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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1

รายงานการประชมุสามญัผ ูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2564

บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอรี่ เอา๊ทเ์ลท จาํกดั (มหาชน)

วนัองัคารที่ 27 เมษายน 2564

ด้วยวิธีการประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

เริม่ประชมุเวลา 14.00 น.

นายปรชีา สง่วฒันา ประธานกรรมการ ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม ("ประธาน") ไดม้อบหมาย

ใหน้างมนทพิย์ ซื่อวฒันากุล เลขานุการบรษิทั ทําหน้าทีเ่ป็นผูด้ําเนินการประชุม แจง้ขอ้มลูของบรษิทั เอฟเอน็ แฟค

ตอรี่ เอ๊าทเ์ลท จํากดั (มหาชน) ("บรษิทั") ณ ปัจจุบนั และชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบว่า เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาด และกระจายไปทัว่ประเทศอย่างรุนแรงและ

รวดเรว็ ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้ทุกท่าน บรษิทัจงึจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจําปี 2564 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศของกรุงเทพมหานคร ฉบบัที่ 25 เมือ่วนัที่ 25 เมษายน 2564 โดยประกาศของ

กรุงเทพมหานคร กําหนดให้ การจดักจิกรรมทีม่คีวามเสีย่งต่อการแพร่โรค ใหด้ําเนินการโดยจํากดัจํานวนผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมไมเ่กนิ 20 คน และ พระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ กาํหนดใหก้ารประชมุทีก่ฎหมาย

บญัญตัใิหต้้องมกีารประชุมสามารถจดัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด้ และถอืว่าการประชุมดงักล่าวเป็นการ

ประชุมทีช่อบดว้ยกฎหมาย ซึง่ผูม้หีน้าทีจ่ดัการประชุมจะตอ้งดําเนินการตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งภายใต้ พระราช

กาํหนดวา่ดว้ยการประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

นอกจากน้ี ในการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ จะต้องใชร้ะบบควบคุมการประชุมทีเ่ป็นไปตาม

มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ีก่ระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ

สงัคมกาํหนด ซึง่ในปัจจุบนั ผูใ้หบ้รกิารระบบควบคมุการประชุมหลายประเภททีเ่ขา้รบัการตรวจประเมนิกบัสาํนกังาน

พฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสว์า่ ระบบควบคมุการประชุมของตนมคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานดงักลา่วแลว้

ดงันัน้ เน่ืองจากการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมทีก่ฎหมายบญัญตัใิหต้้องมกีารประชุม

บรษิัทจงึสามารถจดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยบรษิัทจะต้องปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งในการจดัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์ามทีก่ําหนดภายใต้ พระราชกําหนดว่าดว้ยการ

ประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ อยา่งครบถว้น รวมทัง้ใชร้ะบบควบคมุการประชมุทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการรกัษาความ

มัน่คงปลอดภยัของการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมกาํหนดดว้ย

ทัง้น้ี บรษิทัไดท้ําการว่าจา้ง บรษิทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเทม็ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ในการจดัประชุม

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ซึ่งระบบการจดัประชุมของบรษิทัดงักล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบในด้านมาตรฐานการรกัษา

ความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ จากกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแลว้

บรษิัทขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดูแลกิจการที่ดีของบรษิัท

เกี่ยวกบัการดูแลสทิธขิองผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทยีมกนันัน้ บรษิัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบอํานาจให้

กรรมการอสิระเขา้ประชมุแทน
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บรษิทัไดก้ําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 ในวนัที่ 15

มนีาคม 2564 (Record Date) ตามมาตรา 225 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535

ผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมไดท้ราบขอ้มลูของบรษิทั ณ ปัจจบุนั ในเบือ้งตน้ ดงัน้ี

บรษิทัมทุีนจดทะเบยีนจาํนวน 500,000,000 บาท

ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้จาํนวน 500,000,000 บาท

แบ่งออกหุน้สามญัจาํนวน 1,000,000,000 หุน้

มลูคา่หุน้ทีต่ราไว้ หุน้ละ 0.50 บาท

การประชุมในวนันี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 24 ราย และโดยการมอบฉนัทะเขา้

ร่วมประชุมจํานวน 7 ราย รวมเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมดจํานวน 31 ราย นับรวมจํานวนหุน้ได้ 743,539,273 หุน้

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.35 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้

34 มขีอ้กําหนดเกีย่วกบัองคป์ระชุมว่า ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้(ถา้ม)ี

มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อย

กวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม

รวมทัง้ได้อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ผ่านระบบ

อเิลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุ ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 กาํหนดวา่ ในการออก

เสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหหุ้น้หนึ่งหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง และผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด

ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ

2. วธิกีารลงคะแนนเสยีง ใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกวาระทีต่อ้งการออกเสยีงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดง

ปุ่ มสาํหรบัการออกเสยีงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คอื

1.เหน็ดว้ย (ปุ่ มสเีขยีว)

2.ไมเ่หน็ดว้ย (ปุ่ มสแีดง)

3.งดออกเสยีง (ปุ่ มสสีม้)

4.ยกเลกิออกเสยีงลงคะแนนลา่สดุ (ปุ่ มสฟ้ีา)

3. การซกัถามระหวา่งการประชุม

บรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรอื แสดงความคดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

วาระ โดยสอบถามผา่นชอ่งทางถาม-ตอบ (Q&A) หรอืผ่านชอ่งทางระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference)

4. กรณีผูร้บัมอบฉนัทะ รบัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้หลายราย ใหก้ดสลบับญัชี เพือ่เขา้ใชง้านในบญัชี

ของผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ ได้

5. การนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ เป็นดงัน้ี

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 (1) กําหนด

วา่ ในกรณปีกติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั

ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด

ส่วนในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 นัน้

ขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 22 กาํหนดวา่ กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษิทั ตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
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6. สาํหรบัท่านผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะออกจากการประชุม และตอ้งการจะทีร่กัษาสทิธขิองท่าน ใหก้ด

