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หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 

บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอรี เอา๊ทเ์ลท จาํกดั (มหาชน) 
วนัองัคารที 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารเอฟเอน็ บิวดิง 

เลขที 991 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 

 

 
 

งดแจกของทีระลึก  ตามแนวทางทหีน่วยงานกํากบัดแูลบรษิทัจดทะเบยีน 

ไดร้ณรงคใ์หล้ด/เลกิการแจกของทรีะลกึในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  

อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดจ้ดัอาหารว่างไวร้บัรองผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทมีารว่มประชุม  
(1 ท่าน ต่อ 1 ชุด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดรบัลงทะเบยีนเวลา 12.00 น. 

เพอืความสะดวกในการลงทะเบยีน 

โปรดนําแบบฟอรม์ลงทะเบยีนซงึพมิพบ์ารโ์คด้มาในวนัประชุม 
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ท ีFN.   007/2561 

 

        14 มนีาคม 2561 

 

เรอืง  ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 

 

สงิทสีง่มาดว้ย  1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560  
  2. รายงานประจาํปี และงบการเงนิประจาํปี สนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 ในรปูแบบ CD-ROM   

  3. ประวตัผิูไ้ดร้บัเสนอชอืเพอืเลอืกตงัเป็นกรรมการของบรษิทั และนิยามกรรมการอสิระ 
   4. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข.และ แบบ ค.  
   5. ขอ้มลูกรรมการอสิระของบรษิทัทเีป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  

    ประจาํปี 2561 

   6. ขอ้บงัคบัของบรษิทัเฉพาะสว่นทเีกยีวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

   7. เอกสารและหลกัฐานทผีูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วธิกีารมอบฉนัทะ  
    การลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

   8. แผนทแีสดงสถานทจีดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 

 

   ดว้ยทปีระชุมคณะกรรมการ บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอร ีเอ๊าทเ์ลท จํากดั (มหาชน) ("บรษิทั") ครงัที
2/2561 เมอืวนัท ี23 กุมภาพนัธ ์2561 ไดม้มีตใิหเ้ชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 ในวนัท ี24 เมษายน 2561 
เวลา 14.00 น. ณ หอ้งออดทิอเรยีม อาคารเอฟเอน็ บวิดงิ ตงัอยู่เลขท ี991 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง         
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

  สําหรบัการกําหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 บริษัทได้ประกาศใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมล่วงหน้าตงัแต่วนัท ี15 พฤศจกิายน 2560 ถงึวนัท ี15

มกราคม 2561 แต่เมอืครบกําหนดเวลาแลว้ ปรากฏว่าไม่มกีารเสนอระเบยีบวาระอนืใดเขา้มายงับรษิทั บรษิทัจงึขอ
แจง้ระเบยีบวาระการประชุมตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปน ี

 

วาระที 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2560    
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   :   บรษิทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 เมอืวนัท ี28 เมษายน 
2560 โดยบรษิทัจดัส่งสําเนาดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นับแต่วนั
ประชุมและจดัส่งใหก้ระทรวงพาณิชยต์ามทกีฎหมายกําหนด พรอ้มเผยแพร่บน www.fnoutlet.com จงึ
ขอเสนอใหท้ปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 ดงั
รายละเอยีดปรากฏตามสงิทสีง่มาดว้ย 1 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ :  การบนัทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกตอ้งครบถว้นเหน็สมควรใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 

การลงมติ  มตใินวาระนีจะต้องไดร้บัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นทมีาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที 2. รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล : บรษิัทได้จดัทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

รายละเอยีดปรากฏตามสงิทสีง่มาดว้ย 2 
 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ :  บรษิทัมผีลการดาํเนินงานเป็นทน่ีาพอใจสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิ  
 เหน็สมควรใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560 

 การลงมติ  วาระนเีป็นวาระเพอืทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง  
 
วาระที 3. พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ขอ้ 41 กาํหนดว่า คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารทาํงบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุน ณ วนัสนิสดุ
ของรอบปีบญัชขีองบรษิทัเสนอต่อทปีระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี  
 

บรษิทัไดจ้ดัทาํงบการเงนิประจาํปี สนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 แลว้เสรจ็ซงึไดผ้่านการตรวจสอบ
และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และ
คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าถูกต้องครบถ้วนและเพยีงพอตามหลกัการบญัชทีรีบัรอง
ทวัไป รายละเอยีดปรากฏตามสงิทสีง่มาดว้ย 2 โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี 
      หน่วย ลา้นบาท 

รายการตามงบการเงินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2560 ณ 31 ธนัวาคม 2559 

สนิทรพัยร์วม                    1,623  .                          1,591   .  

หนสีนิรวม                       132  .                             126   .  

สว่นของผูถ้อืหุน้                    1,491  .                          1,465   .  

รายไดร้วม                    1,101  .                          1,099   .  

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้                       107  .                             172   .  

กาํไรสทุธ ิ                         86  .                             146   .  

กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท)                      0.09  .                            0.20   .  

 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  งบแสดงฐานะการเงนิประจาํปี สนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 ได ้

 ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
 ไดร้บัความเหน็ชอบจากทปีระชุมคณะกรรมการบรษิทัแลว้ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้ 

 อนุมตังิบการเงนิประจาํปี สนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 ตามทเีสนอ 

 การลงมติ  มตใินวาระนจีะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและ 
 ออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที 4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 และจ่ายเงินปันผล 

 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล  :  พระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 46 กาํหนดว่า หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอนืนอกจากเงนิกําไร ในกรณี
ทบีรษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมใิหจ้่ายเงนิปันผล โดยการจ่ายเงนิปันผลต้องไดร้บัอนุมตัจิากที
ประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทงัคณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครงัคราว เมอื
เหน็ว่าบรษิทัมกีาํไรสมควรพอทจีะทาํเช่นนนั และเมอืไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการ
จ่ายเงนิปันผล ดงักล่าวใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 

 

บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธทิเีหลอื
หลงัจากหกัสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทกีฎหมายกําหนดโดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะของ
บรษิทั อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะขนึกบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน เงอืนไขทาง
กฎหมายโดยทางบรษิทัคาํนึงถงึความจาํเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอนืๆ ในอนาคต และการจ่ายเงนิ
ปันผลนนั จะไม่มผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนีัยสาํคญั ทงันี มตคิณะกรรมการ
ของบรษิทัทอีนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจะต้องนําเสนอต่อทปีระชุมผูถ้อืหุน้เพอืขออนุมตั ิ  
อนึง คณะกรรมการบรษิทัมอีาํนาจในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดห้ากเหน็ควรว่ามคีวาม
เหมาะสมและไม่กระทบต่อการดาํเนินงานของบรษิทั ทงันี จะต้องรายงานใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้ทราบใน
การประชุมคราวถดัไป 
 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2561 ปี 2560 

กาํไรสทุธ ิ(บาท) 93,759,833 152,718,299 

สาํรองตามกฎหมาย (บาท) 4,700,000 7,700,000 

กาํไรสทุธหิลกัหกัสาํรองตามกฎหมาย (บาท) 89,059,833 145,018,299 

เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้)   

        - เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 
        - เงนิปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 0.035 0.06 

รวมเงนิปันผลจ่ายทงัสนิ (บาท) 35,000,000 60,000,000 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  เหน็สมควรใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารตงัสาํรองตามกฎหมาย
จํานวน 4,700,000 บาทและจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2560 สําหรบัผลการดําเนินงานตงัแต่วนัที 1 

มกราคม 2560 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 2560  ในอตัราหุน้ละ 0.035 บาท รวมเป็นเงนิปันผล จํานวน 
35,000,000 บาท โดยการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบาย   การจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั ที
กําหนดไว ้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธ ิทเีหลอืหลงัจากหกัสาํรองต่างๆ ทุกประเภท
ตามทกีฎหมายกาํหนด โดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผล
ดงักล่าว ขนึกบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน เงอืนไขทางกฎหมาย โดยทางบรษิทัคาํนึงถงึความจาํเป็น
และเหมาะสมของปัจจยัอนืๆในอนาคต และการจ่ายเงนิปันผลนนัจะไม่มผีลกระทบต่อการดําเนินงาน
ปกตขิองบรษิทัอย่างมนีัยสาํคญั ทงันี บริษทัมกีําหนดการจ่ายเงนิปันผลในวนัที 11 พฤษภาคม 2561 

อย่างไรกต็าม การใหส้ทิธดิงักล่าว ยงัมคีวามไม่แน่นอน เนืองจากต้องรอการอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้ือ
หุน้ 
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การลงมติ  ทปีระชุมต้องลงมติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 

