
 
ที ่FN. 009/2560 
        3 เมษายน 2560 
เรือ่ง  ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืประจาํปี 2560 
เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้ 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1 สาํเนารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559  
  2 รายงานประจาํปี และงบการเงนิประจาํปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ในรปูแบบ CD-ROM   
  3 ประวตัผิูไ้ดร้บัเสนอชื่อเพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั และนิยามกรรมการอสิระ 
   4. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข.และ แบบ ค.  
   5. ขอ้มลูกรรมการอสิระของบรษิทัทีเ่ป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  
    ประจาํปี 2560 
   6. ขอ้บงัคบัของบรษิทัเฉพาะสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
   7. เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้รว่มประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชุม วธิกีารมอบฉนัทะ  
    การลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
   8. แผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560 
 

   ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการ บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จํากดั (มหาชน) ("บรษิทั") ครัง้ที่
1/2560 เมือ่วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560 ไดม้มีตใิหเ้ชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560 ในวนัที ่28 เมษายน 2560  

 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งออดทิอเรยีม อาคารเอฟเอน็ บวิดิง้ ตัง้อยู่เลขที่ 991 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง         
เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 
  สําหรบัการกําหนดระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2560 บรษิทัได้ประกาศใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมล่วงหน้าตัง้แต่วนัที ่20 ธนัวาคม 2559 ถงึวนัที ่31
มกราคม 2560 แต่เมื่อครบกําหนดเวลาแลว้ ปรากฏวา่ไมม่กีารเสนอระเบยีบวาระอื่นใดเขา้มายงับรษิทั บรษิทัจงึขอ
แจง้ระเบยีบวาระการประชุมตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปน้ี 
 

วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559    
 

ท่ีมา   :   บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จาํกดั ไดจ้ดัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2559 เมื่อ
วนัที ่9 พฤษภาคม 2559 เพื่อพจิารณาอนุมตักิารแปรสภาพบรษิทัเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั การนําหุน้
สามญัของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
วาระอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   :   รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่9 
พฤษภาคม 2559 ไดม้กีารบนัทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกต้องครบถว้น เหน็ควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้มมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักลา่ว 
การลงมติ   :   ทีป่ระชุมตอ้งลงมตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2. รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 
 

 ท่ีมา   :   บรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 รายละเอยีดปรากฏตาม
 สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   :   เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงานของ
บรษิทัในรอบปี 2559  
 
การลงมติ   :   วาระน้ีเป็นวาระเพือ่รบัทราบ จงึไมม่กีารออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 

ท่ีมา   :   พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 41 
กําหนดว่า คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารทํางบดุลและบญัชกีําไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชี
ของบรษิทัเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี  
 
บรษิทัไดจ้ดัทาํงบการเงนิประจาํปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 แลว้เสรจ็ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบ
และรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณา
แลว้เหน็ว่าถูกตอ้งครบถว้นและเพยีงพอตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่
สง่มาดว้ย 2 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ   :   งบการเงนิประจําปี ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ
งบการเงนิประจาํปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 
การลงมติ   :   ทีป่ระชุมตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 
 
 ท่ีมา   :   พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 46 
 กําหนดว่า ห้ามจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกําไร ในกรณีที่บรษิทัยงัมยีอดขาดทุน
 สะสมอยู่ห้ามมใิห้จ่ายเงนิปันผล โดยการจ่ายเงนิปันผลต้องไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น รวมทัง้
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถอืหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมกีําไร
 สมควรพอที่จะทําเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงนิปันผล
 ดงักลา่วใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 

 
บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในแต่ละปี ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธทิีเ่หลอื
หลงัจากหกัสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายกําหนดโดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะของ
บรษิทั อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะขึน้กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทาง
กฎหมายโดยทางบรษิทัคาํนึงถงึความจาํเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงนิ 
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ปันผลนัน้จะไม่มผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนีัยสาํคญั ทัง้น้ี มตคิณะกรรมการ
ของบรษิทัทีอ่นุมตั ใิหจ้ ่ายเงนิปันผลจะตอ้งนําเสนอต่อทีป่ระช ุมผู ถ้ อืหุ น้ เพื ่อขออนุมตั  ิอนึ่ง 
คณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดห้ากเหน็ควรว่ามคีวาม
เหมาะสมและไม่กระทบต่อการดาํเนินงานของบรษิทั ทัง้น้ี จะตอ้งรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบใน
การประชุมคราวถดัไป 
 