ปุ่ มกากบาท โดยคะแนนเสยีงของท่านจะนบัรวมเป็นคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย

7. คะแนนเสยีงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชุม

ของท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ดงันัน้ จาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชุมในแต่ละวาระจงึอาจมกีารเปลีย่นแปลงและอาจไม่

เทา่กนั

8. การนบัคะแนนเสยีง บรษิทัขอใหผู้ถ้อืหุน้เฉพาะท่านทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนน ไมเ่หน็ดว้ย และ งด

ออกเสยีง เป็นผูก้ดปุ่ มลงคะแนน และบรษิทัจะนบัเฉพาะผูถ้อืหุน้ที่ ไมเ่หน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง เท่านัน้ จากนัน้จะ

นําคะแนนเสยีงดงักล่าว หกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม ซึง่จะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยใน

วาระนัน้

หากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดกดปุ่ มลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง เขา้มา ใหถ้อืว่าผูถ้อืหุน้

เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ยตามจาํนวนเสยีงของท่าน ต่อมตทิีนํ่าเสนอ และบรษิทัสามารถนับรวมคะแนนการลงมตไิด้ หรอื

ไม่กดปุ่ มใด บรษิทัจะถอืว่าท่านเหน็ดว้ยกบัวาระนัน้ๆ ทัง้นี้การออกเสยีงลงคะแนนสามารถทําการเปลีย่นแปลงได้

จนกวา่จะมกีารแจง้ปิดการลงคะแนน

ทัง้นี้ ยกเวน้วาระที่ 5 เรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่ง บรษิทัขอใหผู้ถ้อื

หุ้นทุกท่าน กดปุ่ม ลงคะแนน ทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสยีง และการเลือกกรรมการจะลงมติเป็น

รายบุคคล เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี

การลงคะแนนเสยีงในการประชุมครัง้นี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไมใ่ชก่ารลงคะแนนแบบลบั

ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถออกเสยีงลงคะแนน เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีงในแต่ละวาระ ซึง่บรษิทับนัทกึหลกัฐาน

การลงคะแนนผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมดเพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส หลงัจบการประชมุ

ผูถ้อืหุน้มเีวลาในการลงคะแนนเสยีงเป็นเวลา 2 นาที หลงัจากทีม่กีารแจง้เปิดการลงคะแนนเสยีง

ของแต่ละวาระ และเมื่อมกีารปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ จะประกาศผลของวาระนัน้ใหท้ีป่ระชุมทราบ

ต่อไป

9.หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคําอธบิายเกี่ยวกบัการใช้ระบบลงคะแนนเสยีงหรอื การซกัถาม

แสดงความคดิเหน็ และซกัถามใดๆเกีย่วกบัระบบ ใหต้ดิต่อไดท้ี่ เบอร์ 08-4156-0838 ซึง่เจา้หน้าที่ จากบรษิทั อนิ

เวนทเ์ทค ซสิเทม็ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผูท้าํระบบใหก้บับรษิทัจะพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอื และขอ้แนะนําทีจ่าํเป็น

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่

31 มกราคม 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรือ่งทีม่คีวามสาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนิน

กจิการ เพือ่บรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 โดยใหส้ทิธใินเรือ่งดงัต่อไปน้ี

(1) การเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

(2) การเสนอชื่อบุคคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

(3) การเสนอคาํถามล่วงหน้า

ผลปรากฏวา่เมือ่พน้กาํหนดเวลาดงักล่าวไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งดงักล่าวเขา้มาแต่อยา่งใด

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้แนะนําคณะกรรมการ และผู้บรหิารของบรษิัทที่เขา้ร่วมประชุม

พร้อมทัง้ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมดําเนินการแสดงตน แจ้งชื่อและจงัหวดัที่อยู่ เพื่อตรวจสอบองค์ประชุม

ดงัต่อไปน้ี
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กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุมครบทุกคน จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการ

ทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชุม

1. นายปรชีา สง่วฒันา ประธานกรรมการ

เขา้รว่มประชุมจาก ระบบซสิโก้ เวบ็เอก็ซ์ สาํนกังาน

ใหญ่ กรงุเทพมหานคร

2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร รองประธานกรรมการคนที่ 1 กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการธรรมาภบิาลและกาํกบัดแูลกจิการที่

ดี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความ

เสี่ยง เข้าร่วมประชุมจาก ระบบซิสโก้ เว็บเอ็กซ์

สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร

3. นายพลูศกัดิ ์ ตนัสทิธพินัธ์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 กรรมการอสิระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรร

หาและพจิารณาค่าตอบแทน เขา้ร่วมประชุมจาก ระบบ

ซสิโก้ เวบ็เอก็ซ์ สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร

4. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการธรรมาภิบาลและกํากบัดูแลกิจการที่ดี เข้า

ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม จ า ก ร ะ บ บ ซิ ส โ ก้ เ ว็ บ เ อ็ ก ซ์

กรงุเทพมหานคร

5. นายวรวชัร ตนัตรานนท์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร

หาและพจิารณาค่าตอบแทน เขา้ร่วมประชุมจากระบบ

ซสิโก้ เวบ็เอก็ซ์ สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร

6. นางชอ่ทพิย์ สง่วฒันา วฒุพิงศ์ กรรมการบรษิทั กรรมการธรรมาภบิาลและกํากบัดูแล

กิจการที่ดี และกรรมการบรหิาร เข้าร่วมประชุมจาก

ระบบซสิโก้ เวบ็เอก็ซ์ สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร

7. นายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิารความเสีย่ง ประธาน

กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการตลาด

เขา้รว่มประชมุจากระบบซสิโก้ เวบ็เอก็ซ์ สาํนกังานใหญ่

กรงุเทพมหานคร
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8. นายธรรมศกัดิ ์ จติตมิาพร กรรมการบริษัท กรรมการบริหา รความ เสี่ย ง

กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

รกัษาการประธานเจ้าหน้าที่สนับสนุนองค์กร เขา้ร่วม

ประชุมจาก สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร

9. นายโอมา สง่วฒันา กรรมการบรษิทั เขา้รว่มประชุมจากระบบซสิโก้ เวบ็

เอก็ซ์ สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร

ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม จาํนวน 2 ทา่น ดงัน้ี

1.