วาระที 5. พิจารณาอนุมติัเลือกตงักรรมการ แทนกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  :  พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบั
ของบรษิัท ขอ้ 17 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครงั ใหก้รรมการออกจาก
ตําแหน่งจาํนวนหนึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็
ใหอ้อกโดยจํานวนใกล้ทกีบัส่วนหนึงในสาม (1/3) และกรรมการซงึพ้นจากตําแหน่งอาจได้รบัเลอืกให้
กลบัเขา้รบัตําแหน่งอกีได้ ซงึในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปีครงันี มกีรรมการทจีะต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจาํนวน 3 คน คอื  

  1.  นายวราชยั   สง่วฒันา   กรรมการบรษิทั 

  2.  นางช่อทพิย ์   สง่วฒันา   วุฒพิงศ ์ กรรมการบรษิทั และ 
        กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี

  3.  นายเบญจเ์ยยีม สง่วฒันา  กรรมการบรษิทั  
       และประธานเจา้หน้าทบีรหิาร  
 

โดยทบีรษิทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัเชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชอืบุคคลทเีหน็ว่าเหมาะสม  เพอื
รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ปรากฏว่าเมือครบกําหนดเวลาแล้วไม่มีการเสนอรายชือ
กรรมการเขา้มายงับรษิทั คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาถงึคุณสมบตัิและ
ความเหมาะสมตามกฎหมาย และหลกัเกณฑข์อ้กําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั รวมทงัไดพ้จิารณาถงึคุณวุฒิ 
ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทจีะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทั จงึไดเ้สนอให้
แต่งตงักรรมการทงั 3 คน ทคีรบกําหนดออกตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึง 
รายละเอยีดปรากฏตามสงิทสีง่มาดว้ย 3 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  เหน็สมควรใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้ เลอืกตงักรรมการ จํานวน 3 ท่าน 
แทนกรรมการทคีรบกําหนดออกตามวาระให้กลบัเขา้รบัตําแหน่งอีกวาระหนึง ได้แก่นายวราชยั ส่ง
วฒันา นางช่อทพิย ์สง่วฒันา วุฒพิงศ ์และนายเบญจเ์ยยีม สง่วฒันา 

 

การลงมติ  ทปีระชุมต้องลงมติอนุมตัเิป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ทมีาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที 6. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  :  พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ขอ้ 22 กาํหนดว่า กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรปูของเงนิ
รางวลั เบยีประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอนื ตามททีปีระชุมผูถ้อืหุน้จะ
พจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้
ซงึมาประชุม 
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ทงันี คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณากลนักรองค่าตอบแทนกรรมการอย่าง
ละเอยีดถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าทแีละความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบกบับรษิทั
ทอียู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนัและมขีนาดใกลเ้คยีงกนั รวมถงึผลการดาํเนินงานของบรษิทัและความ
เจรญิเตบิโตทางธุรกจิ โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบ 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  เหน็สมควรใหท้ปีระชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาวงเงนิค่าตอบแทนใหแ้ก่
กรรมการประจําปี 2561 เป็นจํานวนไม่เกนิ 7,500,000 บาท ซงึเป็นอตัราเดยีวกนักบัปี 2560 โดยมี
อตัราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบียประชุมคงเดิม และให้กรรมการจัดสรรระหว่างกนัเอง ทงันี  
ค่าตอบแทนสําหรบักรรมการดงักล่าว ได้ผ่านการกลนักรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี 

1.    วงเงนิค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกนิ 7,500,000 บาท 

2.    ค่าตอบแทนและค่าเบยีประชุมกรรมการ คงเดมิดงัตารางขา้งล่าง 
  

ตําแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/เดอืน/คน) 

 

ค่าเบยีประชุม 
(บาท/ครงั) 

 

หมายเหตุ 
 

1. คณะกรรมการบรษิทั 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
 

 
 

 

45,000 
15,000 

  

20,000 
20,000 

กรรมการท่านใดเป็นผู้บริหารกาํหนดค่าตอบแทน
ดงันี 

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 

รายเดอืน(บาท/
เดอืน/คน) 

ค่าเบยีประชมุ 

(บาท/ครงั) 

ประธานกรรมการ 10,000 20,000 
กรรมการบรษิทั 10,000 5,000 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  

35,000 
15,000 

  

20,000 
15,000 

 

- 

3. คณะกรรมการสรรหาฯ 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  

- 
- 

  

20,000 
15,000 

 

- 

4. คณะกรรมการบรหิาร
ความเสยีง 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
 

  

 

25,000 
10,000 

  

 

20,000 
15,000 

 

 
กรรมการท่านใดทเีป็นพนักงานบรษิัท จะไม่ได้รบัเบยี
ประชุม 
 

5. คณะกรรมการกาํกบัดแูล
กจิการทดี ี
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  

 

- 
- 

  

 

20,000 
15,000 

 
- 

  
 

การลงมติ  ทปีระชุมต้องลงมติอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีง
ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุม 
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วาระที 7. พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล  :  พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 37 กําหนดว่า ใหท้ปีระชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี แต่งตงัผู้สอบบญัชแีละ
กาํหนดจํานวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ในการแต่งตงัผูส้อบบญัชจีะแต่งตงัผูช้อบบญัชคีนเดมิ
อกีกไ็ด ้นอกจากน ีประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ทจ.11/2552 กําหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีน
ตอ้งจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชรีายเดมิปฏบิตัหิน้าทสีอบทานหรอืตรวจสอบและ
แสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัมาแลว้ 5 รอบบญัชตีดิต่อกนั โดยบรษิทัสามารถแต่งตงัผูส้อบ
บญัชรีายใหม่ทสีงักดัสาํนกังานสอบบญัชเีดยีวกบัผูส้อบบญัชรีายเดมิกไ็ด ้  

 

 อย่างไรกต็ามบรษิทัจะแต่งตงัผูส้อบบญัชรีายทพีน้จากการปฏบิตัหิน้าทเีนืองจากการหมุนเวยีน
ผูส้อบ บญัชเีป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดเ้มอืพน้ระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบญัช ีนับแต่วนัทผีูส้อบ
บญัชรีาย ดงักล่าวพน้จากการปฏบิตัหิน้าท ี

 

 ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาผูส้อบบญัชจีากสํานักงานบญัชีทมีคุีณสมบตัิและ
ความเชียวชาญในการสอบบัญชีโดยเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีทีเหมาะสม และเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบ 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   :  เหน็ควรเสนอต่อทปีระชุมผู้ถอืหุน้เพอืมมีตแิต่งตงับรษิทั สาํนักงาน 
อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 ตามทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ชอบแลว้ ตามรายละเอยีดดงันี 
 

รายชอืผูส้อบบญัชทีรีบัผดิชอบในการลงนามงบการเงนิของบรษิทั ดงันี 
  1. คุณโสภณ เพมิศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี  3182  และ/หรอื 

  2.  คุณรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี  3516  และ/หรอื  
  3.  คุณพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี  4521  และ/หรอื 

  4.  คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี  3972  และ/หรอื 

  5.  คุณรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี  5659  และ/หรอื 

  6.  คุณสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี  5872  และ/หรอื 

 

 ในกรณีทผีูส้อบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทไีดใ้หบ้รษิทั สาํนกังาน อวีาย จํากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชอีนืของสาํนกังานทาํหน้าทตีรวจสอบบญัชขีองบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได้ 

 

 ในรอบปีบญัช ี2561 ทางบรษิทัไดใ้หท้างผูส้อบบญัชทีไีดร้บัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบั
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จํานวน 3 ราย ทําการเสนอราคาค่าตรวจสอบมา และทาง
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และเห็นว่า บริษัท สํานักงาน อีวายจํากัด มีความ
 เหมาะสม โดยทางบรษิทั สาํนักงาน อวีาย จํากดั เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีสาํหรบัรอบระยะเวลา
บญัช ีปี 2561 เป็นเงนิทงัสนิ 2,000,000 บาท  
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี ปี 2561 (ปีทเีสนอ) ปี 2560  
ค่าสอบบญัชขีองบรษิทั (บาท) 2,000,000 1,800,000 
       รวมทงัสนิ (บาท) 2,000,000 1,800,000 

 

การลงมติ  ทปีระชุมต้องลงมติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นทมีาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 

