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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 
 

เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุต้องแสดงก่อนเขา้รว่มประชุม 
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถ้ือหุ้น 

 

  ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รบัมอบฉันทะทุกท่านโปรดนําหนังสอืนัดประชุมพร้อมกบัแบบฟอรม์ 
ลงทะเบียนท่ีมี Barcode หนังสอืมอบฉันทะ และหลกัฐานซึ่งมรีายละเอยีดดงันี้มาเพื่อลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 ของ บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน) 
1. เอกสารทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม 
 กรณีบุคคลธรรมดา 
 1. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

ให้แสดงบตัรประจําตวัประชาชนหรอืเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ที่ยงัไม่หมดอายุ  เช่น บตัรประจําตวั
ข้าราชการ ใบอนุญาตขบัขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบดว้ย 

 2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 
  2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืนัดประชุม (แบบ ก. หรอืแบบ ข.) ซึง่ไดก้รอก
   ขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชื่อผู้มอบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์
   ครบถว้นแลว้ 
  2.2 สาํเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ตามขอ้ 1 และผูถ้อืหุน้ไดล้งลายมอืชื่อรบัรองสาํเนา 
   ถูกตอ้ง 
  2.3 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รบัมอบฉันทะเช่นเดยีวกบัขอ้  1 และผู้รบัมอบฉันทะ     

ลงลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 กรณีนิตบิุคคล 
 1. กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
  1.1 แสดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคลเช่นเดยีวกบัขอ้ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 
  1.2 สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ซึง่ลงลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถูกต้องโดย
   ผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคล
   ซึง่เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมอีาํนาจกระทาํการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 
 2.  กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม 
  2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืนัดประชุม (แบบ ก. หรอืแบบ ข.) ซึง่ไดก้รอก
   ขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชื่อของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) 
   พรอ้มประทบัตรา (ถ้าม)ี ตามทีไ่ด้จดทะเบยีนไวใ้นฐานะเป็นผู้มอบฉันทะ และลงลายมอืชื่อผูร้บั
   มอบฉนัทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 
  2.2 สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ซึง่ลงลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถูกต้องโดย
   ผูม้อีํานาจกระทําการแทนนิตบิุคคล (กรรมการ) พรอ้มประทบัตรา (ถ้าม)ี ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว้
   และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่ลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉันทะมอีํานาจกระทํา
   การแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 
  2.3 สาํเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะตามขอ้ 1 
   กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
  2.4 สาํเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะเช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1และ

ลงลายชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 



- 59 - 
 

 3. กรณีการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)ในประเทศ
ไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

  3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดยีน (Custodian) 
   ก. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรอืแบบ ข. ทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืนดัประชุม หรอืแบบ ค. ทีส่ามารถ

  ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบรษิทั) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชื่อของผูม้ี 
    อํานาจกระทําการแทนคสัโตเดียน (Custodian) ตามทีไ่ด้จดทะเบยีนไว้ในฐานะเป็นผูม้อบฉันทะ

  และลงลายมอืชื่อผูร้บัมอบฉนัทะและตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 
 ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(Custodian) ลงลายมอืชื่อโดยผู้มอีํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อม
ประทบัตรา (ถา้ม)ี ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้

  ค. สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของคสัโตเดยีน (Custodian)  ซึง่ลงลายมอืชื่อรบัรอง 
   สาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดยีน (Custodian) พรอ้มประทบัตรา (ถ้าม)ี 

  ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ละมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนคสัโตเดยีน(Custodian) ซึง่ลงลายมอืชื่อ
  ในฐานะผูม้อบฉนัทะมอีาํนาจกระทาํการแทนคสัโตเดยีน (Custodian) 

  ง. สาํเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนคสัโตเดยีน (Custodian)  ซึง่เป็น       
   ผูม้อบฉนัทะตามขอ้ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
  3.2 เอกสารหลกัฐานจากผูถ้อืหุน้ 

