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รายงานการประชมุสามญัผ ูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2565

บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอรี่ เอา๊ทเ์ลท จาํกดั (มหาชน)

วนัศกุรท์ี่ 22 เมษายน 2565

ด้วยวิธีการประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

เริม่ประชมุเวลา 15.05 น.

นายปรชีา สง่วฒันา ประธานกรรมการ ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม ("ประธาน") ไดม้อบหมาย

ใหน้างมนทพิย์ ซื่อวฒันากุล เลขานุการบรษิทั ทําหน้าทีเ่ป็นผูด้ําเนินการประชุม เพื่อแจง้ขอ้มูลของบรษิทั เอฟเอน็

แฟคตอรี่ เอ๊าทเ์ลท จํากดั (มหาชน) ("บรษิทั") ณ ปัจจุบนั และชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบว่า เน่ืองดว้ยสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีแ่พร่ระบาด และกระจายไปทัว่ประเทศอย่างรุนแรงและ

รวดเรว็ ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้ทุกท่าน บรษิทัจงึจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจําปี 2565 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2563 กําหนดใหก้ารประชุมทีก่ฎหมายบญัญตัใิหต้อ้งมกีารประชุมสามารถจดัการประชุมผา่นสือ่

อเิลก็ทรอนิกสไ์ด้ และถอืวา่การประชุมดงักล่าวเป็นการประชุมทีช่อบดว้ยกฎหมาย ซึง่ผูม้หีน้าทีจ่ดัการประชุมจะตอ้ง

ดาํเนินการตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งภายใต้ พระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

ทัง้นี้ บรษิทัได้ทําการว่าจา้ง บรษิทั ควดิแลบ จํากดั ในการจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ซึ่ง

ระบบการจดัประชุมของบรษิทัดงักล่าว ไดผ้า่นการตรวจสอบในดา้นมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการ

ประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ จากกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแลว้

บรษิัทขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดูแลกิจการที่ดีของบรษิัท

เกี่ยวกบัการดูแลสทิธขิองผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทยีมกนันัน้ บรษิัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบอํานาจให้

กรรมการอสิระเขา้ประชมุแทนตามในหนงัสอืมอบอาํนาจทีส่ง่ไปยงัผูถ้อืหุน้แลว้

บรษิทัไดก้ําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 ในวนัที่ 23

มนีาคม 2565 (Record Date) ตามมาตรา 225 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และมผีู้

ถอืหุน้ทัง้หมด 3,010 ราย

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
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การประชุมในวนันี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 22 ราย และโดยการมอบฉนัทะเขา้

รว่มประชุมจาํนวน 13 ราย รวมเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมดจาํนวน 35 ราย นบัรวมจาํนวนหุน้ได้ 697,380,662 หุน้

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.74 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้

34 มขีอ้กําหนดเกีย่วกบัองคป์ระชุมว่า ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้(ถา้ม)ี

มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหุีน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อย

กวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม

รวมทัง้ไดอ้ธบิายถงึวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีง ผ่านระบบ E-Voting

ดงัน้ี

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุ ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 กาํหนดวา่ ในการออก

เสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหหุ้น้หนึ่งหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง และผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด

ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ

2. การนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ เป็นดงัน้ี

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 วาระที่ 8 และวาระที่ 9 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั

ขอ้ 36 (1) กําหนดวา่ ในกรณีปกติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด

3. ส่วนในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพจิารณาอนุมตักิําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 นัน้

ขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 22 กําหนดว่า “กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทั ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อื

หุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม”

4. คะแนนเสยีงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชุม

ของท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ดงันัน้ จาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชุมในแต่ละวาระจงึอาจมกีารเปลีย่นแปลงและอาจไม่

เทา่กนั

5. การนับคะแนนเสยีง เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บรษิัท ขอให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะท่านที่

ประสงคจ์ะลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ย และ งดออกเสยีง เป็นผูก้ดปุ่ มลงคะแนน และบรษิทัจะนับเฉพาะผูถ้อืหุน้ที่ ไม่เหน็

ดว้ย หรอื งดออกเสยีง เทา่นัน้ จากนัน้จะนําคะแนนเสยีงดงักลา่วหกัออกจากจาํนวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชมุ ซึง่

จะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยในวาระนัน้

6. หากท่านไม่กดปุ่มใด บรษิทัจะถอืว่าท่านเหน็ด้วยกบัวาระนัน้ๆ ทัง้น้ีการออกเสยีงลงคะแนน

สามารถทาํการเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่จะมกีารแจง้ปิดการลงคะแนน

7. ยกเวน้วาระที่ 5 เรือ่งการตัง้กรรมการ ซึง่ในวาระน้ี เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการ

ทีด่ี บรษิทัขอใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่าน กดปุ่ ม ลงคะแนน ทัง้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง และการเลอืกกรรมการจะ

ลงมตเิป็นรายบุคคล

8. การลงคะแนนเสยีงในการประชุมครัง้นี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนลบั

ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสยีงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีงในแต่ละวาระ ซึ่งบรษิัทฯ บนัทึก

หลกัฐานการลงคะแนนผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมดเพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส หลงัจบการประชมุ

9. ผูถ้อืหุน้มเีวลาในการลงคะแนนเสยีงเป็นเวลา 1 นาที หลงัจากทีม่กีารแจง้เปิดการลงคะแนนเสยีง

ของแต่ละวาระ และเมื่อมกีารปิดการส่งผลลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะประกาศผลของวาระนัน้ใหท้ีป่ระชุมทราบ

ต่อไป
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หากผูถ้อืหุน้ท่านใดตอ้งการคาํอธบิายเกีย่วกบัการใชร้ะบบลงคะแนนเสยีงหรอื การซกัถาม แสดง

ความคดิเหน็ และซกัถามใดๆเกีย่วกบัระบบ ใหต้ดิต่อไดท้ี่ เบอร์ 08-0008-7616 ซึง่เจา้หน้าที่ จากบรษิทั ควดิแลบ

จาํกดั ผูท้าํระบบใหก้บับรษิทัจะพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอื และขอ้แนะนําทีจ่าํเป็น

วธิกีารลงคะแนนเสยีง ใหผู้ถ้อืหุน้กดปุ่ม “เครื่องหมายถูก” โดยเมนูอยู่ดา้นซา้ยมอื และ ออกเสยีง

ลงคะแนน

การซกัถามระหวา่งการประชุม ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ บรษิทัฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม

ซกัถาม หรอืแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม ผูเ้ขา้รว่มประชุมทีป่ระสงคจ์ะ

ซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระใด สามารถพมิพ์ขอ้ซกัถามใน “กล่องขอ้ความ” แล้วกดส่งคําถามเขา้มาใน

ระบบ หรอืสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยกดปุ่ ม “ยกมอื” และเมื่อได้รบั

สญัญาณใหถ้ามคาํถาม ใหท้าํการเปิดกลอ้งและไมโครโฟนของทา่น โดยผูเ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งแจง้ชือ่ นามสกุล ก่อน

ถามคาํถามทุกครัง้ ในกรณทีีม่คีาํถามทีเ่กีย่วขอ้งในวาระนัน้ๆ ถกูสง่เขา้มาในระบบเป็นจาํนวนมาก บรษิทัฯ จะเป็นผู้

พจิารณาคดัเลอืกคาํถาม ทัง้น้ีขออนุญาตตอบคาํถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระก่อน หากคาํถาม

ใดทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการลงคะแนนเสยีงในวาระนัน้ บรษิทัขออนุญาตตอบคาํถามผูถ้อืหุน้ในวาระอื่นๆ ทัง้นี้เพือ่ใหก้าร

ประชุมมคีวามกระชบั รวดเรว็

ผู้ดาํเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า เมื่อวนัที่ 8 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที่ 9

มกราคม 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องทีม่คีวามสําคญัและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน

กจิการ เพือ่บรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565 โดยใหส้ทิธใินเรือ่งดงัต่อไปน้ี

(1) การเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

(2) การเสนอชื่อบุคคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

(3) การเสนอคาํถามล่วงหน้า

ผลปรากฏวา่เมือ่พน้กาํหนดเวลาดงักล่าวไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งดงักล่าวเขา้มาแต่อยา่งใด

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้แนะนําคณะกรรมการ และผู้บรหิารของบรษิัทที่เขา้ร่วมประชุม

พร้อมทัง้ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมดําเนินการแสดงตน แจ้งชื่อและจงัหวดัที่อยู่ เพื่อตรวจสอบองค์ประชุม

ดงัต่อไปน้ี

กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุมครบทุกคน จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการ

ทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชุม
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1. นายปรชีา สง่วฒันา ประธานกรรมการ

เขา้รว่มประชุมจาก ระบบ Foqus (โฟกสั) สาํนกังาน

ใหญ่ กรงุเทพมหานคร

2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร รองประธานกรรมการคนที่ 1 กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน

และกาํกบักจิการทีด่ี ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมจาก

สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร

3. นายมนตรี มหาพฤกษพ์งศ์ กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Foqus

(โฟกสั) กรงุเทพมหานคร

4. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พจิารณา

ค่าตอบแทน และกํากบักจิการทีด่ี เขา้ร่วมประชุมจาก

ระบบ Foqus (โฟกสั) กรงุเทพมหานคร

5. นางชอ่ทพิย์ สง่วฒันา วฒุพิงศ์ กรรมการบรษิทั กรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน

และกํากับกิจการที่ดี และกรรมการบริหาร เข้าร่วม

ประชุมจากระบบ Foqus (โฟกัส) สํานักงานใหญ่

กรงุเทพมหานคร

6. นายพงศส์ขุ หริญัพฤกษ์ กรรมการอสิระ เขา้รว่มประชมุจากระบบ Foqus (โฟกสั)

กรงุเทพมหานคร

7. นายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิารความเสีย่ง ประธาน

คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

การตลาด เข้าร่วมประชุมจากระบบ Foqus (โฟกัส)

สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร

8. นายธรรมศกัดิ ์ จติตมิาพร กรรมการบริษัท กรรมการบริหา รความ เสี่ย ง

กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วม

ประชุมจาก สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร

9. นายโอมา สง่วฒันา กรรมการบรษิทั เขา้รว่มประชุมจากระบบ Foqus

(โฟกสั) กรงุเทพมหานคร

ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม จาํนวน 2 ทา่น ดงัน้ี
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1.

2.

นางสาวอภญิญา กุลจงเจรญิเลศิ

นางมนทพิย์ ซื่อวฒันากุล

รกัษาการประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิและบญัชี

เขา้รว่มประชุมจาก สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร

เลขานุการบรษิทั

เขา้รว่มประชุมจาก สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร

เมื่อแนะนํากรรมการบรษิทัและผู้บรหิารของบรษิทัที่เขา้ร่วมประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ดําเนินการ

ประชุม ไดก้ล่าวแนะนําผูส้อบบญัชี ทีป่รกึษากฎหมาย ผูต้รวจสอบภายใน และผูแ้ทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย

ตามรายละเอยีดดงัน้ี

ผูส้อบบญัชี จากบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั

1. นางสาวรสพร เดชอาคม

เขา้รว่มประชุมจากระบบ Foqus (โฟกสั) กรงุเทพมหานคร

ผูต้รวจสอบภายใน จากบรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จาํกดั

1. นายธนภทัร วงคว์ทิย์

เขา้รว่มประชุมจากระบบ Foqus (โฟกสั) จงัหวดันนทบุรี

ทีป่รกึษากฎหมาย จากบรษิทั วรีะวงค์ ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จาํกดั

1. นางสาวธนพรรณ ปัจฉิมสวสัดิ ์

เขา้ร่วมประชุมจากระบบ Foqus (โฟกสั) สาํนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ซึง่จะทําหน้าทีดู่แล

การประชุมใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และขอ้บงัคบับรษิทัฯ พรอ้ม

ทัง้ทาํหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้น้ี

ผูแ้ทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย

1. นายพงษน์คร ธโนปจยัโยธนิ

เขา้รว่มประชุมจากระบบ Foqus (โฟกสั) กรงุเทพมหานคร

หลังจากนั ้น นายปรีชา ส่งวัฒนา ประธานกรรมการ ประธานที่ประชุม และในนามของ

คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 และมอบหมายใหน้าย

ธรรมศกัดิ ์ จติตมิาพร ("นายธรรมศกัดิ"์) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูเ้ร ิม่ดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการ

ประชุม ดงัน้ี

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผ ูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2564

นายธรรมศกัดิ ์ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564

ซึง่ประชมุเมือ่วนัที่ 27 เมษายน 2564 โดยบรษิทัไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุดงักลา่วไวบ้นเวบ็ไซตบ์รษิทัเรยีบรอ้ย

แล้ว โดยมรีายละเอยีดตามสําเนารายงานการประชุม ที่บรษิทัได้จดัส่งให้แก่ผู้ถอืหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุม

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม วาระที่ 1 หน้าที่ 12 – 27 ในหนังสอืเชิญประชุม ซึ่ง

คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 แล้วมคีวามเห็นว่าการบนัทึก

รายงานการประชุมมคีวามถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จงึเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรบัรอง

รายงานการประชมุดงักล่าว



-6-

เมื่อจบการรายงาน นายธรรมศกัดิ ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็

หรอืซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายงานการประชุม

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นายธรรมศกัดิ ์ จงึ

ขอใหท้ีป่ระชมุลงมตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 และมอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชมุชีแ้จง

เรือ่งการลงมติ โดยมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน

มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจนถงึขณะน้ี รวม 35 ราย

นบัรวมจาํนวนหุน้ได้ 697,380,662 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.74 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้

มติ ท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยเสยีงขา้งมากรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี

2564 เมือ่วนัที่ 27 เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสยีง

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 697,380,574 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000

งดออกเสยีง 88 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 697,380,662 100.0000

วาระที่ 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564

นายธรรมศกัดิ ์ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระน้ีเป็นการพจิารณารบัทราบรายงานผลการดําเนินงานของ

บรษิทัในรอบปี 2564 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 37 กําหนดใหร้ายงานกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมานัน้ โดย

บรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 รายละเอยีด

ปรากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี แบบ 56-1 One Report ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ในรปูแบบควิ

อาร์โคด้ รายละเอยีดปรากฏตามหนังสอืเชญิประชุม สิง่ที่ส่งมาด้วย 2 โดยคณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาแล้ว

เหน็สมควรรายงานผลการดาํเนินงานดงักลา่ว ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบ ดงัน้ี

1.ดา้นขอ้มลูสาํคญัทางการเงนิ

ผลการดําเนินงานในปี 2564 บรษิทัมรีายไดร้วม 543 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 215 ลา้นบาท จาก

758 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควดิทีแ่พร่ระบาดตลอดทัง้ปี ทาํใหบ้รษิทัตอ้งปิดสาขาเป็น