2.

นางสาวอภญิญา กุลจงเจรญิเลศิ

นางมนทพิย์ ซื่อวฒันากุล

รกัษาการประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิและบญัชี

เขา้รว่มประชุมจาก สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร

เลขานุการบรษิทั

เขา้รว่มประชุมจาก สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร

เมื่อแนะนํากรรมการบรษิทัและผู้บรหิารของบรษิทัที่เขา้ร่วมประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ดําเนินการ

ประชุม ไดก้ล่าวแนะนําผูส้อบบญัชี ทีป่รกึษากฎหมาย และผูต้รวจสอบภายใน จากบรษิทัต่างๆ ตามรายละเอยีดดงัน้ี

ผูส้อบบญัชี จากบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั

1. นางสาวรสพร เดชอาคม

เขา้รว่มประชุมจากระบบซสิโก้ เวบ็เอก็ซ์ กรงุเทพมหานคร

ผูต้รวจสอบภายใน จากบรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จาํกดั

1. นายธนภทัร วงคว์ทิย์

เขา้รว่มประชุมจากระบบซสิโก้ เวบ็เอก็ซ์ จงัหวดันนทบุรี

ทีป่รกึษากฎหมาย จากบรษิทั วรีะวงค์ ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จาํกดั

1. นายวจิติร สทุธศิรปีก

เขา้ร่วมประชุมจากระบบซสิโก้ เวบ็เอก็ซ์ สาํนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ซึง่จะทําหน้าทีดู่แล

การประชุมใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และขอ้บงัคบับรษิทัฯ พรอ้ม

ทัง้ทาํหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้น้ี

หลงัจากนัน้ นายปรชีา สง่วฒันา ประธานกรรมการ ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม และในนามของ

คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 และมอบหมายใหน้าย

ธรรมศกัดิ ์ จติตมิาพร ("นายธรรมศกัดิ"์) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูเ้ร ิม่ดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการ

ประชุม ดงัน้ี

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผ ูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2563

นายธรรมศกัดิ ์ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563

ซึง่ประชมุเมือ่วนัที่ 31 สงิหาคม 2563 โดยบรษิทัไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชุมดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตบ์รษิทัเรยีบรอ้ย

แล้ว โดยมรีายละเอยีดตามสําเนารายงานการประชุม ที่บรษิทัได้จดัส่งให้แก่ผู้ถอืหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุม
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รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม วาระที่ 1 หน้าที่ 10 – 26 ในหนังสอืเชิญประชุม ซึ่ง

คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 แล้วมคีวามเห็นว่าการบนัทึก

รายงานการประชุมมคีวามถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จงึเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรบัรอง

รายงานการประชมุดงักล่าว

เมื่อจบการรายงาน นายธรรมศกัดิ ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็

หรอืซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายงานการประชุม

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นายธรรมศกัดิ ์ จงึ

ขอใหท้ีป่ระชมุลงมตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 และมอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชมุชีแ้จง

เรือ่งการลงมติ โดยมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน

มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจนถงึขณะน้ี รวม 31 ราย

นบัรวมจาํนวนหุน้ได้ 743,539,273 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.3539 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้

มติ ท่ีประชมุ ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี

2563 เมือ่วนัที่ 31 สงิหาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 743,539,273 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000

งดออกเสยีง - 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000

วาระที่ 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563

นายธรรมศกัดิ ์ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระน้ีเป็นการพจิารณารบัทราบรายงานผลการดําเนินงานของ

บรษิทัในรอบปี 2563 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 37 รายละเอยีดปรากฏตามหนงัสอืเชญิประชุม สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 4

หน้าที่ 35 กาํหนดใหร้ายงานกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมานัน้ โดยบรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทั

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 รายละเอยีดปรากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มปูระจาํปี/รายงาน

ประจําปี แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จดัส่งให้กบัผู้ถอืหุ้นในรูปแบบควิอาร์โค้ด รายละเอยีดปรากฏตามหนังสอืเชญิ

ประชุม สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 หน้าที่ 27 โดยคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรรายงานผลการดําเนินงาน

ดงักล่าว ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบ ดงัน้ี

1.ดา้นขอ้มลูสาํคญัทางการเงนิ

ผลการดาํเนินงานในปี 2563 บรษิทัมรีายไดร้วม 759 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จาํนวน 284 ลา้น

บาท เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 บรษิทัมกีารปิดสาขาชัว่คราว ทัง้ 11 สาขา ตัง้แต่วนัที่ 22 มนีาคม ถงึ

17พฤษภาคม 2563 สง่ผลใหม้รีายไดล้ดลงรอ้ยละ 49 และไตรมาสที่ 4 เกดิการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควดิ-19

อกีทัง้มกีารปิดสาขาระยองชัว่คราวดว้ย

องคป์ระกอบของรายไดใ้นปี 2563 มรีายไดม้าจากชอ่งทางดงัน้ี สาขา 613 ลา้นบาท ชอ่งทางดจิทิลั

104 ลา้นบาท คา่เชา่ 28 ลา้นบาท ชอ่งทางจดัจาํหน่ายโครงการและลกูคา้ธุรกจิ (B2B) 7 ลา้นบาท การใหบ้รกิารฉีด