  ก. หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงลายมอืชื่อในหนงัสอื 
   มอบฉนัทะแทน 
  ข. สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่ลงลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  
   โดยผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนนิตบิุคคล (กรรมการ) พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีน 
   ไว ้และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่ลงลายมอืชื่อในหนงัสอืมอบฉนัทะมอีาํนาจ 
   กระทาํการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็น ผูถ้อืหุน้ 

  ค. สาํเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะตามขอ้ 1 
   กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
  3.3 เอกสารหลกัฐานทีส่ว่นราชการออกใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาขอ้ 1 และลง

ลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้งทัง้นี้เอกสารทีจ่ดัทาํเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจะต้องจดัทําคํา
แปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรอืแทนนิติบุคคลนัน้ลงลายมอืชื่อรบัรอง
ความถูกตอ้งของคาํแปล 

 4. กรณีผูถ้อืหุน้ซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืเป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณี
มอบฉนัทะใหค้สัโตเดยีนตามขอ้ 3) 

 ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบัขอ้ 1 หรอื 2 ขา้งต้นแลว้แต่กรณี โดยเอกสารทีจ่ดัทําเป็น
ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจะต้องจดัทําคําแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย  และให้ผู้ถือหุ้นหรือ
ผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้ลงลายมอืชื่อรบัรองความถูกตอ้งของคาํแปล 
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2. วธิกีารมอบฉนัทะ 
บริษัทได้จดัทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ 
จาํนวน 3 แบบดงันี้ 
 
❑  แบบ ก.เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซอ้นโดยจดัส่งมาพรอ้มกบัหนังสอื
เชญิประชุม 
❑  แบบ ข.เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทีก่ําหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั 
โดยจดัสง่มาพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม 
❑  แบบ ค. แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน(Custodian) 
ในระเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้โดยจดัสง่มาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมสามารถเรยีกดู และดาวน์
โหลดแบบฟอรม์ได้ที่ www.fnoutlet.com ผูถ้อืหุ้นทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทัไดด้ว้ย
ตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการ ดงันี้ 

  (1) ผูถ้อืหุน้อื่น ๆ นอกจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน
 ประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ใหเ้ลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะขา้งต้นแบบ ก. หรอืแบบ ข. 
 เท่านัน้ ส่วนผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)  ในประเทศ
 ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้จะเลอืกใชแ้บบ ก. แบบ ข. หรอืแบบ ค. กไ็ด ้แต่ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ทุกราย
 จะตอ้งใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ 

  (2) มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการ
 อสิระของบรษิทั (ตามเอกสารทีแ่นบ) โดยใหร้ะบุชื่อพรอ้มรายละเอยีดของบุคคลทีผู่ถ้อืหุน้ประสงค์
 จะมอบฉนัทะ และลงลายมอืชื่อผูถ้อืหุน้ในช่องผูม้อบฉนัทะ 

  (3) ปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขดีฆ่าลงวนัที่ที่ทําหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าวเพื่อให้
 ถูกตอ้งและมผีลผกูพนัตามกฎหมาย 

  (4) สง่หนงัสอืมอบฉนัทะใสซ่องคนืมายงับรษิทัภายในวนัที ่17 เมษายน 2561 หรอืผูเ้ขา้ร่วมประชุมถอื
 ไปเพื่อลงทะเบยีนก่อนเวลาเริม่การประชุมอย่างน้อยหนึ่งชัว่โมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบรษิัทได้มี
 เวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเริม่ประชุม 

 ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอือยู่ ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงคนเดยีว และไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได้ เวน้แต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้  
คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุน้เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

3. การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 
 บรษิทัจะเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนเริม่การประชุมไม่น้อยกว่า  2.00 ชัว่โมง คอืตัง้แต่
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวนัที ่24 เมษายน 2561 ณ หอ้งออดทิอเรยีม อาคารเอฟเอน็ บวิดิง้ เลขที ่991 ถนน
พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จ ัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจาํปี 2561 ทีแ่นบมา พรอ้มนี้ 

4. การออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้  

 1. หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสยีง 
   (1) การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยใชบ้ตัรลงคะแนนโดยใหน้บัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง ซึง่