วาระที 8. พิจารณาอนุมติัแก้ไขเปลียนแปลงนโยบายขยายสาขา 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  :  ตามนโยบายขยายสาขาปัจจุบนั หากบรษิทัจะเขา้ทํารายการซอืหรอืเช่า
ทดีนิกบับุคคลเกยีวโยงเพอืขยายสาขา บรษิัทจะต้องนําเรอืงดงักล่าวเสนอต่อทปีระชุมผู้ถือหุ้นเพอื
พจิารณาอนุมตัิเข้าทํารายการทุกรายการ แม้ว่ารายการดงักล่าวจะมขีนาดรายการไม่ถึงตามเกณฑ์
รายการเกยีวโยงกต็าม จงึขอเสนอให้ผู้ถือหุน้พจิารณาอนุมตัิแก้ไขเปลยีนแปลงนโยบายขยายสาขา 
เพอืใหเ้กดิความคล่องตวัในการดาํเนินงาน โดยบรษิทัยงัคงยดึหลกัปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามบทบญัญตัขิอง
กฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ประกาศ คําสงั ทเีกยีวขอ้งกบัการขออนุมตัใิหเ้ขา้ทํารายการเกยีวโยง 
ตามขนาดมูลค่ารายการทีจะเข้าทําตามทีตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ําหนด รวมถงึนโยบาย ขอ้บงัคบั และ
อาํนาจดาํเนินการภายในของบรษิทั ภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี

นโยบายขยายสาขาฉบบัปัจจุบนั 

 

บรษิทักาํหนดนโยบายการลงทุนขยายสาขาไวอ้ย่างชดัเจน โดยแนวทางในการจดัหาทดีินจะมี
รูปแบบเป็นการซอืหรอืเช่าทดีนิ จะขนึอยู่กบัทําเลทตีงัและเจ้าของทดีนิ โดยจะพจิารณาการเช่าก่อน
เป็นลาํดบัแรก หากเจา้ของทดีนิไม่ใหเ้ช่าและตอ้งการขาย บรษิทัฯ จงึจะพจิารณาว่าจะซอืหรอืไม่ ทงัน ี
ต้องศกึษาความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ และต้องมอีตัราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ไม่ตํากว่า
อตัราทกีําหนดไว้ โดยค่าเช่าทดีนิหรอืค่าทดีนิ จะอ้างองิจากราคาประเมนิโดยผู้ประเมนิราคาอสิระ ที
ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

นอกจากน ีบรษิทัไม่มนีโยบายเขา้ทํารายการซอืหรอืเช่าทดีนิกบับุคคลทเีกยีวโยง แต่หากเป็น
กรณีทบีรษิทัตอ้งทาํรายการกบับุคคลทเีกยีวโยงกนั ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการซอืหรอืเช่าทดีนิสาํหรบั
เป็นทตีงัเอ๊าทเ์ลทจากบุคคลเกยีวโยง บุคคลเกยีวโยงดงักล่าวจะตอ้งถอืครองทดีนิไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
บรษิัทจะนําเรอืงดงักล่าวเสนอต่อทปีระชุมผูถ้ือหุ้นเพอืพจิารณาอนุมตัิการเขา้ทํารายการทุกรายการ 
แมว้่ารายการดงักล่าวจะมขีนาดรายการไม่ถงึตามเกณฑก์ารทาํรายการเกยีวโยง โดยการกําหนดอตัรา
ค่าเช่าและเงอืนไขทเีกยีวขอ้งอนืๆ และจะต้องเป็นไปตามเงอืนไขทางการคา้ทวัไปซงึใชอ้ตัราค่าเช่าที
ประเมนิโดย ผูป้ระเมนิราคาอสิระทอียู่ในรายชอืของสาํนักงาน ก.ล.ต. และหากเป็นการเช่า กจ็ะจดัทํา
สญัญาเช่าในรปูแบบการเช่าระยะยาว  
 

นโยบายขยายสาขาฉบบัปรบัปรงุทจีะนําเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณา 

บรษิทักาํหนดนโยบายการลงทุนขยายสาขาไวอ้ย่างชดัเจน โดยแนวทางในการจดัหาทดีนิจะมี
รูปแบบเป็นการซอืหรอืเช่าทดีนิ จะขนึอยู่กบัทําเลทตีงัและเจ้าของทดีนิ โดยจะพจิารณาการเช่าก่อน
เป็นลาํดบัแรก  หากเจา้ของทดีนิไม่ใหเ้ช่าและตอ้งการขาย บรษิทัฯ จงึจะพจิารณาว่าจะซอืหรอืไม่ ทงัน ี
ต้องศกึษาความเป็นไปไดข้องแต่ละโครงการและต้องมอีตัราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ไม่ตํากว่า
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อตัราทกีาํหนดไว ้โดยค่าเช่าทดีนิหรอืค่าทดีนิ จะต้องเป็นไปตามเงอืนไขการคา้ทวัไป อา้งองิจากราคา
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ ทอียู่ในรายชอืของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

นอกจากนี บรษิัทฯ ไม่มนีโยบายเขา้ทํารายการซอืหรอืเช่าทดีนิกบับุคคลทเีกยีวโยง แต่หาก
บรษิทัมคีวามจาํเป็นตอ้งเขา้ทาํรายการกบับุคคลทเีกยีวโยง บุคคลเกยีวโยงจะตอ้งถอืครองทดีนิไม่น้อย
กว่า 3 ปี และบรษิทัต้องปฏบิตัใิหถู้กต้องตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ประกาศ 
คาํสงั ทเีกยีวขอ้งกบัการขออนุมตัใิหเ้ขา้ทาํรายการเกยีวโยง ตามขนาดมูลค่ารายการทจีะเขา้ทําตามที
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์กําหนด รวมถึงนโยบาย ขอ้บงัคบั และอํานาจดําเนินการภายในของบรษิัท ภายใต้
หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  เหน็สมควรใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเปลยีนแปลง
นโยบายขยายสาขา เพอืเพมิโอกาสในการลงทุนใหก้บับรษิทั โดยทบีรษิทัยงัคงเจตนารมณ์เดมิ คอื 
1. บรษิทัไม่มนีโยบายเขา้ทาํรายการซอืหรอืเช่าทดีนิกบับุคคลทเีกยีวโยง 
2. เงอืนไขในการปฏบิตัิยงัคงเดมิ หมายถึง หากจําเป็นต้องเขา้ทํารายการกบับุคคลเกยีวโยงบุคคล

เกยีวโยงจะตอ้งถอืครองทดีนิไม่น้อยกว่า 3 ปี 
3. การควบคุมอตัราค่าเช่าและราคาคงเดมิ หมายถงึ การกาํหนดอตัราค่าเช่าและเงอืนไข   ทเีกยีวขอ้ง

อนืๆ จะตอ้งเป็นไปตามเงอืนไขทางการคา้ทวัไปและใชอ้ตัราค่าเช่าทปีระเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระที
อยู่ในรายชอืของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

การลงมติ  มตใินวาระนีจะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีองจํานวนเสยีง
ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่มเีสยีงคดัคา้นตงัแต่รอ้ยละสบิของ
จาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

  

 วาระที 9.  พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบับริษทั 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  :  เพอืใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 ฉบบั
ปัจจุบนั ซงึถูกแก้ไขเพมิเติมโดยคําสงั คสช .ท ี21/2560 โดยให้ยกเลกิขอ้ความเดมิในมาตรา 100 

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 จงึเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทัใหม่ รายละเอยีดดงันี  
 เดมิ “ขอ้ 32 คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี (4)  

เดอืน นับแต่วนัสนิสุดของรอบปีบญัชขีองบรษิัทการประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอนืนอกจากวรรคหนึง  ให้
เรยีกว่าการประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมอืใดกไ็ด้
สดุแต่จะเหน็สมควร ผูถ้อืหุน้ซงึมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกว่าหนึงในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่าย
ไดท้งัหมด หรอืผูถ้อืหุน้จาํนวนไม่น้อยกว่ายสีบิหา้ (25) คน ซงึมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนงึในสบิ 

(1/10) ของจํานวนหุน้ทจีําหน่ายได้ทงัหมดจะเขา้ชอืกนัทําหนังสอื ขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุม    
ผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมอืใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการทขีอใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน
หนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน ีคณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในหนึง (1) เดอืน 

นบัแต่วนัทไีดร้บัหนงัสอืนนัจากผูถ้อืหุน้ดงักล่าว” 
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แกไ้ขเป็น “ขอ้ 32 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี
ภายในส ี(4) เดอืน นบัแต่วนัสนิสดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทัการประชุมผูถ้อืหุน้คราวอนืนอกจากวรรค
หนึง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญั
เมอืใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร ผูถ้อืหุน้คนหนงึหรอืหลายคนซงึมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ 
(10) ของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดท้งัหมด จะเขา้ชอืกนัทาํหนงัสอื ขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อื
หุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเมอืใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเรอืงและเหตุผลในการทขีอให้เรยีกประชุมไว้ให้
ชดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสสีบิ
หา้ (45) วนั นบัแต่วนัทไีดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทคีณะกรรมการไม่ได้จดัให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม  ผู้ถือหุ้น
ทงัหลายซงึเขา้ชอืกนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอนืๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามทบีงัคบัไวน้นั จะเรยีกประชุมเองก็
ไดภ้ายในสสีบิหา้ (45) วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนใีหถ้อืว่าเป็นการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ทคีณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นทเีกดิจากการ
จดัใหม้กีารประชุม และอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทปีรากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทเีป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสคีรงัใด จํานวน  
ผูถ้อืหุน้ซงึมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทกีําหนดไวใ้น ขอ้ 34 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคส ี ต้อง
ร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทเีกดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครงันนัใหแ้ก่บรษิทั” 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  เหน็สมควรให้ทปีระชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิแก้ไขเพมิเติม
ขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 32 เพอืใหส้อดคลอ้งตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทบีงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนั  
 

