการเกบ็ขอ้มลูของลูกคา้ จะท าใหลู้กคา้พงึพอใจ และการจดัการกบั
ขอ้มูลต่างๆจะเป็นกระบวนการเพิม่มูลค่าให้ธุรกจิโดยใช้การลงทุนไม่มาก  และหาพนัธมติรใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกบั
เทคโนโลยเีขา้มาร่วม เพื่อต่อยอดธุรกจิ 

  นายปรีชา ส่งวัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทิศทางของบริษัทจะมีการ
ปรบัเปลีย่นไป เพราะ บรษิทัม ีAsset ทีเ่ป็นเรื่อง Branding, Sourcing สนิคา้  และเป็นเจา้ของสนิคา้อยู่เป็นจ านวน
มากทีส่ามารถน าไปสรา้งผลประโยชน์ใหก้บับรษิทัในตลาดต่างประเทศและในประเทศทีน่อกเหนือจาก FN Outlet ซึง่
เป็นช่องทางหนึ่งที่จะผลกัดันให้บริษัทมีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไป และสนิค้าที่จะผลิตใหม่ก็จะมีกลุ่มสนิค้าใหม่ๆ 
นอกเหนือจะกลุ่มเดมิ ซึง่จะท าใหก้ารเขา้ถงึตลาดมากขึน้ จากเดมิทีม่ชี่องทางการจดัจ าหน่ายเพยีงอย่างเดยีว  

ค าถาม : นายกรวรี ์ วุฒพิงศ ์ ผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามดงันี้ 

  1. ตามทีไ่ดม้กีรรมการบรษิัทคนหนึ่งลาออกไป เมื่อวนัที ่1 มถุินายน 2563 นัน้ ซึง่บรษิทัยงัไม่
สามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาลดจ านวนกรรมการทีพ่งึม ีจาก 10 เป็น 9 คน เพื่อใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มทางธุรกจิใน
ปจัจุบนั และขนาดของธุรกจิบรษิทั   

 ค าตอบ : นายพลูศกัดิ ์ไดต้อบค าถามผูถ้อืหุน้ว่า ตามขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดไวช้ดัเจนว่ากรรมการ
ต้องแต่งตัง้กรรมการมาแทนกรรมการที่ลาออก แต่ในสถานการณ์ปจัจุบันคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ไดส้รรหาผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วน และเหมาะสมอยู่ในขณะนี้ แต่ยงัไม่สามารถสรรหาผูท้ีม่คีุณสมบตัไิด ้
ซึง่ตามทีผู่ถ้อืหุน้เสนอมาจะม ี2 ทางเลอืก คอื ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สรรหาผู้ที่มี
คุณสมบตัิต่อไป เพื่อใหม้จี านวนกรรมการครบ 10 คน หรอื ลดจ านวนกรรมการเหลอื 9 คน เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
สภาวะเศรษฐกจิ  จงึขอเสนอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเรื่องการลดจ านวนกรรมการทีพ่งึมจีาก 10 คน เป็น 9 คน  
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   เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเห็น หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการลดจ านวนกรรมการทีพ่งึม ี

  เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอให้ที่
ประชุมลงมติพจิารณาอนุมตัิลดจ านวนกรรมการที่พงึมจีาก 10 คน เป็น 9 คน และมอบหมายใหผู้้ด าเนินการประชุม 
ชีแ้จงเรื่องการลงมต ิโดยมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 29 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้696,880,378 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.6880 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 

 มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัลิดจ านวนกรรมการทีพ่งึมจีาก 10 คน เป็น 9 
คน ดว้ยคะแนนเสยีง 

มติ จ านวนเสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 696,880,378 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 696,880,378 100.0000 
 

   เมื่อจบการซกัถาม ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเสนอวาระอื่นใดเพิม่เตมิ 

   เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเสนอวาระอื่นใดเพิม่เตมิแลว้ และประธานกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้
ทีเ่ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 และมอบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุมเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้ลงทะเบยีน
เขา้เยีย่มกจิการเอฟเอน็ เอ๊าทเ์ลท สาขาฉะเชงิเทรา โดยผูถ้อืหุน้ทีส่นใจสามารถส่งบตัรแสดงความจ านงไดท้ีโ่ต๊ะนัก
ลงทุนสมัพนัธ ์และปิดประชุมเวลา 10.25 น. 
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