พน่ฆา่เชือ้ 4 ลา้นบาท และชอ่งทางจดัจาํหน่ายรถทนัใจและคา้สง่ 4 ลา้นบาท
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ปี 2563 บริษัทมีกําไรขัน้ต้น 296 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2562 จํานวน 139 ล้านบาท

เน่ืองมาจากมกีารจดัโปรโมชัน่เพือ่กระตุน้การขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร ปี 2563 ลดลง 115 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2562 ซึ่งเกดิจาก

ยอดขายทีล่ดลง และการควบคุมการใชค้่าใชจ้่ายภายในบรษิทั โดยหลกัค่าใชจ้่ายลดลงจาก ค่าใชจ้่ายทางการตลาด

คา่ใชจ้า่ยในการขาย คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังาน และคา่สาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร ปี 2563 ลดลง 45 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2562 เนื่องจากค่าใช้จ่าย

ทางดา้นพนักงานลดลง จากการเสรมิและพฒันาทกัษะใหพ้นักงาน เพื่อเพิม่ความสามารถในการทํางาน ทางดา้นค่า

ไฟฟ้าลดลงจากการปิดสาขา และการใช้แผงโซล่าเซลล์ ที่สาขาหวัหิน อยุธยา และระยอง นอกจากน้ียงักําลงั

ดาํเนินการตดิตัง้ในสาขาปากชอ่ง และสาขาฉะเชงิเทรา อกีดว้ย

ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2563 ลดลง 70 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2562 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายของ

สาขาลดลงจากยอดขายทีล่ดลง และมกีารควบคุมการใชจ้่ายของบรษิทั ค่าใชจ้่ายของดจิทิลัเพิม่ขึน้ จากการมุ่งเน้น

การขายสนิคา้ผ่านช่องทางดจิทิลัมากขึน้ ก่อใหเ้กดิค่าโฆษณาบนช่องทางการขายเพิม่ขึน้ เช่น ช่องทาง ไลน์แอด,

เฟซบุ๊ก และช่องทางอื่นๆ อาทิ ชอ้ปป้ี ลาซาดา้ สง่ผลใหใ้นปี 2563 บรษิทัมผีลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 28 ลา้น

บาท

2.แนวทางแผนการดาํเนินงานปี 2564 บรษิทัมกีลยุทธใ์นการดาํเนินงาน 4 ดา้น ดงัน้ี

2.1 การพฒันาตราสนิคา้ (Branding)

ปัจจุบนับรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี่ เอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน) มตีราสนิคา้อยู่เป็นจาํนวนมาก ไม่ว่า

จะเป็น เทมป์ซอฟท์(Tempsoft) คุโมะ(KUMO) โทบุ(TOBU) เป็นต้น โดยตราสนิค้าแรกที่บรษิัทพฒันาคอื ตรา

สนิคา้ เอฟเอน็ แฟคตอรี่ เอ๊าทเ์ลท กล่าวคอื บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาให้ เอฟเอน็ แฟคตอรี่ เอ๊าทเ์ลท เป็นผูนํ้าเสนอ

สนิคา้และบรกิาร และบรรยากาศ การบรกิารหลงัการขายทีเ่กนิความคาดหวงัใหก้บัลูกคา้ โดยมุ่งเน้นทีด่ไีซน์ และ

นวตักรรม และทําใหลู้กคา้เกดิความภูมใิจในการใชส้นิคา้ของเอฟเอน็ โดยบรรยากาศภายนอกจะเป็นธรรมชาติ มี

ความเป็นกนัเอง ส่วนบรรยากาศภายใน จะนําเสนอสนิคา้ในรูปแบบของการดไีซน์ เช่น เครื่องนอน ทางเอฟเอน็จะ

ดไีซน์ใหล้กูคา้ไดรู้ส้กึและสมัผสัถงึประสบการณ์การนอนทีแ่ปลกใหมแ่ละน่าสนุก เป็นตน้

ตราสนิค้าเทมป์ซอฟท์ (Tempsoft) เป็นสนิค้าประเภท หมอนเจลที่ให้ความเยน็ ช่วยทําให้นอน

หลบั ทีไ่ดร้บัการรวีวิจากผูใ้ชจ้รงิมากกวา่ 2,000 รวีวิทีก่ารนัตวีา่เป็นหมอนทีด่ทีีส่ดุ (Top Best Brand)

ตราสนิคา้คโุมะ (KUMO) เป็นสนิคา้ประเภท ผา้ออ้มเดก็ และสเปรยแ์อลกอฮอล์

ตราสนิคา้โทบุ (TOBU) กางเกงซมึซบัสําหรบัผูใ้หญ่ เป็นสนิคา้ทีอ่อกมารองรบักลุ่มผูสู้งอายุทีม่ี

เพิม่ขึน้ในประเทศ โดยมคีุณสมบตัพิเิศษทีแ่ตกต่างจากตราสนิคา้อื่น ไดแ้ก่ มแีผ่นเจล 2 ชัน้ซมึซบัไดด้กีว่า มแีผ่น

ระบายอากาศ ช่วยใหแ้หง้สบายตลอดวนั มรี่องซมึซบัขนาดใหญ่ทีร่องรบัของเหลวไดใ้นปรมิาณทีม่ากกว่าปกติ ขอบ

ขาตัง้ 2 ชัน้ ป้องกนัการรัว่ซมึ แถบเทปกาวนุ่มตดิแน่น และมแีถบวดัความเปียกชืน้

ตราสนิคา้พรมิ (PRIM) เป็นกลุม่สนิคา้พรเีมีย่ม ประเภทผา้ปทูีน่อน ปลอกหมอน และของใชภ้ายใน

ครวั

2.2 การรกุตลาดออนไลน์ และดจิทิลั

ปี 2563 บรษิทัมรีายไดเ้พิม่มากขึน้จากชอ่งทางดจิทิลัและโซเชยีลคอมเมริซ์ เป็นจาํนวน 104 ลา้น