การลงมติ  มตใินวาระนีจะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีองจํานวนเสยีง
ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที 10.      พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงคข์องบริษทั) 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  :  เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัและรองรบัการขยายตวั
ของธุรกิจค้าปลีกและบริการทเีกยีวกบัการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต จึงเสนอขอแก้ไข
เพมิเตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัจาํนวน 9 ขอ้ รายละเอยีดดงันี 

(43) การให้บรกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ใีชซ้อืสนิค้าหรอืรบับรกิารเฉพาะอย่างตามรายการทกีําหนดไว้
ล่วงหน้า จากผูใ้หบ้รกิารเพยีงรายเดยีว 

(44) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ทใีช้ซือสินค้า และ /หรือรบับริการเฉพาะอย่างตามรายการที
กําหนดไว้ล่วงหน้า จากผู้ให้บริการหลายราย ณ สถานททีอียู่ภายใต้ระบบการจดัจําหน่ายและการ
ใหบ้รกิารเดยีวกนั 
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(45) การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ใีชซ้อืสนิคา้ และ/หรอืรบับรกิารเฉพาะอย่างตามรายการทกีําหนด
ไว้ล่วงหน้า จากผูใ้หบ้รกิารหลายราย โดยไม่จํากดัสถานทแีละไม่อยู่ภายใต้ระบบการจดัจําหน่ายและ
การใหบ้รกิารเดยีวกนั 

(46) การใหบ้รกิารชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านอุปกรณ์อย่างหนึงอย่างใดหรอืผ่านทางเครอืขา่ย 

(47) ประกอบธุรกจิจดัทาํการออกบตัรจําหน่ายบตัรประเภทต่างๆ ตวัอย่างเช่น บตัรซอืของเชอื (ชารจ์
การด์) บตัรเครดติ (เครดติการด์) บตัรทชีําระราคาสนิค้าหรอืบรกิารดว้ยวธิกีารหกับญัช ี(เดบทิการด์) 
บตัรซอืสนิคา้แบบลดราคา (ดสิเคา้ทก์ารด์) บตัรทชีาํระเงนิล่วงหน้าหรอืบตัรทบีนัทกึ มูลค่าเงนิค่าสนิคา้
หรอืบรกิารไวใ้นบตัร (พรเีพดการด์ หรอื สตอร ์แวล ูการด์) บตัรเงนิ อเิลก็ทรอนิกสห์รอืบตัรอนืใดและ
ธุรกจิทเีกยีวกบั หรอืเนืองจากกจิการให้บรกิารบตัรดงักล่าว ขา้งต้น ใหแ้ก่สมาชกิบตัรหรอืลูกค้าของ
บรษิทั เพอืใชซ้อืสนิคา้ใดๆ และ/หรอืบรกิารทวัไปได ้จากสถานประกอบการต่างๆ ซงึมสีญัญายอมรบั
บตัรดงักล่าวเพอืการขายสนิค้าและ/หรอื ใหบ้รกิาร รวมทงัใหบ้รกิารเตม็เงนิลงในบตัรเงนิสดและบตัร
อเิลก็ทรอนิกสอ์นืๆ ใหแ้ก่สมาชกิบตัร หรอืลกูคา้ของบรษิทั เพอืใชซ้อืสนิคา้และ/บรกิารใดๆ 

(48) ประกอบกจิการโทรคมนาคม พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ส่งออกและนําเขา้สนิค้าผ่านระบบพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์ขาย ซอื รบัชาํระเงนิ เปิดรบัสมคัรสมาชกิ ใหบ้รกิารคน้ควา้ขอ้มูล เกบ็ค่าธรรมเนียม ค่า
โฆษณา ออกบัตรสมาชิก บัตรส่วนลด และบตัรทใีห้สทิธิพิเศษ  รวมทงัให้บริการสร้างและบริหาร
หา้งสรรพสนิคา้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสร์วมถงึการทํา ธุรกรรมบนอนิเตอรเ์น็ต (Internet) การ
ประกอบการค้าบนอินเตอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ช(E-Commerce) ตลอดจนธุรกรรมทางสือ
อเิลก็ทรอนิกสอ์นืๆ ทุกประเภททงัภายในประเทศและต่างประเทศ 

(49) ประกอบกจิการเกยีวกบัการใหบ้รกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ช่น  การใหบ้รกิารหกับญัช ี
(Clearing) การใหบ้รกิารชําระดุล (Settlement) การใหบ้รกิารชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์ผ่านอุปกรณ์
อย่างหนึงอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย การให้บริการสวิตซ์ชิงในการชําระเงินหลายระบบ 
(Transaction Switching) การใหบ้รกิารรบัชําระเงนิแทนการใหบ้ริการเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ใีชซ้อืสนิคา้
และหรอืรบับรกิารจากผูข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายราย โดยไม่จํากดัสถานทแีละไม่อยู่ภายใต้ระบบ
การจดัจาํหน่ายและการใหบ้รกิารเดยีวกนั (e-Money) 

(50) ประกอบกจิการบรกิารรบัชําระค่าสนิคา้และบรกิาร รวมทงัเป็นผูจ้ดัการและดูแลผลประโยชน์ เกบ็
ผลประโยชน์และจดัการทรพัยส์นิใหบุ้คคลอนื เป็นตวักลางในการชาํระเงนิค่าสนิคา้ค่าบรกิาร หรอืค่าอนื
ใดรวมถงึการใหบ้รกิารเครอืขา่ยในการชาํระเงนิดว้ยวธิกีารต่างๆ 

(51) ประกอบธุรกจิโดยเปิดรบัสมคัรสมาชกิ เกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา รวมไปถงึใหม้กีารออกบตัร
สมาชกิ บตัรสว่นลด และบตัรทใีหส้ทิธพิเิศษแก่บุคคล คณะบุคคล หรอืนิตบิุคคล 

หมายเหตุ :  ในกรณีทีนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่สามารถรับ           
จดทะเบยีนวตัถุประสงค์ ขอ้ใดขอ้หนึง หรอืหลายขอ้ได้ ให้ยนืจดทะเบยีนแก้ไขเพมิเตมิวตัถุประสงค์
เฉพาะข้อทนีายทะเบยีนสามารถรบัจดทะเบยีนได้ รวมถึงให้แก้ไขเพมิเติมข้อความในวตัถุประสงค์
ตามทนีายทะเบยีน เหน็สมควร 
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 สิงทีส่งมาด้วย 1  

 

 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ประจาํปี 2560 

บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอรี เอา๊ทเ์ลท จาํกดั (มหาชน) 
วนัศกุรที์ 28 เมษายน 2560 

ณ ห้องออดิทอเรียม ชนั 1 อาคาร เอฟเอน็ บิวดิง 

991 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 

 
 
เรมิประชมุเวลา 13.00 น. 

 

นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการ ทําหน้าทเีป็นประธานในทปีระชุม ( "ประธาน") ได้
มอบหมายให้นายวรีะยุทธ บุญญะวดั เลขานุการบรษิัท ทําหน้าทเีป็นเลขานุการทปีระชุม แจ้งขอ้มูลของบรษิัท ณ 
ปัจจุบนั และชแีจงใหท้ปีระชุมทราบว่า บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอร ีเอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน) ไดก้ําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้
ทมีสีทิธเิขา้ร่วม ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2560 ในวนัท ี16 มนีาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวม
รายชอืตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนใน
วนัท ี17 มนีาคม 2560 

 

เลขานุการทปีระชุม ไดแ้จง้ใหท้ปีระชุมไดท้ราบขอ้มลูของบรษิทั ณ ปัจจุบนั ในเบอืงตน้ ดงันี 
บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนจาํนวน 500,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 500,000,000 บาท 

แบ่งออกหุน้สามญัจาํนวน 1,000,000,000 หุน้ 

มลูค่าหุน้ทตีราไวหุ้น้ละ    0.50 บาท 

 
  การประชุมในวนันีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม      
รวม 178 ราย นับรวมจํานวนหุน้ได้ 734,544,011 หุ้น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 73.4544 ของหุน้ทจีําหน่ายไดท้งัหมด   
ของบรษิทัจํานวน 1,000,000,000 หุน้ ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั รวมทงัไดอ้ธบิายถงึตามมาตรการ
รกัษาความปลอดภยัของบรษิทั ในกรณีทเีกดิเหตุเพลงิไหมแ้ละไดย้นิสญัญาณเตอืนภยั 