 ตารางอตัราการจา่ยเงนิปันผลประจาํปี 2559  
รายละเอยีดการจา่ยเงนิปันผล ปี 2559 (ปีทีเ่สนอ) 

กาํไรสทุธ ิ(บาท) 152,718,299 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 1,000,000,000 
มลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้(บาท) 0.50 
เงนิปันผลจา่ยต่อหุน้ (บาท/หุน้)  
        - เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) -ไมม่-ี 
        - เงนิปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 0.06 
รวมเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ (บาท) 60,000,000 
สดัสว่นการจา่ยเงนิปันผล (รอ้ยละ) 41 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   :   จากผลการดาํเนินงานตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 ถงึวนัที ่31 
ธนัวาคม 2559 บรษิทัมกีําไรสุทธเิฉพาะกจิการ 152,718,299 บาท โดยจดัสรรกําไรสทุธปิระจําปีเป็น
ทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นเงนิจํานวน 7,640,000 บาท เหลอืกําไรสทุธหิลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย 
145,078,299 บาท จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารจ่ายเป็นเงนิปันผลประจาํปี 2559 
ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจาํนวน 1,000,000,000 หุน้ รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 
60,000,000 บาท โดยจะทาํการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีป่รากฏรายชื่อ ณ วนักําหนดสทิธผิูถ้อืหุน้
(Record Date) เพื่อสทิธใินการรบัเงนิปันผลวนัที1่6 มนีาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงนิปันผลภายใน
วนัที ่16 พฤษภาคม 2560  
 
การลงมติ   :   ทีป่ระชุมตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 5. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ 
 

 ท่ีมา   :   พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 17 
 กาํหนดวา่ ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม
 (1/3) เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ดก้ใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกล ้ ที่ สุ ด
 กบัสว่นหน่ึงในสาม (1/3) และกรรมการซึง่พน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้รบัตาํแหน่งอกีได ้
 ซึง่ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีครัง้น้ี มกีรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่งตามวาระจาํนวน 3 คน 
 คอื  
  1.  นายปรชีา    สง่วฒันา รองประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการบรหิาร 
  2.  นายพลูศกัดิ ์ ตนัสทิธพินัธ ์ กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
     ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
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  3.  นายวรวชัร ตนัตรานนท ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 
     กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
 

โดยทีบ่รษิทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัเชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่าเหมาะสม เพื่อ
รบัการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ปรากฏว่าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วไม่มีการเสนอรายชื่อ
กรรมการเขา้มายงับรษิทั คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาถงึคุณสมบตัแิละ
ความเหมาะสมตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ขอ้กําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั รวมทัง้ไดพ้จิารณาถงึคุณวุฒ ิ
ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทั จงึไดเ้สนอให้
แต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 คน ทีค่รบกําหนดออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง 
รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   :   คณะกรรมการบรษิทัโดยกรรมการทีม่ไิดม้สีว่นไดเ้สยีไดพ้จิารณา
แล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 คน ดังกล่าวตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาอย่างเหมาะสมและละเอยีดรอบคอบดแีลว้ 
ซึง่บุคคลผูไ้ดร้บัการเสนอทัง้ 3 ท่าน เป็นบุคคลผูม้คีุณสมบตัแิละความรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสมกบั
การเขา้เป็นกรรมการของบรษิทัอกีวาระหน่ึง  

 

การลงมติ   :   ทีป่ระชุมตอ้งลงมตอินุมตัเิป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 ท่ีมา   :   พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 22 
 กําหนดวา่ กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม 
 บาํเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมติ
 ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
 