บาท บริษัทเล็งเห็นในความสําคัญของช่องทางน้ี และเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า จึงพัฒนาเป็น

แอพพลเิคชัน่ เอฟเอน็ เอ๊าทเ์ลท (FN Outlet) โดยมกีารเกบ็ขอ้มลูการสัง่ซือ้ของลกูคา้ และลกูคา้สามารถตดิต่อสือ่สาร

กบัเอฟเอน็ไดโ้ดยตรง อกีทัง้ยงัมกีารสะสมแตม้ และมสีทิธพิเิศษอกีดว้ย
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2.3 การเชือ่มเครอืขา่ยทางธุรกจิ

ปัจจุบนัเอฟเอน็มคีู่คา้ทางธุรกจิทีจ่ะพฒันาสนิคา้ หรอืพฒันารา้นคา้ร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็น แสงทอง

ซูเปอรเ์ซน็เตอร,์ บรษิทั ดโีอดี ไบโอเทค จาํกดั (มหาชน) หรอื ซงิเกอร์ (Singer) เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพฒันาคูค่า้ราย

ใหมเ่พิม่ขึน้ทัว่ประเทศ โดยการเขา้เยีย่มรา้นคูค่า้กวา่ 160 แหง่ รวม 47 จงัหวดั และมจีาํนวนคูค่า้กวา่ 30 รา้นคา้

อกีทัง้ยงัมี หน่วยรถทนัใจ เป็นหน่วยกระจายสนิคา้สู่ชุมชน ทีส่นิคา้ถงึมอืผูบ้รโิภคโดยตรง เช่น

สถานีตาํรวจ ตลาดนดั อาคารทีพ่กัอาศยั เป็นตน้

2.4 การเพิม่โอกาสใหมท่างธุรกจิ

เน่ืองด้วยบริษัทมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการนอน จึงพฒันาสนิค้าโดยนําเมล็ดกัญชงมาเป็น

สว่นผสม โดยมี สเปรยช์ว่ยใหผ่้อนคลาย ครมีอาบน้ํา และครมีทาผวิกาย ซึง่จะวางจดัจาํหน่ายทีส่าขา

เมื่อจบการรายงาน นายธรรมศกัดิไ์ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็

หรอืซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้สอบถามเพิม่เตมิ นายธรรมศกัดิจ์งึ

ขอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563 และมอบหมายใหผู้ด้าํเนนิการประชุมชีแ้จงเรือ่งการ

ลงมติ โดยในวาระน้ีเป็นวาระเพือ่รบัทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง

มติ ท่ีประชมุ รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี สิ้นสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

นายธรรมศกัดิ ์ แจง้ต่อทีป่ระชมุวา่ วาระน้ีเป็นการพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี สิน้สดุ ณ วนัที่

31 ธนัวาคม 2563 โดยบรษิทัไดจ้ดัทํางบการเงนิ ตามทีแ่สดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี แบบ

56-1 One Report ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ พรอ้มหนังสอืเชญิประชุม ในรปูแบบควิอารโ์คด้ โดยงบการเงนิดงักล่าว ได้

ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั และผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บั

ความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ดงัน้ี

งบการเงนิประจําปี สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 สนิทรพัย์รวมของปี 2563 จํานวน 1,785

ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 หนี้สนิรวมจาํนวน 346 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 40 สาํหรบัรายไดร้วม จาํนวน 758 ลา้น

บาท ลดลงรอ้ยละ 27 สว่นของตน้ทุนการขายและบรกิาร จาํนวน 434 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 23 ในขณะทีม่ผีลการ

ดาํเนินงานขาดทุนสทุธจิาํนวน 28 ลา้นบาท โดยสรปุสาระสาํคญัไดต้ามตาราง ดงัน้ี

รายการตามงบการเงินรวม

ณ 31 ธนัวาคม

2563

(ล ้านบาท)

ณ 31 ธนัวาคม

2562

(ล ้านบาท)

การเปลี่ยนแปลง

(ล ้านบาท)

การเปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)

สนิทรพัยร์วม 1,785 1,727 58 3

หนี้สนิรวม 346 247 99 40

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,439 1,480 -41 -3

รายไดร้วม 758 1,043 -285 -27

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ -35 6 -41 -708

กาํไร(ขาดทุน)สทุธิ -28 9 -36 -419
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เมื่อจบการรายงาน นายธรรมศกัดิ ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็

หรอืซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบังบการเงนิประจาํปี

เมื่อไม่มผีู้ถอืหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นายธรรมศกัดิจ์งึ

ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และมอบหมายให้

ผูด้าํเนินการประชมุชีแ้จงเรือ่งการลงมติ โดยมตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจนถงึขณะน้ี รวม 31 ราย

นบัรวมจาํนวนหุน้ได้ 743,539,273 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.3539 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้

มติ ท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตังิบการเงนิประจาํปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม

2563 ดว้ยคะแนนเสยีง

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 743,539,273 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000

งดออกเสยีง - 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุม ตัิ ให้งดต ัง้ส ํารองเงินกาํไรสุทธิประจาํปี 2563 และอนุม ติั ให้จ่ายเงินปันผล

ปี 2563

นายธรรมศกัดิ ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระน้ีเป็นการพจิารณาอนุมตัิให้งดตัง้สํารองเงนิกําไรสุทธิ

ประจาํปี 2563 และอนุมตัใิหจ้า่ยเงนิปันผล ปี 2563 ดงัน้ี

ตามพระราชบญัญัตบิรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั กําหนดให้บริษทัต้อง

จดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหนึ่ง ไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของกําไรสทุธปิระจําปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุน

สะสมยกมา จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน และหา้มบรษิัทจ่ายปันผลจากเงนิ