  เพอืให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทดีีในส่วนของการออกเสยี งลงคะแนน    
ในทปีระชุม เลขานุการทปีระชุมไดเ้รยีนชแีจงวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีง ดงันี  
                      1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทปีระชุม ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีง เท่ากบัจาํนวนหุน้ทตีนถอื
โดยใหน้บัหนงึหุน้ต่อหนึงเสยีง 

  2. กรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบทกีฎหมายกําหนดใหป้ฏบิตักิาร
ลงคะแนนเสยีงดงัต่อไปน ี
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  ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ลงลายมอืชอืในบตัรลงคะแนน ทงันีเพอืให้
เกดิความโปร่งใสในการลงคะแนน ในการลงคะแนนเสยีงสาํหรบัทุกวาระ ยกเวน้ในวาระท ี5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตงั
กรรมการแทนกรรมการทคีรบกําหนดออกตามวาระ ซงึจะไดเ้รยีนชแีจงต่อไป หากไม่มผีูถ้ือหุ้นท่านใดไม่เหน็ด้วย 
หรอืงดออกเสยีง ใหถ้อืว่าผูถ้อืหุน้เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ยตามจํานวนเสยีงของท่าน ต่อมตทินํีาเสนอ สาํหรบัผูถ้อืหุน้ที
ไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงใหผู้ถ้อืหุน้ ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทบีรษิทัจดัใหแ้ละยกมอืเพอืใหเ้จ้าหน้าทไีปเกบ็
บตัรลงคะแนน 

  ในการรวมผลคะแนน บรษิทัจะนําคะแนนเสยีงทไีม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนน
เสยีงทงัหมด และส่วนทเีหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสยีงทเีหน็ดว้ย สําหรบัผู้ทอีอกเสยีงเหน็ดว้ยในวาระเหล่านีขอให้
เกบ็บตัรลงคะแนนไวก้่อน และสง่คนืแก่เจา้หน้าทขีองบรษิทัฯ หลงัเสรจ็สนิการประชุมทงันี การลงคะแนนเสยีงในการ
ประชุมครงันีเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มกีารเกบ็บตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทงัหมดเพอืใหเ้กดิความโปร่งใส 

   การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน ีถอืว่าการลงคะแนนดงักล่าวเป็นบตัรเสยี 

1) บตัรลงคะแนนทมีกีารทาํเครอืงหมายเกนิกว่าหนึงช่อง 

2) บตัรลงคะแนนทมีกีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

3) บตัรลงคะแนนทมีกีารขดีฆา่และไม่มลีายมอืชอืกาํกบั 

4) บตัรลงคะแนนทลีงคะแนนเสยีงเกนิกว่าเสยีงทมีอียู่ 
ในกรณีทที่านผูถ้ือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขดีฆ่าของเดมิและลงชอืกํากบั   
ทุกครงั 

  3. กรณีผูถ้อืหุน้ททีาํหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้อ้นืเขา้ร่วมประชุมหรอืมอบฉันทะ
ให้กรรมการอสิระออกเสยีง และกําหนดให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือ      
ผูม้อบฉนัทะบรษิทัจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืผูม้อบฉนัทะ 

  ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซงึแต่งตงัคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น
สามารถแยกลงคะแนน เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง คราวเดยีวกนัในแต่ละวาระโดยแยกเสยีงทจีะทําการ
ลงคะแนนเท่ากบัจาํนวนหุน้ทตีนถอื 
  4. กรณีการลงคะแนนในวาระท ี5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตงักรรมการแทนกรรมการทคีรบกาํหนดออกตามวาระ 

4.1 ผู้ถือหุ้นททีําหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อนืเขา้ร่วมประชุม หรอื มอบฉันทะให้กรรมการ 
และ กาํหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะ 
บรษิทัจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคด์งักล่าวของผูถ้อืหุน้ หรอืผูม้อบฉนัทะ 
4.2 บรษิัทฯ จะเสนอให้พจิารณาเลอืกแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอใหผู้้ถือหุ้นทุกท่าน 

ลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง และเจา้หน้าทขีองบรษิทัฯจะไปเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทไีม่
เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง สาํหรบัการพจิารณาเลอืกตงักรรมการแต่ละท่านก่อน และเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้
ทงัหมดทลีงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ภายหลงัจากเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทไีม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีงแลว้ 
                        5.  ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 กําหนดว่าในการออกเสยีงลงคะแนนในทปีระชุมผูถ้อืหุน้ให ้  
ถอืว่า หุน้หนึงมเีสยีงหนึง ผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรอืงใด ผูถ้อืหุน้คนนนัไม่มสีทิธอิอกเสยีงในเรอืงนนั 
นอกจากการออกเสยีงเลอืกตงักรรมการในกรณีปกต ิ(กล่าวคอื วาระท ี1 วาระท ี3 วาระท ี4 วาระท ี5 และวาระท ี7) 
จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั
ใหป้ระธานในทปีระชุมออกเสยีงเพมิขนึอกีหนึงเสยีงเป็นเสยีงชขีาด ในวาระท ี6 จะต้องไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนน
เสยีงสองในสามของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุม  
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  6.  สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทปีระสงคจ์ะกลบัก่อน หรอืไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธิ
ของท่านไดโ้ดยสง่บตัรลงคะแนนล่วงหน้าใหก้บัเจา้หน้าทขีองบรษิทัฯ ก่อนออกจากหอ้งประชุม 

  7.  คะแนนเสยีงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนอืงจากการทยอยเขา้หอ้งประชุม
ของผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ ดงันัน จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจงึอาจมกีารเปลยีนแปลงและอาจไม่
เท่ากนั 

  8.  ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ที
สงสยัเกยีวกบัวาระนนัๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทตี้องการซกัถาม กรุณาแจง้ชอื
และนามสกุลใหท้ปีระชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ดว้ยทุกครงั 

  ในกรณีทผีู้ถอืหุ้นมคีําถามหรอืความเหน็ทนีอกเหนือจากวาระทกีําลงัพจิารณาอยู่ขอความกรุณา
นําไปสอบถามหรอืใหค้วามเหน็ในวาระอนืๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถ้อืหุน้ใหค้วามเหน็ 
หรอืสอบถามอย่างกระชบั และงดเวน้การซกัถามหรอืแสดงความเหน็ในประเดน็ทซีาํกนั เพอืเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุ้น
รายอนืไดใ้ชส้ทิธดิว้ย จงึขอความกรุณาผูถ้อืหุน้โปรดใหค้วามร่วมมอืเพอืใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดแีละเพอืเป็นการ
บรหิารการประชุมใหอ้ยู่ในเวลาทกีาํหนด 

  อนึง เมือวันที 20 ธันวาคม 2559 ถึง วันที 31 มกราคม 2560 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอเรอืงทมีคีวามสาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกจิการผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัและช่องทางตลาดหลกัทรพัย ์  
แห่งประเทศไทย เพอืพจิารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ประจําปี 2560 โดยให้สทิธใินเรอืงการเสนอวาระการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ การเสนอชอืบุคคลทมีคีุณสมบตัเิหมาะสมเพอืเขา้รบัการเลอืกตงัเป็นกรรมการ และการเสนอคําถาม
ล่วงหน้า ผลปรากฏว่าเมอืพน้กาํหนดเวลาดงักล่าวไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรอืงดงักล่าวเขา้มาแต่อย่างใด 

 
จากนนั ประธานไดก้ล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 พรอ้ม

ทงัแนะนําคณะกรรมการของบรษิทั ดงัต่อไปนี 
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กรรมการทเีขา้ร่วมประชุม 

1. นายวสิทุธ ิวทิยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 
2. นายปรชีา สง่วฒันา รองประธานกรรมการบรษิทั และ 

ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายพลูศกัด ิตนัสทิธพินัธ ์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

4. นางเสาวนีย ์กมลบตุร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสยีง 

5. นางช่อทพิย ์สง่วฒันา วฒุพิงศ ์ กรรมการบรษิทั และ 
กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี

6. นายเบญจเ์ยยีม สง่วฒันา กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิารความเสยีง และ 
ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

7. นายวราชยั สง่วฒันา กรรมการบรษิทั 
8. นายโอมา สง่วฒันา กรรมการบรษิทั  

 
 

 เมอืแนะนํากรรมการบรษิัท ทเีขา้ร่วมประชุมครบถ้วนแล้ว ประธานจงึมอบหมายให้เลขานุการที
ประชุม กล่าวแนะนําผูแ้ทนจากบรษิทัต่างๆ เพมิเตมิตามรายละเอยีด ดงันี    