ผูถ้อืหุน้ 
  (2) หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืระบุ

ไวไ้ม่ชดัเจนผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนได้ 
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 2. วธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระฝา่ยจดัการทีป่ระชุมจะชีแ้จงรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนใหท้ี ่
  ประชุมทราบ โดยมแีนวทางดงันี้ 
  (1) การประชุมจะพจิารณาเรยีงตามลําดบัวาระและในทุกวาระจะมกีารเสนอเพื่อพจิารณารบัรอง หรอื

อนุมตัิ หรือเพื่อการใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 2 เสนอเพื่อ
รบัทราบผลการดําเนินงานของบริษัทเท่านัน้ โดยไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้  และเพื่อความ
สะดวกในการลงมติในแต่ละวาระประธานที่ประชุมจะใช้วิธีสอบถามหลังจากที่มีการเสนอ
รายละเอยีดต่อทีป่ระชุมแลว้ว่าจะมผีูถ้อืหุน้ท่านใดไม่เหน็ดว้ยหรืองดออกเสยีงหรอืไม่ ถ้าไม่มผีูถ้อื
หุน้แสดงความประสงคว์่าไม่เหน็ดว้ย  หรอืงดออกเสยีงจะถอืว่าทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉันทเ์หน็ดว้ย
กบัทีเ่สนอ โดยจะไม่มกีารใชบ้ตัรลงคะแนน 

  (2) ถ้าผู้ถอืหุน้มคีวามประสงค์จะลงมตไิม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง ในวาระเรื่องใด ๆ ขอให้ผูถ้ือหุ้น
แสดง โดยวธิกีารยกมอืขึน้ ประธานทีป่ระชุมจะใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนทีม่บีารโ์คด้ ซึง่ผูถ้อืหุน้จะ
ไดร้บัก่อนเขา้หอ้งประชุม   

  (3) ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีใ่ชใ้บมอบฉันทะแบบ ก. จะต้องทําเครื่องหมายลงในช่องเหน็ดว้ย ไม่
เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง เพยีงช่องใดช่องหนึ่งเท่านัน้    

  (4) สาํหรบัผูร้บัมอบฉนัทะทีใ่ชใ้บมอบฉนัทะ แบบ ข. และแบบ ค. จะตอ้งลงคะแนนเสยีงตามทีผู่ถ้อืหุน้
ระบุมา และบรษิทัจะนบัคะแนนตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบุมาเท่านัน้ 

  (5) เฉพาะในวาระที่ 6 เรื่องแต่งตัง้กรรมการ บรษิทักําหนดใหล้งมตโิดยใชบ้ตัรลงคะแนนเท่านัน้ ซึง่ผู้
ถือหุ้นสามารถเลอืกที่จะลงคะแนนเสยีงในช่องการแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด  หรือช่องการแต่งตัง้
กรรมการรายบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งกไ็ด ้

 3. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
 กรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองทีป่ระชุม 
 กรณีอื่น ๆ ซึง่มกีฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกตมิตขิองทีป่ระชุม

จะเป็นไปตามทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบันัน้กาํหนด โดยประธานในทีป่ระชมุจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ใน
ทีป่ระชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

  (1) หากคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชีข้าด 
  (2) ผูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะใดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมใิหอ้อกเสยีงใน

เรื่องนัน้ และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชุม
ชัว่คราวกไ็ด้ เวน้แต่เป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการทีผู่้ถอืหุ้นสามารถเสนอชื่อ
ตนเองไดโ้ดยไม่ถอืว่ามสีว่นไดเ้สยีในเรื่องดงักล่าว 

  
 4. การนบัคะแนนเสยีงและแจง้การนบัคะแนนการนบัคะแนนเสยีงจะกระทาํทนัทแีละประธานแจง้ผลการนบั 
  คะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบทุกวาระ 
 

* กรณุาส่งบตัรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าท่ีบริษทัเมื่อเสรจ็ส้ินการประชุม * 
 
 
 
 
 
 