ทัง้น้ี คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการอย่าง
ละเอยีดถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบกบับรษิทั
ทีอ่ยูใ่นกลุม่อุตสาหกรรมเดยีวกนัและมขีนาดใกลเ้คยีงกนั รวมถงึผลการดาํเนินงานของบรษิทัและความ
เจรญิเตบิโตทางธุรกจิ โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบ 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   :   คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยไดพ้จิารณาอย่างละเอยีดรอบคอบดแีลว้ โดยสอดคลอ้งกบัภาระหน้าที่
และความรบัผดิชอบของกรรมการและผลการดาํเนินงานประจาํปีของบรษิทั ตลอดจนความเจรญิเตบิโต
ทางธุรกจิของบรษิทัดว้ย แลว้เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี 
1.    วงเงนิคา่ตอบแทนกรรมการรวมไมเ่กนิ 7,500,000 บาท 
2.    คา่ตอบแทนและคา่เบีย้ประชุมกรรมการ ดงัตารางขา้งล่างนบัตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2560 เป็นตน้
ไป 
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ตาํแหน่ง คา่ตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/เดอืน/คน) 

 

คา่เบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

 

หมายเหตุ 
 

1. คณะกรรมการบรษิทั 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
 
 
 

 
45,000 
15,000 

  
20,000 
20,000 

กรรมการท่านใดเป็นผู้บริหารกาํหนดค่าตอบแทน
ดงัน้ี 

ตาํแหน่ง 
คา่ตอบแทน 

รายเดอืน(บาท/
เดอืน/คน) 

คา่เบีย้ประชุม 
(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. คณะกรรมการสรรหา ฯ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
- 
- 

  
20,000 
15,000 

 

- 

4. คณะกรรมการ 
บรหิารความเสีย่ง 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
 

  
 

25,000 
10,000 

  
 

20,000 
15,000 

 

 
กรรมการท่านใดที่เป็นพนักงานบรษิทั จะไม่ไดร้บัเบี้ย
ประชุม 
 

5. คณะกรรมการ 
ธรรมาภบิาล ฯ 
- ประธานกรรมการ 
-กรรมการ 

  
 
- 
- 

  
 

20,000 
15,000 

 
- 

  
ทัง้น้ีค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมดงักล่าวขา้งตน้ ถา้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้จะใหม้ผีลเริม่
ใชต้ัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2560 เป็นตน้ไป จนกวา่คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะได้
พจิารณาเห็นว่าค่าตอบแทนดงักล่าวไม่เหมาะสมหรอืสอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จะ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาขออนุมตัิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ต่อไป 
 
การลงมติ   :   ทีป่ระชุมตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของ
จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

 

วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2560 
 

 ท่ีมา   :   พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 37 
 กําหนดว่า ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปี แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดจํานวนเงนิค่าสอบบญัชี
 ของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้ชอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากน้ี ประกาศ
 คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที่ ทจ.11/2552 กําหนดให้บรษิทัจดทะเบยีนต้องจดัให้มกีารหมุนเวยีน
 ผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ       
 งบการเงนิของบรษิทัมาแลว้ 5 รอบบญัชตีดิต่อกนั โดยบรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายใหมท่ีส่งักดั
 สาํนกังานสอบบญัชเีดยีวกบัผูส้อบบญัชรีายเดมิกไ็ด ้  
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 อย่างไรกต็ามบรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายที่พน้จากการปฏบิตัหิน้าที่เน่ืองจากการหมุนเวยีนผูส้อบ
 บญัชเีป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอยา่งน้อย 2 รอบปีบญัช ีนบัแต่วนัทีผู่ส้อบบญัชรีาย
 ดงักลา่วพน้จากการปฏบิตัหิน้าที ่
 

ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณาผู้สอบบญัชจีากสํานักงานบญัชทีี่มคีุณสมบตัแิละความ
เชี่ยวชาญในการสอบบญัชโีดยเปรยีบเทยีบอตัราค่าสอบบญัชทีี่เหมาะสม และเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาเหน็ชอบ 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   :  เหน็ควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อมมีตแิต่งตัง้บรษิทั เอม็ แอนด ์
อาร์ แอสโซซิเอท จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ชอบแลว้ ตามรายละเอยีดดงัน้ี 
รายชื่อผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบในการลงนามงบการเงนิของบรษิทั ดงัน้ี 