การชัว่คราวทัง้ 11 สาขา ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2564 เพื่อใหค้วามร่วมมอืกบัทางรฐับาลในการลดการแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรวัโควดิ 19 สง่ผลใหบ้รษิทัมรีายไดล้ดลง

องค์ประกอบของรายได้ในปี 2564 มูลค่ารวม 543 ล้านบาท มรีายได้มาจากช่องทางดงันี้ สาขา

288 ลา้นบาท ชอ่งทางดจิทิลั 165 ลา้นบาท ชอ่งทางจดัจาํหน่ายใหมแ่ละรายไดอ้ื่นรวม 66 ลา้นบาท

ปี 2564 บรษิทัมกีําไรขัน้ตน้ 230 ลา้นบาท ลดลง 65 ลา้นบาท จาก 296 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี

2563 แต่อยา่งไรกด็อีตัรากําไรขัน้ตน้ของบรษิทัในปี 2564 เพิม่ขึน้เป็น 44% จากปี 2563 ซึง่มอีตัรากําไรขัน้ตน้ 40%

เน่ืองจากบรษิทัสามารถขายสนิคา้ทีม่ผีลกาํไรทีด่ใีหม้ากขึน้
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ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารปี 2564 จํานวน 322 ลา้นบาท ลดลง 28 ลา้นบาท จาก 351 ลา้น

บาท เมือ่เทยีบกบัปี 2563 โดยมรีายละเอยีด คอื

คา่ใชจ้า่ยในการขายปี 2564 ลดลง 43 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัปี 2563 เน่ืองจากบรษิทัสามารถ

จดัการกบักระบวนการทาํงานและระบบโลจสิตกิสไ์ดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ รวมทัง้สามารถขายสนิคา้ผา่นชอ่งทาง

ออนไลน์และชอ่งทางใหม่ๆ ไดม้ากขึน้

ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2564 เพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563

เน่ืองจากบรษิทัไดนํ้าสนิคา้คงคลงัและสนิคา้เสือ่มสภาพลา้สมยัมาตดับญัชี รวมทัง้คา่ชดเชยจากภาครฐัทีเ่คยไดร้บัใน

ปี 2563 นัน้ลดลง ทาํใหใ้นปี 2564 บรษิทัมผีลขาดทุนสทุธจิาํนวน 63 ลา้นบาท ซึง่ขาดทุนเพิม่ขึน้จาํนวน 35 ลา้นบาท

เมื่อเทยีบกบัผลขาดทุนปี 2563 ที่มจีํานวน 28 ล้านบาท สําหรบั EBITDA ในปี 2564 อยู่ที่ 20 ล้านบาท ซึ่งเป็น

ผลบวก

ในปี 2564 บรษิทัมทีรพัย์สนิรวม 1,666 ล้านบาท ลดลงจํานวน 119 ล้านบาท จาก 1,785 ล้าน

บาทเมื่อเทยีบกบัปี 2563 จากการตดัค่าเสื่อมและดูแลทรพัยส์นิต่างๆ เพิม่มากขึน้ โดยเงนิสดและรายการเทยีบเท่า

เงนิสดในปี 2564 จาํนวน 283 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 7 ลา้นบาทเมือ่เทยีบกบัปี 2563 ซึง่มจีาํนวน 276 ลา้นบาท บรษิทัมี

สนิคา้คงคลงัในปี 2564 จาํนวน 354 ลา้นบาท ลดลง 71 ลา้นบาท จาก 425 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัปี 2563 เน่ืองจาก

บรษิทัมคีวามสามารถบรหิารสนิคา้คงคลงัไดด้ี อกีทัง้สามารถบรหิารจดัการการสัง่ซื้อสนิคา้ทีส่อดคลอ้งกบัยอดขาย

ของบรษิทั และยงัสามารถนําสนิคา้คงเหลอืมาขายเป็นการเพิม่รายได้

หนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้ สินในปี 2564 ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ เนื่ องจากบริษัทมี

ความสามารถในการใชค้นืเงนิกูธ้นาคาร ทาํใหเ้งนิกูใ้นปี 2564 มจีาํนวน 51 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 34 ลา้นบาท จาก

85 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัปี 2563 ทาํใหใ้นภาพรวมบรษิทัมสีภาพคล่องทีด่ี เน่ืองจากหน้ีสนิลดลง และไมม่กีารกูเ้พิม่

เป็นผลใหอ้ตัราสว่นทางการเงนิของบรษิทัดมีาก สาํหรบัอตัราสว่นสภาพคล่องนัน้ บรษิทัมสีภาพคล่องทีด่ขี ึน้ ปี 2564

อยูท่ี่ 5.96 จาก 5.73 เมือ่เทยีบกบัปี 2563 เนื่องจากการลดลงของหนี้สนิหมุนเวยีน เนื่องจากการจา่ยชาํระในระหวา่ง

งวด อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ในปี 2564 อยูท่ ี่ 2.38 เพิม่ขึน้จาก 2.24 เมือ่เทยีบกบัปี 2563 เนื่องจากการลดลง

ของหน้ีสนิหมุนเวยีน เพราะมกีารจา่ยชาํระในระหวา่งงวด อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ในปี 2564 ตดิลบมากกวา่ปี 2563

สาเหตุจากผลประกอบการลดลง อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นผูถ้อืหุน้ ปี 2564 อยู่ที่ 0.22 ลดลงจาก 0.24 เมื่อเทยีบกบัปี

2563 เนื่องจากหน้ีสนิของกจิการลดลง เพราะการจา่ยชาํระในระหวา่งงวดในอตัราทีม่ากกวา่การลดลงของสว่นของผูท้ี่

หุน้

2.เป้าหมาย และแนวทางแผนการดาํเนินงานปี 2565

บริษัทตัง้เป้ารายได้รวมอยู่ที่ 830 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยมี

EBITDA 80 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 292 เมื่อเทยีบกบัปี 2564 และตัง้เป้ากําไรสุทธิ 20 ล้านบาท โดยเป้าหมาย

ดงักล่าวมพีืน้ฐานจากปัจจยั และกลยทุธ์ ทีส่าํคญั ในการดาํเนินงานดงันี้

2.1 การทอ่งเทีย่วในประเทศ

เป็นที่คาดการณ์ว่า ในปี 2565 การท่องเที่ยวของประเทศไทยจะเติบโตขึ้นจากปี 2564 อย่างมี

นัยสําคญั สญัญานการขยายตวัของการท่องเทีย่ว ไดแ้สดงใหเ้หน็ตัง้แต่ไตรมาสที่ 4 ของปีทีผ่่านมา รวมทัง้ขอ้มูล

ตวัเลขของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในชว่งวนัหยุดในชว่งวนัหยุดสงกรานตเ์พิม่มากขึน้จากชว่งเวลาเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้

จากการศกึษาเรือ่งความคดิเหน็ของคนไทย โดยบรษิทั วซี่า อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) จาํกดั มขีอ้มลูเปิดเผย

ว่า ในปี 2565 นักท่องเทีย่วชาวไทยปักหมุดเทีย่วในประเทศ โดยเลอืกเดนิทางเพื่อพกัผ่อนภายในประเทศ เพราะใช้

เวลาเดนิทางไม่นาน ทําใหม้คีวามปลอดภยัสูงกว่าการเดนิทางไปต่างประเทศซึง่ต้องโดยสารเครื่องบนิและใชร้ะยะ

เวลานานกวา่ โดยผลการสาํรวจความคดิเหน็ ระบุวา่ 51% ของผูท้าํแบบสอบถาม เลอืกเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศ

ต่อไปในปี 2565 และ 23% ของผูทํ้าแบบสอบถาม วางแผนเดนิทางไปท่องเทีย่วต่างประเทศ นอกจากน้ี ยงัมปัีจจยั

อกีสามประการทีท่ําใหน้ักท่องเทีย่วชาวไทย รูส้กึสบายใจทีจ่ะออกเดนิทางอกีครัง้คอื 67% ของผูท้ีท่ําแบบสอบถาม
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ตอบว่า การทีป่ระชาชนไดร้บัวคัซนี 55% ของผูท้ําแบบสอบถามใหเ้หตุผลว่า เพราะจาํนวนการตดิเชือ้ทัว่โลกลดลง

สว่น 41% ตอบวา่ เน่ืองจากการมปีระกนัโควดิทาํใหรู้ส้กึมัน่ใจทีจ่ะเดนิทาง

นอกจากนี้ ยงัมขีอ้มูลของ ศูนยว์จิยั Krungthai Compass โดย ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

เปิดเผยว่า ผลการสาํรวจความคดิเหน็ของนักท่องเทีย่ว รูปแบบการเดนิทางในยุคโควดิ ทีส่าํรวจมาคอื การเดนิทาง

ดว้ยรถยนต์ ส่วนจุดหมายปลายทางนัน้ ผูท้ําแบบสอบถามจะเลอืกเทีย่วในประเทศเป็นตวัเลอืกแรก รองลงมาคอื

เทีย่วใกล้ๆ ระยะสัน้ๆ และขบัรถไปกนัเอง นอกจากนัน้คอื เทีย่วที่ Unseen ทีม่คีนไมพ่ลุกพล่าน

ดงันัน้จากขอ้มลูดงักล่าว ทาํใหบ้รษิทัมคีวามมัน่ใจวา่จะสามารถทาํรายไดเ้พิม่จากปีทีแ่ลว้ เน่ืองจาก

เอาท์เลทของบรษิทัทุกสาขาตัง้อยู่บนเสน้ทางของแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีนิ่ยม รวมทัง้เป็นจุดหมายปลายทางของ

นกัชอ้ปทีอ่อกเดนิทางทอ่งเทีย่วดว้ยรถยนต์

2.2 FN outlet

 สาขา

ปัจจุบนับรษิทัมสีาขา มทีัง้หมด 10 สาขา และ 1 มนิิชอ็ป มพีืน้ทีข่ายทัง้หมด 50,668 ตารางเมตร

พืน้ทีใ่หเ้ช่าทัง้หมด 10,405 ตารางเมตร ล่าสุดไดเ้ปิดพืน้ทีข่ายใหม่ที่ แจ๊ส กรนี วลิเลจ คูบ้อน ขนาด 2,000 ตร.ม.

นอกจากรายได้จากการขายแล้ว บรษิทัวางแผนที่จะสร้างรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายคอื นักธุรกจิ

ภูมภิาค และจงัหวดัทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่ว ปัจจุบนับรษิทัมผีูเ้ช่าหลายราย ทัง้น้ีราคาค่าเช่าของบรษิทัเป็นราคาทีไ่ม่

สงู ทําใหผู้เ้ช่าจะคุม้ทุนไดเ้รว็ อกีทัง้ทําเลของ FN Outlet อยู่ตดิรมิถนน และมพีืน้ทีจ่อดรถกวา้งขวาง ไม่มขีอ้จํากดั

เรือ่งของการปิดหา้ง ซึง่จะทาํใหร้า้นคา้ต่างๆ ไมไ่ดร้บัผลกระทบ หากเกดิการแพรร่ะบาดของสถานการณ์ COVID-19

สามารถเปิดรา้นใหบ้รกิารไดต้ามปกติ นอกจากน้ียงัสามารถใชเ้ป็นรา้นอาหารทีไ่ม่มหีน้ารา้น อย่าง Cloud Kitchen

ได้เช่นกัน ปัจจุบันนี้ บริษัทมีผู้เช่ารายใหม่หลายราย เช่น ร้านอาหาร ฟู่เฉิง โดยเลือดหมูคุณศรี สํานักงาน

ประกนัสงัคมเป็นหน่วยงานของภาครฐั ที่สาขาพทัยา ทําให้ประชาชนในเขตชลบุรี พทัยา บางละมุง ใช้บรกิาร

ประมาณ 500-1,000 คนต่อวนั นอกจากนี้ยงัมี บรษิทั ทรูคอรป์เรชัน่จํากดั มหาชน (True) ซึง่อยู่ในระหว่างการทํา

สญัญา และ แสงทอง ซุปเปอรเ์ซน็เตอร์ ทีก่าํลงัจะเปิดใหบ้รกิารทีส่าขาระยองเป็นตน้ การมผีูท้ ีม่าเชา่พืน้ทีน่ัน้ทาํใหม้ี

คนเป็นจํานวนมากเขา้มาใชบ้รกิารของผูเ้ช่า ซึง่มปีระโยชน์ต่อสาขา เพราะคนเหล่านัน้สามารถทีจ่ะเขา้มาซื้อสนิคา้

ของเราได้ ทาํใหค้นทอ้งถิน่รูจ้กั FN Outlet มากขึน้ มาใชบ้รกิารและซือ้สนิคา้จาก FN Outlet มากขึน้ ทาํใหร้ายไดไ้ม่

ขึน้อยูก่บัการพึง่พานกัทอ่งเทีย่งเพยีงอยา่งเดยีว

 สนิคา้ใหม่

บรษิทัมุ่งมัน่นําเสนอสนิคา้นวตักรรมใหม่ๆ และออกแบบสนิคา้ใหส้วยงามมดีไีซน์ตรงกบัความ

ต้องการของลูกค้า ในขณะเดยีวกนั บรษิัทมนีโยบายพฒันาคุณภาพสนิค้าให้ดขี ึ้นตลอดเวลา ปัจจุบนับรษิัทเป็น

เจา้ของตราสนิคา้ประมาณ 20 แบรนด์ คดิเป็นกวา่ 60 % ของรายไดร้วม และเป็นแบรนดท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพการ

นอนทีด่ขี ึน้ ตวัอย่างเช่น หมอนเจลเยน็ TEMPSoft ซึง่เป็นผลติภณัฑท์ีอ่อกแบบสาํหรบัคนทีม่ปัีญหาเรื่องการนอน

ต้องการนอนหลบัอย่างมคีวามสุข มคีุณสมบตัริะบายความร้อน ทําให้ศรษีะเยน็ ไม่ร้อน สามารถหลบัสนิท การ

ออกแบบหมอน เหมาะคนทีน่อนตะแคงได้ ซึ่งปัจจุบนัทีว่างขายอยู่นัน้ เป็นสนิคา้ทีไ่ด้รบัการพฒันาคุณภาพใหม่ที่

ดีกว่าเดิม ทัง้น้ี บริษัทสามารถขายหมอนเจลเย็น TEMPSoft ได้มากกว่า 300,000 ใบในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

นอกจากน้ี บรษิทั กําลงัพฒันาผลติภณัฑ์ เพื่อพฒันาคุณภาพการนอนหลบัใหด้ขีึน้ คอื Prim CBD เป็นผลติภณัฑ์

เครื่องดื่ม มคีุณสมบตัทิําใหง้่วงนอนและช่วยผ่อนคลาย และสามารถดื่มไดทุ้กวนั โดยบรษิทัวางแผนในการจาํหน่าย