1. นายเมธ ีรตันศรเีมธา และ 
นายกรมณัฑ ์จตุพรพรหม 

ผูส้อบบญัช ี
บรษิทั เอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จาํกดั 

2. นางสาวษมาธา มาสะก ี 
 

ทปีรกึษากฎหมาย 
บรษิทั วรีะวงค ์ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จาํกดั 

3. นางสาวมธุรส สาราณียะธรรม ทปีรกึษาทางการเงนิ 
บรษิทั แอสเซส โปร แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

4. นายธนภทัร วงศว์ทิย ์
 

ผูต้รวจสอบภายใน 
บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อลออดทิ จาํกดั 

 
และเรียนเชิญนายนที เทพโภชน์ ผู้ถือหุ้นทําหน้าทีเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงในการ

ประชุมหลงัจากนนั ประธานจงึไดเ้รมิดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดงันี  
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วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครงัที 1/2559 

 

  ประธานเสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2559         
ซงึประชุมเมอืวนัท ี9 พฤษภาคม 2559 โดยบรษิัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวไว้บนเวบ็ไซต์บรษิัท
เรยีบร้อยแล้ว โดยมรีายละเอยีดตามสําเนารายงานการประชุมทบีรษิัทได้จดัส่งให้แก่ผู้ถอืหุ้นพรอ้มกบัหนังสอืเชญิ
ประชุมซงึคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2559 แลว้มคีวามเหน็ว่าการ
บนัทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกตอ้งครบถว้น จงึสมควรรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว  
 

เมอืจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ
ซกัถามเพมิเตมิเกยีวกบัรายงานการประชุม   

  
เมอืไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเห็น หรอืมขี้อซกัถามเพมิเติม ประธานจงึขอให ้       

ทปีระชุมลงมติรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครงัที 1/2559 และมอบหมายให้เลขานุการทปีระชุมชแีจง     
เรอืงการลงมต ิโดยมตใินวาระนีจะต้องไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
อนึง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะน ี     

รวม 182 ราย นับรวมจํานวนหุน้ได ้809,678,011 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 80.9678 ของหุน้ทจีําหน่ายไดท้งัหมด 

1,000,000,000 หุน้ 

 
มติทีประชุม ทปีระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครงัท ี

1/2559 เมอืวนัท ี9 พฤษภาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสยีง 
 

มต ิ จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 799,609,811 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 

งดออกเสยีง 10,068,200 0.0000 

บตัรเสยี - 0.0000 

จาํนวนเสยีงทงัหมด 809,678,011 100.0000 

 

วาระที 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 

 

ประธานเสนอใหท้ปีระชุมพจิารณารายงานผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 โดยบรษิทั    
ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 รายละเอยีดปรากฏ
ตาม CD-ROM รายงานประจาํปี 2559 ซงึไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้โดยคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควร
รายงานผลการดําเนินงานดังกล่าวให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและมอบหมายให้นายเบญจ์เยียม ส่งวัฒนา          
ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร ("นายเบญจเ์ยยีม") เป็นผูอ้ธบิายเกยีวกบัผลการดาํเนินงานต่อทปีระชุม  

 

 ก่อนรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทั นายเบญจเ์ยยีมไดก้ล่าวถงึปรชัญาในการดําเนินงานของ
บรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบโดยแนวคดิในการดาํเนินงานทยีดึถอืตลอดมาคอืแนวคดิทเีรยีกว่า 3D Vision ซงึไดแ้ก่ 
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1.  Design Outlet การออกแบบสนิคา้ ศนูยก์ารคา้ ตลอดจนการสรา้งบรรยากาศในการชอปปิง 

 2.  Deliver Best Value คดัสรรสนิคา้คุณภาพ ในราคาทคีุม้ค่าทสีดุ 

3. Delight All Customers เติมเต็มความพงึพอใจของลูกค้าด้วยสนิค้า บรรยากาศร้านค้า 
รา้นอาหาร รา้นชากาแฟ หรอืมุมพกัผ่อน เพอืใหคุ้ณลกูคา้มคีวามสขุเมอืมาชอปปิงทเีอ๊าทเ์ลท 

 

  สําหรบัปี 2559 เป็นปีแห่งการเปลียนแปลงของบริษัทโดยมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขนึ แต่ที
สาํคญัทสีดุคอืการแปรสภาพจากบรษิทัจาํกดัเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั และเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนแก่ประชาชนเป็น
ครงัแรก จาํนวน 250 ลา้นหุน้ ราคาเสนอขายท ี3.88 บาทต่อหุน้ ซงึไดร้บัการตอบรบัจากนักลงทุนรายย่อย นักลงทุน
สถาบนั ทงัในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดยีงิ โดยหุน้สามญัของบรษิทัไดเ้ขา้ซอืขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เป็นวันแรกเมือวันที 14 พฤศจิกายน 2559 ส่วนด้านปฏิบัติการบริษัทได้เปิดสาขาที 8 ทีจังหวัด
พระนครศรอียุธยา ในวนัท ี17 พฤศจกิายน 2559 หลงัจากไม่ไดเ้ปิดสาขาใหม่มามากว่า 5 ปี  
 

  ดา้นงบการเงนิ ปี 2559 บรษิทัมรีายไดร้วม เท่ากบั 1,099 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 2 
โดยมสีาเหตุหลกัจากภาวะเศรษฐกจิทยีงัไม่ฟืนตวัดนีักทําใหก้ารบรโิภคภาคครวัเรอืนชะลอตวั ในขณะทรีายได้อนื
เพมิขนึจากรายไดค้่าเช่าพนืทจีากการปรบัค่าเช่าและปรบัปรุงสาขาเพอืทาํใหม้พีนืทเีช่าเพมิขนึ 

 

  กําไรขนัต้น ปี 2559 เท่ากบั 482 ลา้นบาท แมว้่าจะลดลงเลก็น้อยจากปี 2558 แต่บรษิทัยงัรกัษา
อตัรากําไรขนัต้นอยู่ทรีะดบัรอ้ยละ 45 อย่างไรกต็าม กําไรก่อนดอกเบยี ภาษี ค่าเสอืมราคา และค่าตดัจําหน่ายของ
บรษิทัปรบัเพมิขนึกว่ารอ้ยละ 7.5 จากปี 2558 เนืองจากค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลง เพราะมกีารควบคุม
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารดขีนึ 

  บรษิทัยงัคงรกัษาระดบัอตัรากําไรสุทธทิรีอ้ยละ 13 ซงึใกลเ้คยีงกบัปีทผี่านมา โดยเป็นผลมาจาก
การบรหิารค่าใชจ้่ายทมีปีระสทิธภิาพมากขนึ และการไดร้บัผลประโยชน์ทางด้านภาษีจากการลงทุนในประเทศของ
ภาครฐั รวมถงึค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหลกัทรพัยท์นํีามาเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษี  
 

  สาํหรบัฐานะทางการเงนิของบรษิทั ณ สนิปี 2559 บรษิัทมสีนิทรพัยร์วม จํานวน 1,591 ลา้นบาท 
เพมิขนึรอ้ยละ 54.8 จากปี 2558 จากการเพมิขนึของเงนิลงทุนระยะสนั จํานวน 470 ลา้นบาท ซงึเป็นเงนิทไีดร้บัจาก
การเสนอขายหุ้น IPO และนําไปลงทุนในเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน ตราสารทางการเงิน และกองทุน เพอืให้ได้
ผลตอบแทนสงูขนึ โดยนโยบายการลงทุนระยะสนัของบรษิทัจะเลอืกลงทุนอย่างระมดัระวงัและมีความเสยีงตําคอืต้อง
ลงทุนในตราสารทมีกีารจดัอนัดบัความน่าเชอืถอืเท่ากบั A- ขนึไปเท่านนั นอกจากน ีสนิทรพัยถ์าวรยงัเพมิขนึ จํานวน 
124 ล้านบาท จากการก่อสร้างเอ๊าท์เลทสาขาใหม่สาขาจงัหวดัพระนครศรอียุธยา และปรบัปรุงเอ๊าท์เลทสาขาเดมิ
สาขาหวัหนิ 

 

  นอกจากนีบรษิัทใหค้วามสําคญัในการบรหิารสนิคา้คงเหลอื โดยสนิค้าคงเหลอืปี 2559 มจีํานวน 
362 ลา้นบาท ลดลง 82 ลา้นบาท เมอืเทยีบกบัปี 2558 จากการบรหิารสนิคา้คงเหลอืทมีปีระสทิธภิาพมากยงิขนึและ
การควบคุมการสงัซอืสนิคา้ในปรมิาณทเีหมาะสม 

 