  1. นายเมธ ี      รตันศรเีมธา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3425 และ/หรอื 
  2.  นายพศิษิฐ ์   ชวีะเรอืงโรจน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2308 และ/หรอื  
  3.  นายอคัรเดช  เปลีย่นสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5389 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ไดใ้หบ้รษิทั เอม็ แอนด์ อาร ์แอสโซซเิอท จํากดั
จดัหาผูส้อบบญัชอีื่นของสาํนกังานทาํหน้าทีต่รวจสอบบญัชขีองบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักลา่วได ้

 

 ในรอบปีบญัช ี2560 ทางบรษิทัไดใ้หท้างผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จํานวน 3 รายทําการเสนอราคาค่าตรวจสอบมา และทาง
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้ว และเห็นว่า บรษิทั เอ็ม อาร์ แอสโซซิเอท จํากดั มคีวาม
 เหมาะสม โดยทางบรษิทั เอม็ อาร ์แอสโซซเิอท จาํกดั เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีสาํหรบัรอบระยะ
 เวลาบญัช ีปี 2560 เป็นเงนิทัง้สิน้ 1,800,000 บาท  

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี ปี 2560 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2559  
คา่สอบบญัชขีองบรษิทั (บาท) 1,800,000 1,800,000 
คา่บรกิารอื่น (บาท) -ไมม่-ี -ไมม่-ี 
       รวมทัง้สิน้ (บาท) 1,800,000 1,800,000 
การลงมติ   :   ทีป่ระชุมตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 8. เร่ืองอ่ืน ๆ   (ถ้ามี) 
 

 ท่ีมา   :   พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กําหนดวา่ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบั
 รวมกนัไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมดจะขอให้ที่ประชุมพจิารณาเรื่องอื่น
 นอกจากทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด ้
 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ   :  คณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรกําหนดใหม้วีาระอื่นๆ ไวใ้นการ
 ประชุมผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม หารอื และ/หรอืใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบรษิทั 
        
                 ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตกิําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 
2560 และมสีทิธใินการรบัเงนิปันผลในวนัที่ 16 มนีาคม2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่17 มนีาคม 
2560 
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 หากผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดอ้าจมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจดัทําหนังสอื
มอบฉนัทะตามแบบทีก่ําหนด และสง่มอบต่อเจา้หน้าทีล่งทะเบยีนก่อนการเขา้รว่มประชุม หรอืผูถ้อืหุน้สามารถมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอสิระทัง้ 3 ท่าน เป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืประจําปี 2560 รายละเอยีด
ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 และ 5 
  

                กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้ ประสงคจ์ะใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่จะสามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้เพือ่แบง่แยกการลงคะแนนเสยีง
ได ้สามารถเรยีกดแูละดาวน์โหลดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทั 
 

                รายละเอยีดของเอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วธิกีารมอบฉนัทะ
การลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 
 

   อน่ึง บรษิทัไดจ้ดัส่งรายงานประจําปี 2559 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในรปูแบบ CD-ROM และหากมขีอ้สงสยัหรอื
คําถามที่เกี่ยวข้องกบัวาระการประชุมสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายงับรษิัทได้โดยส่งที่นายวีระยุทธ บุญญะวดั 
เลขานุการบรษิทั e-mail: weerayut@fnoutlet.com หรอืโทรศพัทห์มายเลข 02-300-4951 ต่อ 6210 หรอืหมายเลข
โทรสาร 02-300-4681 
 

 นอกจากน้ี เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุ้น บรษิทัได้จดัทําแผนที่สถานที่จดัการประชุมสามญั    
ผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560 รวมทัง้จดัรถบรกิารรบั-สง่ผูถ้อืหุน้จากรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ลงิค ์สถานีรามคาํแหง มายงัสถานที่
ประชุม เริม่ตัง้แต่เวลา 10.00 - 13.40 น. (โดยรถบรกิารจะออกทุก 20 นาท)ี รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 
 
 

                      ขอแสดงความนบัถอื 
     
 
 
              (นายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา) 
               ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน) 
โทรศพัทห์มายเลข 02-300-4951 ต่อ 6210  
หรอืหมายเลขโทรสาร 02-300-4681 
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