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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.) 

  เขยีนที ่   
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                          Written at 
Shareholders’ Registration No. 

 วนัที ่      เดอืน                            พ.ศ. ___________                      
 Date        Month                        Year 

(1)       ขา้พเจา้     สญัชาต ิ    
           I/We               nationality      
           อยู่บา้นเลขที ่                                                                                                                                                                
 Address  
 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน)  

being a shareholder of FN Factory Outlet Public Company Limited  
 

 โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม                             หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบัเสยีง ดงันี้                                                                   
           holding the total amount of shares  and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 
 ❑   หุน้สามญั   หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                             เสยีง                                     
   ordinary share                                   shares and have the right to vote equal to                        votes  
 ❑  หุน้บุรมิสทิธ ิ  หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                             เสยีง                                          
 preference share  shares and have the right to vote equal to               votes 
 
(3)       ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด)้ 
           Hereby appoint  (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy) 
  
 ❑ 1. ชือ่                                                                         อายุ        ปี  เลขที ่            หมูท่ี_่___  
 Name Mr.,Mrs.,Ms._______________________________ ,Age ____ years, residing at ____ Moo____ 
 ถนน           ตําบล/แขวง                     อําเภอ/เขต _______________  
 Road___________________ Tambol/ Khwaeng ________________ Amphur/Khet _________________      
 จงัหวดั                                     รหสัไปรษณยี ์                 หรอื 
 Province_____________________Postal Code ______________________ or 
  
 ❑ 2. ชือ่   นายวสิุทธ ิ  วทิยฐานกรณ์        กรรมการอสิระ   อายุ   64   ปี เลขที ่     991  หมูท่ี_่__  
 Name Mr. Visuth  Vitayathanagorn , Independent Director, Age 64 years, residing at 991 Moo -  
          ถนน          พระราม 9   ตําบล/แขวง   สวนหลวง     อําเภอ/เขต      สวนหลวง         
 Road    Rama 9    Tambol/ Khwaeng    Suanluang  Amphur/Khet  Suanluang    
 จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณยี ์         10250        หรอื 
 Province      Bangkok                       Postal Code          10250    or 
 
 ❑ 3. ชือ่   นางเสาวนีย ์  กมลบุตร               กรรมการอสิระ           อายุ   65   ปี เลขที ่ 991 หมูท่ี_่_  
 Name Mrs. Saowanee Kamolbutr , Independent Director, Age 65 years, residing at 991 Moo -  
          ถนน          พระราม 9   ตําบล/แขวง   สวนหลวง     อําเภอ/เขต   สวนหลวง 
 Road    Rama 9    Tambol/ Khwaeng    Suanluang  Amphur/Khet  Suanluang    
 จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณยี ์         10250        หรอื 
 Province      Bangkok                       Postal Code          10250    or 
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 ❑ 4. ชือ่   นายพลูศกัดิ ์  ตนัสทิธพินัธ ์              กรรมการอสิระ   อายุ   59   ปี เลขที ่ 991 หมูท่ี_่-__ 
 Name Mr.Poolsak Tansitthipun , Independent Director, Age 59 years, residing at 991 Moo -  
           ถนน          พระราม 9   ตําบล/แขวง   สวนหลวง     อําเภอ/เขต       สวนหลวง         
 Road    Rama 9    Tambol/ Khwaeng    Suanluang  Amphur/Khet  Suanluang    
 จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณยี ์         10250         
 Province      Bangkok                       Postal Code          10250     
 
คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2561 ในวนัที ่24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดทิอเรยีม อาคารเอฟเอ็น บวิดิ้ง เลขที ่991 ถนนพระราม 9       
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of 
Shareholders to be held on 24 April 2018, 02.00 p.m., at the Auditorium room, FN Building, 991 Rama 9 Road, Suanluang, 
Suanluang, Bangkok, or on any data and at any postponement thereof. 
 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีม่ผีูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะ
ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the 
proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 
 
 
   ลงชือ่ / Signed      ผูม้อบฉนัทะ / Proxy Grantor 
                    ( ) 
 
    
   ลงชือ่ / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder 
                   (  ) 
  
   ลงชือ่ / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder 
                 (นายวสิุทธ ิวทิยฐานกรณ์ / Mr. Visuth  Vitayathanagorn) 
  
 
   ลงชือ่ / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy Holder 
                 (นางเสาวนีย ์กมลบุตร /  Mrs. Saowanee Kamolbutr) 
 
 
   ลงชือ่ / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder 
                  (นายพลูศกัดิ ์ตนัสทิธพินัธ ์/ Mr. Poolsak Tansitthipun) 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1.  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีง 
  ลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not 
split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 

  2. วาระแต่งตัง้กรรมการสามารถแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a 
whole or for an individual nominee. 

 
 

 