  สาํหรบัหนีสนิรวม เท่ากบั 126 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 74 เนืองจากบรษิทัไดช้ําระคนื
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิทงัหมดแลว้ 
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  ในสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 1,465 ลา้นบาท เพมิขนึจากปี 2558 จาํนวน 916 ลา้นบาท สาเหตุหลกั
จากการเพมิทุนจากเงนิทไีด้รบัจากการเสนอขายหุ้น IPO ทําให้หนีสนิรวมลดลง สําหรบัส่วนของผู้ถือหุ้นทเีพมิขนึ
สง่ผลใหอ้ตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงในปี 2558 จาก 0.87 เท่า ลดลงเหลอื 0.09 เท่าในปี 2559 

 

  สาํหรบักระแสเงนิสดของบรษิทัยงัคงอยู่ในระดบัดโีดยมสีง่ผลใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด   
ณ สนิปี 2559 อยู่ท ี90 ลา้นบาท 

 

  จากนัน นายเบญจ์เยยีมได้รายงานความคืบหน้าการเปิดสาขาของบริษัทในปัจจุบนัให้ผู้ถือหุ้น
รบัทราบ โดย ณ สนิปีบรษิัทมทีงัหมด 8 สาขา โดยสาขาท ี8 คอื สาขาจงัหวดัพระนครศรอียุธยา และ ณ เดอืน
เมษายน ปี 2560 มสีาขาทงัหมด 9 สาขาโดยสาขาท ี9 เปิดดําเนินการเมอืวนัท ี6 เมษายน 2560 ทอีําเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา โดยสาขานีเป็นสาขาแรกในพนืทภีาคใตต้อนล่างซงึเป็นการขยายฐานลูกคา้ทงักลุ่มลูกคา้เดมิลูกคา้ใหม่        
ชาวหาดใหญ่และพนืทใีกล้เคยีง รวมถึงกลุ่มนักท่องเทยีวให้ได้รูจ้กัสนิค้าของบรษิัทภายใต้แนวความคดิ “คุณภาพ
สง่ออก ราคาผูผ้ลติ” ซงึไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้เป็นอย่างด ี

  สาํหรบักลยุทธท์สีาํคญัของบรษิทั กลยุทธแ์รก คอื สาํหรบัสาขาเดมิมุ่งเน้นการทาํการตลาดและการ  
คดัสรรสนิคา้ใหม่ๆ เพมิมากขนึ รวมถงึการจดัสดัส่วนสนิคา้ทจีะจาํหน่ายในเอ๊าทเ์ลทใหม้คีวามเหมาะสมมากยงิขนึโดย 
คํานึงถงึกําไรเพอืใหก้ําไรดขีนึ กลยุทธท์ ี2 คอื การขยายสาขาตามทไีดเ้รยีนแจง้ผูถ้ือหุน้ใหท้ราบในเบอืงต้นว่าเมอื
วนัท ี6 เมษายน 2560 บรษิทัไดด้าํเนินการเปิดสาขาท ี9 สาขาหาดใหญ่แลว้นนั โดยในไตรมาสท ี3 ปี 2560 บรษิทัจะ
ดาํเนินการเปิดสาขาท ี10 และในปี 2561 บรษิทัยงัมแีผนทจีะเปิดอกีจาํนวน 2 สาขา ทาํใหใ้นปี 2561 บรษิทัจะมสีาขา
รวมทงัสนิ 12 สาขา กลยุทธท์ ี3 คอื การเพมิสดัส่วนยอดขายทเีป็นตราสนิคา้ของบรษิทัในปี 2558 สดัส่วนยอดขายที
เป็นตราสนิคา้ของบรษิทั อยู่ทรีอ้ยละ 65.9 ซงึบรษิทัยงัคงรกัษาสดัส่วนนไีด ้โดยในปี 2559 อยู่ทรีอ้ยละ 66.1 ซงึมกีาร
เปลยีนแปลงเพมิขนึเลก็น้อย และในปี 2560 บรษิทัมเีป้าหมายสดัส่วนยอดขายทเีป็นตราสนิคา้ของบรษิทั อยู่ทรีอ้ยละ 
68 สาํหรบักลยุทธส์ดุทา้ย คอื การเพมิพนืทเีช่าใหม้ากขนึโดยบรษิทัคํานึงถงึรา้นคา้ทจีะเขา้มาเตมิเตม็เพอืดงึดูดและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากขนึไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านชา รา้นก๋วยเตยีว ล่าสุดเราได้เปิดร้าน
สตาร์บคัส์ ทสีาขาพระนครศรีอยุธยา ซงึได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดีจากลูกค้าทเีป็นกลุ่มนักเดินทางและลูกค้า        
ในทอ้งท ี
  นอกจากการดําเนินธุรกจิเพอืผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่ายแล้ว บริษัทยงัยดึมนั     
ในหลกัการกํากบัดูแลกจิการทดี ีโดยมกีารกํากบัดูแลกจิการตามหลกัเกณฑ ์CGR (Corporate Governance Report 

of Thai Listed Companies) ดําเนินธุรกจิด้วยความโปร่งใส โดยจดัใหม้กีารทํา Code of Conduct และนโยบาย
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั และสอืสารใหพ้นักงานทุกระดบัรบัทราบและปฏบิตั ิรวมทงัมกีารตงัคณะกรรมการกํากบั
ดแูลกจิการทดี ีเพอืกาํกบัและสง่เสรมิใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกักาํกบัดแูลกจิการทดีี 
  ไม่เพยีงเท่านนัสงิทบีรษิทัใหค้วามสาํคญัคอื เรอืงความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพราะว่าการทําธุรกจิที
ดตี้องให้ความสําคญัเรอืงของสงัคมและสงิแวดล้อมมากขนึด้วย บรษิัทได้ให้ความสําคญัโดยการจดัตงัร้านต้นกล้า     
ซงึเป็นร้านคา้ทนํีาสนิค้าโครงการหลวง สนิคา้ชุมชนนํามาขายเพอืเป็นการส่งเสรมิธุรกจิใหก้บัชุมชน และเกษตรกร    
ทนํีาผลติภณัฑเ์หล่านนัมาแปรรูปและจดัจําหน่ายในเอ๊าท์เลทดว้ย ซงึบรษิทัได้นําแนวคดิรา้นต้นกลา้มาจากปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัรชักาลท ี9 มาประยุกต์ใช้เพอืเศรษฐกจิ สงัคม และสงิแวดลอ้ม 
และเพอืความมนัคงและยงัยนื ไม่เพยีงเท่านนัสงิทบีรษิัทพยายามเพมิมากขนึเรอืงของความรบัผดิชอบต่อสงัคมคอื
การสรา้งกจิกรรมเพอืสาธารณประโยชน์มากยงิขนึ ในปีทผี่านมาบรษิทัไดใ้หก้ารช่วยเหลอืผูป้ระสบภยันําท่วมภาคใต ้
รวมทงัการจดัทาํรบิบนิสดีาํถวายความอาลยัเพอืมอบใหก้องทพับกแจกจ่ายแก่ประชาชนทวัไป 
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เมอืจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ
ซกัถามเพมิเตมิเกยีวกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 

 

  คาํถาม : นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้สอบถามว่าการเตบิโตของธุรกจิดว้ยการขยายสาขา การเพมิ
รายไดอ้นื การชาํระหนีกบัทางสถาบนัทางการเงนิ ระยะเวลาคนืทุนสาํหรบัการเปิดสาขาใหม่ และการหกัค่าเสอืมราคา
เป็นอย่างไร  
 

  คาํตอบ : นายเบญจเ์ยยีม ชแีจงต่อทปีระชุมว่า เงนิทไีดร้บัจากการเสนอขายหุ้น IPO บรษิทัได้
นําไปชาํระหนกีบัทางสถาบนัทางการเงนิครบแลว้ สาํหรบัการขยายสาขา 1 สาขาใชเ้วลาดําเนินการประมาณ 90 วนั 
และมรีะยะเวลาคนืทุน 4 ปี โดยประมาณ สาํหรบัการดาํเนินธุรกจิดว้ยการขยายสาขานนับรษิทัมนีโยบายการเช่าทดีนิ
ระยะยาว ฉะนนัการตดัค่าเสอืมราคาจงึเป็นไปตามทกีฎหมายกาํหนด 

 
เมอืไม่มผีู้ถอืหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมีขอ้สอบถามเพมิเติม ประธานจงึขอให ้      

ทปีระชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 และมอบหมายใหเ้ลขานุการทปีระชุมชแีจงเรอืงการลงมต ิ
โดยในวาระนเีป็นวาระเพอืรบัทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

  

 มติทีประชุม รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 
 
วาระที 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี สินสุด ณ วนัที 31  ธนัวาคม 2559 

 