ประเภทอื่นนอกจากเงนิกาํไร และในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสีส่บิของกําไรสุทธทิีเ่หลอื

หลงัจากหกัสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายกําหนด โดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั อย่างไรก็ตาม

การจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วจะขึน้กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน เงือ่นไขทางกฎหมาย โดยทางบรษิทัคาํนึงถงึความจาํเป็น

และเหมาะสมของปัจจยัอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงนิปันผลนัน้ จะไมม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัอยา่ง

มนียัสาํคญั

ในปี 2563 บรษิทัมผีลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ จากงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจาํนวน 27,159,693

บาท (ยีส่บิเจด็ลา้นหนึ่งแสนหา้หมืน่เกา้พนัหกรอ้ยเกา้สบิสามบาท) ซึง่คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ บรษิทั

ไมส่ามารถตัง้สาํรองตามกฎหมายได้ เน่ืองจากไม่มผีลกําไรทีส่ามารถนําไปตัง้สาํรอง จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาการงด

การตัง้สาํรองตามกฎหมาย และเสนอใหท้ีป่ระชมุอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 ในอตัรา

หุ้นละ 0.0037 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2564 (Record Date) คดิเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิ้น

3,700,000 บาท (สามล้านเจด็แสนบาท) โดยกําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที่ 21 พฤษภาคม 2564 ซึง่การจ่ายเงนิปันผล

ดงักล่าวจา่ยจากกาํไรสะสมของบรษิทั หลงัจากไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
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เมื่อจบการรายงาน นายธรรมศกัดิ ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็

หรอืซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการงดตัง้สาํรองเงนิกาํไรสทุธปิระจาํปี 2563 และการจา่ยเงนิปันผล ปี 2563

เมื่อไม่มผีู้ถอืหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นายธรรมศกัดิจ์งึ

ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตพิจิารณาอนุมตัใิหง้ดตัง้สาํรองเงนิกําไรสุทธปิระจําปี 2563 และอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผล ปี 2563

และมอบหมายใหผู้ด้ําเนินการประชมุชีแ้จงเรื่องการลงมติ โดยมตใินวาระน้ีจะตอ้งได้รบัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจนถงึขณะน้ี รวม 31 ราย

นบัรวมจาํนวนหุน้ได้ 743,539,273 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.3539 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้

มติ ท่ีประชมุ ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัใิหง้ดตัง้สาํรองเงนิกําไรสทุธปิระจาํปี 2563 ตาม

กฎหมาย และอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผล ปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 743,539,273 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000

งดออกเสยีง - 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเล ือกต ัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ

นายธรรมศกัดิ ์ แจง้ต่อทีป่ระชมุวา่ วาระน้ีขอมอบหมายให้ นายพลูศกัดิ ์ ตนัสทิธพินัธ์ ("นายพลูศกัดิ ์

") ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นผูช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบถงึรายละเอยีดของวาระน้ี

นายพลูศกัดิ ์ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ วาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ

ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 17 ซึง่กําหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง

จาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการบรษิทัทัง้หมด และกรรมการซึง่พน้จากตําแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้รบั

ตาํแหน่งอกีกไ็ด้

สาํหรบัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 ของบรษิทั มกีรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่ง

ตามวาระ จาํนวน 3 คน ดงัน้ี

1. นายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา

2. นางชอ่ทพิย์ สง่วฒันา วฒุพิงศ์

3. นายโอมา สง่วฒันา

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดําเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ

กรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ ออกจากทีป่ระชุมนี้เป็นการชัว่คราวระหวา่งการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการตาม

วาระน้ี

นายพูลศักดิ ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณาโดยการกลัน่กรองจาก

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน มคีวามเหน็วา่ กรรมการทัง้ 3 คน เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ และมี

ประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบรษิทั จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พจิารณาเลอืกตัง้
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ใหก้รรมการทัง้ 3 คน กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึ่ง ซึ่งขอ้มูลโดยละเอยีดของกรรมการทัง้ 3 คน ปรากฏใน

หนงัสอืเชญิประชุม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 หน้าที่ 28 ถงึ 33

เมือ่จบการรายงาน นายพลูศกัดิ ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอื

ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นายพลูศกัดิจ์งึขอใหท้ี่

ประชุมลงมตพิจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ และมอบหมายให้ผู้ดําเนินการ

ประชุมชีแ้จงเรื่องการลงมตเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ทุกท่าน

ลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในระบบอเิลก็ทรอนิกส์ โดยมตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิ

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจนถงึขณะน้ี รวม 31 ราย

นบัรวมจาํนวนหุน้ได้ 743,539,273 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.3539 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้

มติ ท่ีประชมุ ที่ประชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตาม

วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี

1. นายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 743,539,273 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000

งดออกเสยีง - 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000

2. นางชอ่ทพิย์ สง่วฒันา วฒุพิงศ์

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 743,539,273 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000

งดออกเสยีง - 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000

3. นายโอมา สง่วฒันา

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 743,539,273 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000

งดออกเสยีง - 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564

นายธรรมศกัดิ ์ แจง้ต่อทีป่ระชมุวา่ วาระน้ีขอมอบหมายให้ นายพลูศกัดิ ์ ตนัสทิธพินัธ์ ("นายพลูศกัดิ ์

") ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นผูช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบถงึรายละเอยีดของวาระน้ี

นายพูลศกัดิ ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระน้ีเป็นการพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ สําหรบั

หลกัเกณฑ์ และแนวทางปฏบิตัใินการพจิารณาค่าตอบแทนนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้

พจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอยีดถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบของ

กรรมการ โดยเปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้ขนาดของรายได้ มูลค่า

หลกัทรพัยร์วมและกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึผลประกอบการของบรษิทั คณะกรรมการจงึเหน็สมควรเสนอใหท้ี่

ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการประจาํปี 2564 ในจาํนวนวงเงนิเทา่เดมิ ดงัน้ี