ภายในไตรมาส 3 ของปีน้ี

 แบรนด์ KUMO

ปัจจุบนั KUMO เป็นแบรนดท์ีม่ยีอดขายเตบิโตขึน้ในกลุม่ผา้ออ้มเดก็และของใชท้ีเ่กีย่วกบัสเปรยท์าํ

ความสะอาดและฆา่เชือ้แอลกอฮอล์ และเป็นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นตวัแทนในเรือ่งความสะอาด ปลอดภยัโดยเฉพาะการฆา่
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เชื้อโรค ซึ่งเป็นทีต่้องการของลูกคา้ เน่ืองจากพฤตกิรรมของการใชช้วิติได้เปลีย่นไป คนใหค้วามสําคญัเรื่องความ

สะอาดและการฆ่าเชือ้โรคมากขึน้ ในปีน้ีบรษิทัจงึวางแผนทีส่รา้งแบรนด์ KUMO ใหเ้ป็นทีนิ่ยมมากขึน้ นอกจากน้ี

บรษิทัยงัวางแผนทีจ่ะออกผลติภณัฑ์ KUMO Aqua ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ สาํหรบัใชภ้ายในบา้น เชน่ เพือ่ฆา่เชือ้และทาํ

ความสะอาด ทัง้น้ีจะเป็นผลติภณัฑส์าํหรบัใชไ้ดท้ัง้ ภายในบา้น และใชส้าํหรบัอุตสาหกรรม คาดวา่จะเป็นผลติภณัฑท์ี่

สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัไดอ้กี

2.3 พนัธมติรทางธุรกจิ

กลยุทธ์ที่สําคญัที่บรษิัทวางแผนไว้คอื การหาพนัธมติรทางธุรกิจในเพื่อร่วมมอืกนัสร้างความ

เจรญิเตบิโตใหก้บับรษิทั ซึง่ในช่วงปีทีผ่่านมา บรษิทัมคีวามคบืหน้าในการร่วมมอืกบัพนัธมติรทางธุรกจิ ตามแผน

ธุรกจิทีไ่ดก้ําหนดไว้ คอื ไดร้่วมกบั บรษิทั ซงิเกอรไ์ทยแลนด์ จาํกดั (มหาชน) เปิดเอ๊าทเ์ลท Singer X FN Living

Space ทีศู่นยก์ารคา้ แจส้ กรนี วลิเลจ คูบ้อน จําหน่ายสนิคา้ของทัง้สองฝ่าย มพีืน้ทีข่ายขนาด 2,000 ตารางเมตร

ทัง้น้ีเพือ่ขยายฐานกลุ่มลกูคา้ทีอ่าศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครมากขึน้ การรว่มมอืกนัครัง้นี้ เป็นการผสานประโยชน์ทาง

ธุรกจิครัง้สําคญั เน่ืองจากเป็นการนําจุดแขง็ของทัง้สองบรษิทัมารวมกนั อาทเิช่น กลุ่มลูกคา้ของถูกผนวกมาเป็น

ลูกคา้กลุ่มเดยีวกนั เป็นตน้ Singer X FN Living Space วางคอนเซป็ตก์ารจดัรา้นและ การจดัพืน้ทีข่ายใหเ้ป็นเรื่อง

ของการตกแต่งบา้นมากขึน้ โดยมกีารใชเ้ครื่องใชไ้ฟฟ้าของทางซงิเกอรแ์ละสนิคา้ของบรษิทั เช่นเฟอรนิ์เจอร์ เครื่อง

นอน เป็นตน้ เพือ่ใหล้กูคา้ไดม้องเหน็เกดิไอเดยีและเกดิประสบการณ์ ( Customer Experience) นอกจากนี้ยงัมกีาร

รว่มมอืกนั ทาํ Workshop เชน่ การทาํอาหาร การตดัเยบ็เสือ้ผา้ เพือ่ใหเ้กดิพืน้ทีส่าํหรบัทาํงานรว่มกนัระหวา่ง บรษิทั

ซงิเกอร์ และลกูคา้

นอกจากน้ีในอนาคต บรษิทักาํลงัพฒันา Metaverse Virtual Outlet ซึง่เป็นการพฒันารว่มกบับรษิทั

วอีาร์ทวนิส์ จํากดั (VR Twins) เป็นระบบการขายสนิค้าที่ ลูกค้าสามารถเห็นสนิค้าทัง้หมดผ่าน Application จาก

สถานทีจ่รงิ ลูกคา้สามารถคลกิทีป้่ายสนิคา้ จะสัง่ซื้อสนิคา้ผ่านออนไลน์ได้ทนัที จากนัน้สนิคา้จะถูกจดัส่งในเวลา

อนัรวดเรว็ คาดวา่การขายผ่านชอ่งทาง Metaverse Virtual Outlet จะขยายฐานกลุม่ลกูคา้ทีเ่ป็นคนรุน่ใหมไ่ด้

สําหรบั นโยบายการต่อต้านทุจจรติคอรปัชัน่ (CAC) นัน้ ในปี 2565 บรษิัทมนีโยบายเข้าร่วม

ประกาศเจตนารมณ์การต่อตา้นทุจรติคอรปัชัน่ กบัแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ของภาคเอกชนไทย ปัจจบุนับรษิทักําลงั

อยูใ่นระหวา่งการประเมนิตนเองตามแบบประเมนิตนเองเพือ่พฒันาระบบการทาํงานใหส้ามารถขอเขา้รบัการรบัรองได้

เมื่อจบการรายงาน นายธรรมศกัดิไ์ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็

หรอืซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2564 มผีูถ้อืหุน้สนใจสอบถามดงัน้ี

คาํถาม : คุณปิยะพงษ์ ปราสาททอง ผูถ้อืหุน้ ได้สอบถามดงันี้ การทีโ่รคไวรสัโควดิ 19 ได้ปรบั

สถานะจากโรคระบาดเป็นโรคประจําถิน่ ทําใหก้ารท่องเทีย่วของประเทศไทยเริม่ฟ้ืนตวัและดขีึน้เหมอืนกบัก่อนปี

2563 บรษิทัไดร้บัอานิสงคต่์อการดาํเนินธุรกจิอยา่งไร

คาํตอบ นายธรรมศกัดิ ์ จติตมิาพร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบคําถามว่า คาดการณ์ว่าการ

ท่องเทีย่วในประเทศไทยน่าจะดขีึน้ และเชือ่วา่เวลาทีม่นีกัท่องเทีย่วมกีารเดนิทางมากขึน้ จะทาํใหม้ลีกูคา้เขา้มาเยีย่ม

ชมสนิค้าที่สาขาเพิม่ขึน้ และอกีเรื่องที่ดี คอื Supply Chain จะสะดวกมากขึน้ ต้นทุนจะถูกลง โดยเฉพาะ Supply

Chain ทีม่าจากต่างประเทศ เพราะบรษิทัตอ้งสัง่สนิคา้จากต่างประเทศซึง่เป็นแหล่งผลติสนิคา้ต่างๆ ของบรษิทั ถา้มี

โรคไวรสัโควดิในสถานการณ์เดมิกอ็าจจะเกดิปัญหาได้ แต่ถา้ภาครฐัประกาศเป็นโรคประจําถิน่ ในหลายๆ ประเทศ

ทุกคนจะกลบัเขา้สูส่ภาวะปกติ

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้สอบถามเพิม่เตมิ นายธรรมศกัดิจ์งึ

ขอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2564 และมอบหมายใหผู้ด้าํเนนิการประชุมชีแ้จงเรือ่งการ

ลงมติ โดยในวาระน้ีเป็นวาระเพือ่รบัทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง

มติ ท่ีประชมุ รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2564
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี สิ้นสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

นายธรรมศกัดิ ์ แจง้ต่อทีป่ระชมุวา่ วาระน้ีเป็นการพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี สิน้สดุ ณ วนัที่

31 ธนัวาคม 2564 โดยบรษิทัไดจ้ดัทํางบการเงนิ ตามทีแ่สดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี แบบ

56-1 One Report ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ พรอ้มหนังสอืเชญิประชุม ในรปูแบบควิอารโ์คด้ โดยงบการเงนิดงักล่าว ได้

ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั และผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บั

ความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ดงัน้ี

งบการเงนิประจาํปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 สนิทรพัยร์วมจาํนวน 1,666 ลา้นบาท ลดลง

119 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 7 จาก 1,785 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัปี 2563 หน้ีสนิรวมจาํนวน 295 ลา้นบาท ลดลง

51 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 15 จาก 346 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2563 สาํหรบัรายไดร้วมจํานวน 543 ลา้นบาท

ลดลง 215 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 28 จาก 759 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2563 ส่วนของต้นทุนการขายจํานวน

289 ลา้นบาท ลดลง 146 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 34 จาก 434 ลา้นบาท เมือ่เทยีบกบัปี 2563 ในขณะทีม่ผีลการ

ดาํเนินงานขาดทุนสทุธจิาํนวน 63 ลา้นบาท โดยสรปุสาระสาํคญัไดต้ามตาราง ดงัน้ี

เมื่อจบการรายงาน นายธรรมศกัดิ ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็

หรอืซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบังบการเงนิประจาํปี

เมื่อไม่มผีู้ถอืหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นายธรรมศกัดิจ์งึ

ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และมอบหมายให้

ผูด้าํเนินการประชมุชีแ้จงเรือ่งการลงมติ โดยมตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจนถงึขณะน้ี รวม 35 ราย

นบัรวมจาํนวนหุน้ได้ 697,380,662 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.74 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้

มติ ท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยเสยีงขา้งมากอนุมตังิบการเงนิประจาํปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31

ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสยีง

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 697,380,574 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000

งดออกเสยีง 88 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

รายการตามงบการเงินรวม

ณ 31 ธนัวาคม

2564

(ล ้านบาท)

ณ 31 ธนัวาคม

2563

(ล ้านบาท)

การเปลี่ยนแปลง

(ล ้านบาท)

การเปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)

สนิทรพัยร์วม 1,666 1,785 (119) (7)

หนี้สนิรวม 295 346 (51) (15)

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,371 1,439 (68) (5)

รายไดร้วม 543 759 (215) (28)

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (76) (35) 41 117

ขาดทุนสทุธิ (63) (28) (35) (125)



-11-

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 697,380,662 100.0000

วาระที่ 4 พิจารณางดจดัสรรกาํไรสุทธิตามกฎหมาย ประจาํปี 2564 และอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจาก

กาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ของบริษทั

นายธรรมศกัดิ ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระน้ีเป็นการพิจารณางดจดัสรรกําไรสุทธิตามกฎหมาย

ประจาํปี 2564 และอนุมตัใิหจ้า่ยเงนิปันผลจากกาํไรสะสม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ของบรษิทั

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั กาํหนดใหบ้รษิทัตอ้ง

จดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีสว่นหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไมน้่อยกวา่รอ้ยละหา้ของกาํไรสทุธปิระจาํปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุน

สะสมยกมา จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมจีาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน และหา้มบรษิทัจา่ยปันผลจากเงนิ

ประเภทอื่นนอกจากเงนิกาํไรและในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิหจ้า่ยเงนิปันผล

บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในแต่ละปี ไมน้่อยกวา่รอ้ยละสีส่บิของกาํไรสทุธทิีเ่หลอื

หลงัจากหกัสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายกาํหนด โดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั อยา่งไรก็

ตาม การจา่ยเงนิปันผลดงักล่าวจะขึน้กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน เงือ่นไขทางกฎหมาย โดยทางบรษิทัคาํนึงถงึ

ความจาํเป็น และเหมาะสมของปัจจยัอื่นๆ ในอนาคต และการจา่ยเงนิปันผลนัน้ จะไมม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินงาน

ปกตขิองบรษิทัอยา่งมนียัสาํคญั

ในปี 2564 บรษิทัมผีลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ จากงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจาํนวน 62,743,598

บาท (หกสบิสองลา้นเจด็แสนสีห่มืน่สามพนัหา้รอ้ยเกา้สบิแปดบาท) ซึง่คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ บรษิทั

ไม่สามารถจดัสรรกําไรเพือ่ตัง้สาํรองตามกฎหมายได้ เน่ืองจากไม่มผีลกําไรทีส่ามารถนําไปตัง้สาํรอง จงึเสนอใหท้ีป่ระชุม

พจิารณาการงดการตัง้สํารองตามกฎหมาย และเสนอให้ทีป่ระชุมอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล สําหรบัผลการดําเนินงาน

ประจาํปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.0037 บาท ใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีม่รีายชือ่ ณ วนัที่ 23 มนีาคม 2565 (Record Date) คดิเป็นเงนิ

ปันผลจ่ายทัง้สิน้ 3,700,000 บาท (สามลา้นเจด็แสนบาท) โดยกําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที่ 18 พฤษภาคม 2565 ซึง่การ

จา่ยเงนิปันผลดงักล่าวจ่ายจากกาํไรสะสมของบรษิทั หลงัจากไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

เมื่อจบการรายงาน นายธรรมศกัดิ ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็

หรอืซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการงดจดัสรรกําไรสุทธติามกฎหมายประจําปี 2564 และอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากกําไร

สะสม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ของบรษิทั

เมื่อไม่มผีู้ถอืหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นายธรรมศกัดิจ์งึ

ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตพิจิารณาอนุมตัใิหง้ดจดัสรรกําไรสุทธติามกฎหมาย ประจาํปี 2564 และอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลจาก

กาํไรสะสม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และมอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุมชีแ้จงเรือ่งการลงมติ โดยมตใินวาระน้ีจะตอ้ง

ไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจนถงึขณะน้ี รวม 35 ราย

นบัรวมจาํนวนหุน้ได้ 697,380,662 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.74 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้

มติ ท่ีประชมุ ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้งดจัดสรรกําไรสุทธิตามกฎหมาย

ประจําปี 2564 ตามกฎหมาย และอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสะสม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนน

เสยีง

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 697,380,574 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย 88 0.0000
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มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

งดออกเสยีง - 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 697,380,662 100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเล ือกต ัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ

นายธรรมศกัดิ ์ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ เน่ืองจากวาระน้ีตนเป็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี จงึมอบหมายให้ นาง

มนทพิย์ ซื่อวฒันากุล เลขานุการบรษิทั เป็นผูด้าํเนินการประชุมในวาระนี้แทน นางมนทพิยร์ายงานวา่ วาระน้ีเป็นการ

พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิ

บรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 17 ซึง่กําหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการบรษิทัทัง้หมด และกรรมการซึง่

พน้จากตาํแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้รบัตาํแหน่งอกีกไ็ด้

สาํหรบัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 ของบรษิทั มกีรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่ง

ตามวาระ จาํนวน 3 คน ดงัน้ี

1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร

2. นางปรารถนา มงคลกุล

3. นายธรรมศกัดิ ์ จติตมิาพร

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดําเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ

กรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ ออกจากทีป่ระชุมนี้เป็นการชัว่คราวระหวา่งการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการตาม

วาระน้ี

นางมนทิพย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณาโดยการกลัน่กรองจาก

คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และกํากบักจิการทีด่ี มคีวามเหน็ว่า กรรมการทัง้ 3 คน เป็นผูม้คีวามรู้

ความสามารถ และมปีระสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบรษิทั และมคีวามเป็นอสิระ สามารถให้

ความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พจิารณาเลอืกตัง้ใหก้รรมการทัง้ 3 คน กลบัเขา้

ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึ่ง ซึง่ขอ้มลูโดยละเอยีดของกรรมการทัง้ 3 คน ปรากฏในหนงัสอืเชญิประชมุ สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3

หน้าที่ 29 ถงึ 34

อน่ึง ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบญัญตัิ บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั

ขอ้ 27 หา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั หรอืเขา้

เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จํากดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วนจํากดั หรอืเป็นกรรมการของ

บรษิทัจาํกดั หรอืบรษิทัมหาชนจาํกดัอื่นใดทีป่ระกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของ

บรษิทั ไมว่า่เขา้ทาํเพือ่ประโยชน์ตนเอง หรอื ประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีติ

แต่งตัง้กรรมการผูน้ัน้

ดงันัน้ บรษิทัจงึขอแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบญัญตัิ บรษิทัมหาชนจํากดั

พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 27 วา่ ปัจจุบนั นางปรารถนา มงคลกุล ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทั เซน็

ทรลั รเีทล คอรป์อรเ์รชัน่ จํากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบธุรกจิทีไ่ม่ไดล้งทุนในธุรกจิการเงนิเป็นหลกั และอาจเป็นการ

แขง่ขนักบักจิการของบรษิทั อยา่งไรกต็าม บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ เสนอรายชือ่บุคคลทีเ่หน็วา่มคีณุสมบตัิ

เหมาะสม เพือ่คดัเลอืกเป็นกรรมการ เมือ่ครบระยะเวลาทีก่ําหนด ปรากฎวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชือ่กรรมการ

เขา้มายงับรษิทัแต่อยา่งใด
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เมือ่จบการรายงาน นางมนทพิยไ์ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอื

ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นางมนทพิยจ์งึขอใหท้ี่

ประชุมลงมตพิจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ และชีแ้จงเรื่องการลงมตเิลอืกตัง้

กรรมการเป็นรายบุคคล จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ทุกท่านลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย

หรอืงดออกเสยีง ในระบบอเิลก็ทรอนิกส์ โดยมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจนถงึขณะน้ี รวม 35 ราย

นบัรวมจาํนวนหุน้ได้ 697,380,662 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.74 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้

มติ ท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตดิ้วยเสยีงขา้งมากอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จากตําแหน่ง

ตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี

1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ
เหน็ดว้ย 697,380,574 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย 88 0.0000

งดออกเสยีง - 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 697,380,662 100.0000

2. นางปรารถนา มงคลกุล

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ
เหน็ดว้ย 697,380,574 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย 88 0.0000

งดออกเสยีง - 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 697,380,662 100.0000

3. นายธรรมศกัดิ ์ จติตมิาพร

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 697,380,574 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย 88 0.0000

งดออกเสยีง - 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 697,380,662 100.0000

ผูด้าํเนินการประชุม เชญิกรรมการทัง้สามคนกลบัเขา้ทีป่ระชุม
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565

นายธรรมศกัดิ ์ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระน้ีขอมอบหมายให้ นางเสาวนีย์ กมลบุตร ("นางเสาวนีย"์)

ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทนและกํากบักจิการทีด่ี เป็นผูช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึรายละเอยีด

ของวาระน้ี

นางเสาวนีย์ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ

ขอ้บงัคบั ของบรษิทั ขอ้ 22 กาํหนดวา่กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรปูของเงนิ

รางวลั เบีย้ประชมุ บาํเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลง

มตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุม

ทัง้น้ี คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ไดพ้จิารณากลัน่กรองนโยบายคา่ตอบแทน

กรรมการอยา่งละเอยีดถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบกบับรษิทั

ทีอ่ยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนัและมขีนาดใกลเ้คยีงกนั รวมถงึผลการดาํเนินงานของบรษิทัและความเจรญิเตบิโต

ทางธรุกจิคณะกรรมการจงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ

ประจาํปี 2565 ในจาํนวนวงเงนิเทา่เดมิ ดงัน้ี

1. วงเงนิค่าตอบแทนกรรมการ รวมไม่เกนิ 7,500,000 บาท เป็น (ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบี้ย

ประชุม และโบนสั)

2. ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการคงเดมิ (โดยไม่มสีทิธปิระโยชน์หรอืสทิธิ

พเิศษอื่นใดเพิม่เตมิ) คงเดมิ ดงัน้ี

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

พจิารณาคา่ตอบแทน และ

กาํกบักจิการทีด่ี

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ

-

-

20,000

15,000

-

4. คณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ

25,000

10,000

20,000

15,000

กรรมการท่านใดทีเ่ป็นพนักงานบรษิทั จะไม่ไดร้บัเบี้ย

ประชุม
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อนึ่ง เนื่องจากผลการดําเนินงานของบรษิทัในปี 2564 มผีลการดําเนินงานขาดทุน คณะกรรมการ

พจิารณาแล้ว มมีติเห็นชอบให้งดการจดัสรรโบนัสของกรรมการประจําปี 2564 ถึงแม้ว่าจะมวีงเงนิค่าตอบแทน

กรรมการยงัคงเหลอืทีจ่ะจดัสรรไดก้ต็าม

เมือ่จบการรายงาน นางเสาวนีย์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอื

ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นางเสาวนีย์ จงึขอให้

ทีป่ระชุมลงมตพิจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และมอบหมายใหผู้ด้ําเนินการประชุมชีแ้จงเรือ่งการลงมติ โดยมติ

ในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม

มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจนถงึขณะน้ี รวม 35 ราย

นบัรวมจาํนวนหุน้ได้ 697,380,662 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.74 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้

มติ ท่ีประชมุ ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 วงเงนิ

ค่าตอบแทนกรรมการ รวมไม่เกนิ 7,500,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ตามอตัราที่

เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 697,380,662 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000

งดออกเสยีง - 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 697,380,662 100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต ัง้ผ ูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2565

นายธรรมศกัดิ ์ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระน้ีขอมอบหมายให้ นางเสาวนีย์ กมลบุตร("นางเสาวนีย"์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบถงึรายละเอยีดของวาระน้ี

นางเสาวนีย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระน้ีเป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และ

กําหนดค่าตอบแทน สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2565 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณาผูส้อบบญัชจีาก

สาํนกังานบญัชทีีม่คุีณสมบตัแิละความเชีย่วชาญในการสอบบญัชี โดยเปรยีบเทยีบอตัราคา่สอบบญัชทีีเ่หมาะสม และ

เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควร เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี จาํนวน 6 คน ไดแ้ก่

1. นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 5659 และ/หรอื

2. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 3972 และ/หรอื

3. นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฏ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 4496 และ/หรอื

4. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 4521 และ/หรอื

5. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกุิล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 4807 และ/หรอื

6. นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 5872
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ซึง่เป็นผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจําปี 2565

และเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณากาํหนดคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2565 เป็นจาํนวน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาท) ซึง่เป็น

อตัราเดยีวกบัปีทีแ่ลว้

ทัง้น้ี สาํนักงานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชดีงักล่าว เป็นสาํนักงานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชเีดยีวกนั

กบับรษิทัยอ่ย และสาํนกังานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ทีเ่สนอขา้งตน้ ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบั

บรษิทั บรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ใหบ้รษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั จดัหา

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั แทน

ผูส้อบบญัชดีงักล่าวได้

เมื่อจบการรายงาน นางเสาวนีย์ ได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็

หรอืซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูส้อบบญัชแีละคา่ตอบแทน

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นางเสาวนียจ์งึขอใหท้ี่

ประชุมลงมติพจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2565 และ

มอบหมายใหผู้ด้ําเนินการประชุม ชีแ้จงเรื่องการลงมติ โดยมตใินวาระน้ีจะต้องไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจนถงึขณะน้ี รวม 35 ราย

นบัรวมจาํนวนหุน้ได้ 697,380,662 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.74 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้

มติ ท่ีประชมุ ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิแต่งตัง้บรษิัท สํานักงาน อีวาย จํากดั โดย

นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชรีบั

อนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรอื นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฎ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรอื นางสาวพมิพ์

ใจ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรอื นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต

เลขที่ 4807 และ/หรอื นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 5872 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั

และกําหนดค่าตอบแทนสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2565 จํานวน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาท) และในกรณีที่

ผูส้อบบญัชดีงักล่าวไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ใหบ้รษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของ

สํานักงานทําหน้าที่ตรวจสอบบญัชแีละแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิัทแทนผู้สอบบญัชดีงักล่าวได้ ด้วย

คะแนนเสยีง

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 697,380,662 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000

งดออกเสยีง - ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 697,380,662 100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเพ่ิมจาํนวนกรรมการบริษทัจาก 9 คน เป็น 10 คน

นายธรรมศกัดิ ์ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระน้ีขอมอบหมายให้ นางเสาวนีย์ กมลบุตร("นางเสาวนีย"์)

ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน และกํากบักจิการทีด่ ี เป็นผูช้ ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึรายละเอยีด

ของวาระน้ี
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นางเสาวนีย์ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 15 กําหนดว่า ใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการ

ของบรษิทัเพื่อดําเนินกจิการของบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหน่ึง

(1/2) ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย กรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไมก่็

ได้

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของการดําเนินธุรกิจของบริษัทและโครงสร้างองค์กรให้มี ความ

เจรญิเตบิโต มมีลูคา่เพิม่ มคีวามยัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ และเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิทั และแผนการ

ดําเนินงานทางธุรกจิและเพิม่ความหลากหลายในโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั โดยความเหน็ของคณะกรรมการ

เหน็สมควรใหนํ้าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหพ้จิารณาอนุมตักิารเพิม่จาํนวนกรรมการบรษิทั 1 คน จากเดมิ 9 คน เป็น

10 คน

เมือ่จบการรายงาน นางเสาวนีย์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอื

ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่จาํนวนกรรมการ

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นางเสาวนียจ์งึขอใหท้ี่

ประชุมลงมตพิจิารณาเพิม่จาํนวนกรรมการ จาก 9 คน เป็น 10 คน และมอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชมุชีแ้จงเรือ่งการ

ลงมติ โดยมตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจนถงึขณะน้ี รวม 35 ราย

นบัรวมจาํนวนหุน้ได้ 697,380,662 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.74 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้

มติ ท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทก์ารเพิม่จาํนวนกรรมการจาก 9 คน เป็น 10 คน ดว้ย

คะแนนเสยีง

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 697,380,662 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000

งดออกเสยีง - 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 697,380,662 100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งต ัง้กรรมการเพ่ิม คือ นางสาวสมศรี รชัฎาภรณ์กลุ

นายธรรมศกัดิ ์ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระน้ีขอมอบหมายให้ นางเสาวนีย์ กมลบุตร("นางเสาวนีย"์)

ประธานคณะกรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน และกํากบักจิการทีด่ ี เป็นผูช้ ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึรายละเอยีด

ของวาระน้ี

นางเสาวนีย์ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 15 กําหนดว่า ใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการ

ของบรษิทัเพื่อดําเนินกจิการของบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหน่ึง

(1/2) ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย กรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไมก่็

ได้

ทัง้นี้ เพือ่ใหก้ารดาํเนินการธุรกจิของบรษิทัมคีวามกา้วหน้า และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบรษิทั

คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็สมควรเสนอชื่อ นางสาวสมศรี รชัฎาภรณ์กุล ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถและคุณสมบตัิ

เหมาะสม สามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ เขา้เป็นกรรมการอสิระของบรษิทั โดยประวตัขิองนางสาว

สมศรี รชัฎาภรณ์กุล ไดนํ้าสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลข 9
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เมือ่จบการรายงาน นางเสาวนีย์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอื

ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแต่งตัง้กรรมการเพิม่ คอื นางสาวสมศรี รชัฎาภรณ์กุล

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นางเสาวนียจ์งึขอให้

ทีป่ระชุมลงมตพิจิารณาแต่งตัง้กรรมการเพิม่ คอื นางสาวสมศรี รชัฎาภรณ์กุล และมอบหมายใหผู้ด้ําเนินการประชุม

ชีแ้จงเรือ่งการลงมติ โดยมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน

มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจนถงึขณะน้ี รวม 35 ราย

นบัรวมจาํนวนหุน้ได้ 697,380,662 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.74 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้

มติ ท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัแิต่งตัง้ นางสาวสมศรี รชัฎาภรณ์กุล เขา้เป็น

กรรมการอสิระ ดว้ยคะแนนเสยีง

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 697,380,662 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000

งดออกเสยีง - 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 697,380,662 100.0000

วาระที่ 10 เร ื่องอื่น ๆ

นายธรรมศักดิ ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่

นอกเหนือจากวาระที่กําหนดไว้ในหนังสอืเชญิประชุม โดยให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และวธิกีารที่กฎหมายกําหนด

ขอมอบหมายให้ นางมนทิพย์ ซื่อวฒันากุล ("นางมนทิพย์") เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึง

หลกัเกณฑข์องวาระน้ี

นางมนทพิย์ ได้แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตัิ บรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา

105 วรรค 2 กาํหนดไวว้า่ เมือ่ทีป่ระชมุพจิารณาระเบยีบวาระการประชุมตามลาํดบัระเบยีบวาระทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอื

นัดประชุมแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหุีน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่

ประชุมพจิารณาเรือ่งอื่นนอกจากทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด้

ผูด้าํเนินการประชุม เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเสนอวาระเพิม่เตมิ

หากไม่มผีูใ้ดเสนอวาระเพิม่เตมิ ผูด้ําเนินการประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดง

ความเหน็หรอืมขีอ้ซกัถาม

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ แสดงความคดิเหน็หรอืมขีอ้ซกัถาม ผูด้ําเนินการประชุมจงึแจง้ที่

ประชุมว่าบรษิทัจะจดัทํารายงานการประชุมใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม และจะเผยแพร่รายงานการ

ประชุมทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบนเวบ็ไซต์

ของบรษิทั และหากผูถ้อืหุน้มคีวามคดิเหน็หรอืมขีอ้สงสยัเกี่ยวกบัรายงานการประชุม สามารถแจง้ใหบ้รษิทัทราบ

ภายใน 1 เดอืนนบัจากวนัประชมุ และในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ถดัไป บรษิทัจะไมบ่รรจุวาระรบัรองรายงานการ

ประชุมอกี
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ลงชือ่

(นายปรชีา สง่วฒันา)

ประธานกรรมการ
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