1. วงเงนิคา่ตอบแทนกรรมการ รวมไมเ่กนิ 7,500,000 บาท (เจด็ลา้นหา้แสนบาทถว้น)

2. ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการคงเดมิ ตามทีป่รากฏในหนังสอืเชญิประชุม

วาระที่ 6 หน้าที่ 5 ถงึ 6 ตามตารางดงัน้ี

ตาํแหน่ง

คา่ตอบแทนราย

เดอืน

(บาท/เดอืน/คน)

คา่เบีย้ประชมุ

(บาท/ครัง้) หมายเหตุ

1. คณะกรรมการบรษิทั

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ
45,000

15,000

20,000

20,000

กรรมการท่านใดเป็นผ ู้บริหารกาํหนดค่าตอบแทน

ดงัน้ี

ตาํแหน่ง

คา่ตอบแทน

รายเดอืน

(บาท/เดอืน/คน)

คา่เบีย้ประชมุ

(บาท/ครัง้)

ประธาน

กรรมการ

10,000 20,000

กรรมการบรษิทั 10,000 5,000

2.คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ

35,000

15,000

20,000

15,000

-

3. คณะกรรมการสรรหา

และ พจิารณาคา่ตอบแทน

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ

-

-

20,000

15,000

-

4. คณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ

25,000

10,000

20,000

15,000

กรรมการท่านใดทีเ่ป็นพนักงานบรษิทั จะไม่ไดร้บัเบี้ย

ประชุม

5. คณะกรรมการกาํกบัดแูล

กจิการทีด่ี

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ

-

-

20,000

15,000

-
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อนึ่ง เนื่องจากผลการดําเนินงานของบรษิทัในปี 2563 มผีลการดําเนินงานขาดทุน คณะกรรมการ

พจิารณาแล้ว มมีติเห็นชอบให้งดการจดัสรรโบนัสของกรรมการประจําปี 2563 ถึงแม้ว่าจะมวีงเงนิค่าตอบแทน

กรรมการยงัคงเหลอืทีจ่ะจดัสรรไดก้ต็าม

เมือ่จบการรายงาน นายพลูศกัดิ ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอื

ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นายพลูศกัดิ ์ จงึขอให้

ทีป่ระชุมลงมตพิจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และมอบหมายใหผู้ด้ําเนินการประชุมชีแ้จงเรือ่งการลงมติ โดยมติ

ในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม

มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจนถงึขณะน้ี รวม 31 ราย

นบัรวมจาํนวนหุน้ได้ 743,539,273 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.3539 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้

มติ ท่ีประชมุ ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 วงเงนิ

ค่าตอบแทนกรรมการ รวมไม่เกนิ 7,500,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ตามอตัราที่

เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 743,539,273 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000

งดออกเสยีง - 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต ัง้ผ ูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2564

นายธรรมศกัดิ ์ แจง้ต่อทีป่ระชมุวา่ วาระน้ีขอมอบหมายให้ นายพลูศกัดิ ์ ตนัสทิธพินัธ์ ("นายพลูศกัดิ ์

") ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบถงึรายละเอยีดของวาระน้ี

นายพูลศักดิ ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และ

กําหนดค่าตอบแทน สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณาผูส้อบบญัชจีาก

สาํนกังานบญัชทีีม่คุีณสมบตัแิละความเชีย่วชาญในการสอบบญัชี โดยเปรยีบเทยีบอตัราคา่สอบบญัชทีีเ่หมาะสม และ

เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควร เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี จาํนวน 6 คน ไดแ้ก่

1. นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฏ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 4496 และ/หรอื

2. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 4521 และ/หรอื

3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 3972 และ/หรอื

4. นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 5659 และ/หรอื

5. นางสาวสมุนา

6. นางสาวอรวรรณ

พนัธพ์งษ์สานนท์

เตชวฒันสริกุิล

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 5872 และ/หรอื

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 4807
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ซึง่เป็นผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจําปี 2564

และเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณากําหนดค่าสอบบญัชปีระจําปี 2564 เป็นจํานวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ซึ่ง

อตัราคา่ตอบแทนคา่สอบบญัชลีดลงจากปี 2563 จาํนวน 200,000 บาท (สองแสนบาท)

ทัง้น้ี สาํนักงานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชดีงักล่าว เป็นสาํนักงานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชเีดยีวกนั

กบับรษิทัยอ่ย และสาํนกังานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ทีเ่สนอขา้งตน้ ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบั

บรษิทั บรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ใหบ้รษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั จดัหา

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั แทน

ผูส้อบบญัชดีงักล่าวได้

เมื่อจบการรายงาน นายพูลศกัดิ ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็

หรอืซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูส้อบบญัชแีละคา่ตอบแทน

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นายพลูศกัดิจ์งึขอใหท้ี่

ประชุมลงมติพจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2564 และ

มอบหมายใหผู้ด้ําเนินการประชุม ชีแ้จงเรื่องการลงมติ โดยมตใินวาระน้ีจะต้องไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจนถงึขณะน้ี รวม 31 ราย

นบัรวมจาํนวนหุน้ได้ 743,539,273หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.3539 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้

มติ ท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัแิต่งตัง้บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั โดย นาง

กิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฏ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 4496 และ/หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 4521 และ/หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 3972

และ/หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 5659 และ/หรอื นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สา

นนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 5872 และ/หรอื นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกุิล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต

ทะเบยีนเลขที่ 4807 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และกําหนดค่าตอบแทนสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2564 จาํนวน

2,000,000 บาท (สองลา้นบาท) และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ใหบ้รษิทั สาํนักงาน อี

วาย จํากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของสาํนักงานทําหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ

ของบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได้ ดว้ยคะแนนเสยีง

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 742,739,273 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000

งดออกเสยีง 800,000 ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000

วาระที่ 8 เร ื่องอื่น ๆ

นายธรรมศักดิ ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่

นอกเหนือจากวาระทีกํ่าหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม โดยใหอ้ยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด ขอม

อบหมายให้ นางมนทพิย์ ซื่อวฒันากุล ("นางมนทพิย"์) เลขานุการบรษิทั เป็นผูช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึหลกัเกณฑ์

ของวาระน้ี
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นางมนทพิย์ ได้แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตัิ บรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา

105 วรรค 2 กาํหนดไวว้า่ เมือ่ทีป่ระชมุพจิารณาระเบยีบวาระการประชุมตามลาํดบัระเบยีบวาระทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอื

นัดประชุมแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหุีน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่

ประชุมพจิารณาเรือ่งอื่นนอกจากทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด้

คาํถาม : นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามดงัน้ี

1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 มาตัง้แต่ปี 2563 จนถงึปัจจุบนั บรษิทัไดร้บั

ผลกระทบต่อการดาํเนินธรุกจิเป็นอยา่งไรบา้ง ทัง้จาํนวนลกูคา้, การทีท่างราชการสัง่ปิดสาขา หรอื กาํหนดเวลาเปิด-

ปิดของสาขา ตามกาํหนดของศนูยบ์รหิารสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.)

ค าํตอบ: นายธรรมศกัดิ ์ จติติมาพร ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ได้ตอบคําถามว่า บรษิัทได้รบั

ผลกระทบมาโดยตลอด ดงัทีป่รากฎในวาระที่ 3 เรื่องงบการเงนิประจาํปี ซึง่มสีาเหตุมาจากการปิดสาขา ลูกคา้มกีาร

เดนิทางน้อยลง รวมถงึจาํนวนนกัทอ่งเทีย่วทีล่ดลงดว้ย จงึสง่ผลกระทบถงึดา้นการเงนิ อยา่งไรกต็ามบรษิทัหาวธิกีาร

ใหม่ๆ ในดา้นความปลอดภยัของลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิาร และการทาํงานของพนกังาน เพือ่ใหธุ้รกจิสามารถดาํเนินต่อไป

ได้ ผลกระทบในดา้นน้ีเป็นสิง่ทีท่าํใหบ้รษิทัพยายามทาํงานหนกัมากขึน้ เพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีด่ตี่อผูถ้อืหุน้

2. บรษิทัจะขยายสาขาเพิม่เตมิหรอืไม่

คาํตอบ : นายธรรมศกัดิ ์ จติตมิาพร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบคาํถามวา่ บรษิทัจะไมข่ยาย

ช่องทางการจดัจําหน่ายในรูปแบบเดมิ แต่จะขยายช่องทางการจดัจําหน่ายในรูปแบบใหม่ เช่น ช่องทางการจดั

จําหน่ายหน่วยรถทันใจ ซึ่งเป็นสาขาเคลื่อนที่ได้ และช่องทางการจัดจําหน่ายออนไลน์ ซึ่งมีการซื้อสินค้าบน

แอปพลเิคชัน่เอฟเอน็ เอ๊าทเ์ลท (FN Outlet) รวมถงึการหาพนัธมติรทางธุรกจิใหม่ๆ ทัง้น้ี เพือ่แสดงใหผู้ถ้อืหุน้เหน็

วา่ บรษิทัไมไ่ดล้งทุนทีเ่ป็นการลงทุนดว้ยเงนิจาํนวนมาก แต่เป็นการลงทุนในลกัษณะการขยายเครอืขา่ย ชอ่งทางการ

จดัจาํหน่าย รวมไปถงึดา้นสนิคา้และการบรกิาร

3.บรษิทัมแีผนการขายสนิคา้ผา่นทางชอ่งทางออนไลน์ เชน่ ชอ้ปป้ี, ลาซาดา้ หรอืไม่

คาํตอบ : นายธรรมศกัดิ ์ จติตมิาพร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบคาํถามวา่ บรษิทัไดม้กีารจดั

จาํหน่ายสนิคา้บนแพลตฟอรม์ ชอ้ปป้ี, ลาซาดา้ มาเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้ ซึง่ท่านผูถ้อืหุน้สามารถเรยีกดูสนิคา้จาก

แพลตฟอรม์ดงักลา่วได้

4.บรษิทัมแีผนทาํผลติภณัฑ์ หรอื สนิคา้ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เชน่ การแพรร่ะบาด

ของไวรสัโควดิ-19 หรอืไม่

คาํตอบ : นายธรรมศกัดิ ์ จติตมิาพร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบคําถามว่า ปัจจุบนับรษิทัมี

สนิคา้ทางด้านสุขอนามยัหลายประเภท เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์คุโมะ (KUMO) , บรกิารกําจดัไวรสัในบรเิวณพื้นที่

ทาํงาน พืน้ทีบ่า้น และพืน้ทีภ่ายในรถ ภายใตช้ือ่ ไวรสับสัเตอร์ (Virus Buster) ซึง่ต่อยอดมาจากการจาํหน่ายน้ํายาฆา่

เชือ้และขยายไปยงัการใหบ้รกิาร นอกจากน้ีบรษิทัไดผ้ลติสนิคา้อื่นๆ ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัอกีหลาย

ชนิด ไม่ว่าจะเป็น ที่กดลฟิต์ หรอืหน้ากากอนามยั ซึ่งสามารถสัง่ซื้อได้ในช่องทางออนไลน์ และช่องทางการจดั

จาํหน่ายอื่นๆ
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เมือ่จบการซกัถาม ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเสนอวาระอื่นใดเพิม่เตมิ

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะเสนอวาระอื่นใดเพิม่เตมิแลว้ ประธานกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ที่

เขา้รว่มการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 และปิดประชุมเวลา 15.35 น.

ลงชือ่

(นายปรชีา สง่วฒันา)

ประธานกรรมการ