ประธานเสนอใหท้ปีระชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี สนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 โดย
บรษิัทได้จดัทํางบการเงนิ ปรากฏตาม CD-ROM รายงานประจําปี 2559 ตามทไีด้จดัส่งใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นพร้อมหนังสอื       
เชญิประชุม ซงึงบการเงนิดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั ผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมอบหมายให้           
นายเบญจเ์ยยีม แจง้ใหท้ปีระชุมทราบถงึรายละเอยีดของวาระนี 

 

นายเบญจเ์ยยีม นําเสนอรายละเอยีดงบการเงนิประจําปี สนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 โดย
สรุปสาระสาํคญั ดงัตารางขา้งล่างนี 

 

รายการตามงบ
การเงินรวม 

ณ 31 ธนัวาคม 
2559 

ณ 31 ธนัวาคม 
2558 

การ
เปลียนแปลง 

(ล้านบาท) 

การ
เปลียนแปลง 

(รอ้ยละ) 
สนิทรพัยร์วม  1,591 1,028 563 55% 

หนสีนิรวม 126 478 (352) -74% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,465 550 915 166% 

รายไดร้วม 1,099 1,121 (22) -2% 

กาํไรสทุธ ิ 146 146 0 0%  

  
เมอืจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ

ซกัถามเพมิเตมิเกยีวกบังบการเงนิประจาํปี 
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  คาํถาม : นายอนุ ว่องสารกจิ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอยีดเกยีวกบัสนิค้าคงเหลอืมจีํานวน
น้อยลงและระยะเวลาในการเกบ็หนทีใีชเ้วลาน้อยเกดิจากสาเหตุใด  
 
  คาํตอบ : นายเบญจเ์ยยีม ชแีจงต่อทปีระชุมว่า สาํหรบัจํานวนสนิคา้คงเหลอืในปี 2558 อยู่ท ี444 

ลา้นบาท และลดลง ในปี 2559 อยู่ท ี336 ลา้นบาท โดยปกตบิรษิทัตอ้งมกีารสต๊อกสนิคา้โดยสนิคา้มากกว่ารอ้ยละ 80 
เป็นสนิคา้ทบีรษิทัเป็นเจา้ของตราสนิคา้ โดยสนิคา้คงเหลอืทมีจีํานวนน้อยลงเกดิจากการควบคุมการบรหิารสนิคา้ใน
ระดบัหน่วยทเีลก็ทสีุดในการจดัเกบ็สนิค้า (Stock Keeping Unit) เพอืให้ทราบว่าสนิค้าประเภทใดควรสงัผลติใน
จํานวนมากหรอืจํานวนน้อย ทงันีบริษัทใช้การบริหารทแีม่นยํามากขนึเพอืให้การผลติเหมาะสมต่อความต้องการ 
สาํหรบัระยะเวลาในการเกบ็หนทีใีชเ้วลาน้อย เนืองจากสนิคา้ทขีายในเอ๊าทเ์ลทใชร้ะบบเงนิสดทงัหมด ดงันนั บรษิทัจะ
ไม่มลีูกหนีการคา้ในรูปแบบของสญัญาฝากขายสนิค้า (Consignment) และมเีงอืนไขการชําระเงนิ (Credit Term)      

ทเีกดิขนึประมาณ 2 วนั เกดิขนึเนืองจากธนาคารทบีรษิทัต้องชําระผ่านเครดติการด์จะใชร้ะยะเวลาในการเคลยีรเ์งนิ
เขา้บญัช ี

 

  เมอืไม่มผีู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคิดเหน็ หรอืมีขอ้ซกัถามเพมิเติม ประธานจึงขอให้      
ทปีระชุมลงมติพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิประจําปี สนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 และมอบหมายใหเ้ลขานุการที
ประชุมชแีจงเรอืงการลงมติ โดยมตใินวาระนีจะต้องได้รบัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซงึมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

 

อนึง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะนี      
รวม 188 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 816,391,021หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.6391 ของหุ้นทจีําหน่ายได้ทงัหมด 

1,000,000,000 หุน้ 

   

  มติทีประชุม ทปีระชมุมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตังิบการเงนิประจาํปี สนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 
2559 ดว้ยคะแนนเสยีง 
 

มต ิ จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 816,391,021 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - 0.0000 

จาํนวนเสยีงทงัหมด 816,391,021 100.0000 

  
 
วาระที 4 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2559 

 

ประธานได้มอบหมายให้นายเบญจ์เยียม เป็นผู้อธิบายเกยีวกบัรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล    
สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 ต่อทปีระชุม 

 

นายเบญจ์เยยีม รายงานต่อทีประชุมว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และ
ข้อบงัคับของบริษัท กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึง ไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า           



- 22 - 

 

ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ             
ทุนจดทะเบยีนและหา้มบรษิทัจ่ายปันผลจากเงนิประเภทอนืนอกจากเงนิกําไร และในกรณีทบีรษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่
หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล 

 

  อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจากงบการเงิน         
เฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมาย โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การสํารองเงิน           
ไวเ้พอืลงทุนในอนาคต การสาํรองเงนิไวเ้พอืจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มื หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในบรษิทั 

   

  ในปี 2559 บรษิทัมกีําไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจํานวน 152,718,299 บาท หกัสาํรองตาม
กฎหมายจํานวน 7,640,000 บาท คงเหลอืกําไรหลงัหกัสาํรองอยู่ท ี145,078,299 บาท ซงึคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณา
แลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท คดิเป็นเงนิปันผล     
จ่ายทงัสนิ 60,000,000 บาท  
 

  ทงันี วนักําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้เพอืรบัสทิธใินการรบัเงนิปันผล (Record Date) วนัท ี16 มนีาคม 2560 

และกาํหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัท ี16 พฤษภาคม 2560 โดยในปี 2559 สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผล อยู่ทรีอ้ยละ 41 ของกําไร
สทุธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการหลงัหกัภาษแีละสาํรองตามกฎหมาย 

 

เมอืจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ
ซกัถามเพมิเตมิเกยีวกบังบการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี  
   

  คาํถาม : นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้ือหุ้นสอบถามว่าตามทบีรษิทัมแีผนทจีะขยายสาขาไม่ทราบว่า
จะต้องใชจ้ํานวนเงนิลงทุนเท่าไหร่และเงนิทไีดร้บัจากการเสนอขายหุน้ IPO เพยีงพอต่อการลงทุนหรอืไม่ และเหลอื
พอสาํหรบัการจ่ายเงนิปันผลในปีถดัไปหรอืไม่ 
 
  คาํตอบ : นายเบญจเ์ยยีม ชแีจงต่อทปีระชุมว่าวตัถุประสงค์จากการเสนอขายหุน้ IPO คอืการ
ขยายสาขาและทําให้กจิการเจรญิเตบิโตเพมิขนึ โดยเงนิจากการเสนอขายหุน้ IPO บรษิทัจดัเตรยีมไวส้ําหรบัขยาย
กจิการสาขาเพมิขนึ 4 สาขา ซงึโดยปกตคิ่าใชจ้า่ยในการก่อสรา้งสาขา 1 สาขา จะใชเ้งนิลงทุนประมาณ 120 ลา้นบาท 
ทงันีเงนิลงทุนในการขยายกิจการยงัเพยีงพอสาํหรบัการขยายสาขาในปี 2560 และปี 2561 ซงึไม่มปัีญหาเรอืงการ
ลงทุน  
 

  สําหรบั เรอืงการจ่ายเงินปันผล เนืองจากการดําเนินธุรกิจบริษัทเป็นธุรกิจเงินสด ฉะนันก็จะมี
กระแสเงนิสดทไีหลเวยีนเขา้มาทุกวนั รวมถึงรายไดท้เีขา้มาทุกวนั สําหรบัปี 2559 บรษิทัมรีายไดม้าจากเอ๊าทเ์ลท    
7 สาขา โดยสาขาท ี8 เพงิเปิดไดเ้พยีง 45 วนั และในปี 2560 บรษิทัจะมรีายไดม้าจากสาขาพระนครศรอียุธยาและ
สาขาหาดใหญ่รวมทงัสาขาท ี10 ทกีาํลงัจะเปิดในไตรมาสท ี3 ปี 2560 ดว้ย 

 
  คาํถาม : นายมชียั หตัถกจิธาตร ีผูถ้อืหุน้สอบถามว่าสาขาพระนครศรอียุธยามผีลการดําเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ และมขีนาดรายไดเ้ทยีบเท่าสาขาอนืทมีขีนาดใกลเ้คยีงกนัหรอืไม่ 
  

  คาํตอบ : เบญจเ์ยยีม ไดช้แีจงต่อทปีระชุมว่าสาํหรบัสาขาพระนครศรอียุธยา เป็นสาขาทบีรษิทัได้
เปิดสาขาบรเิวณเสน้ทางหลวงหลกั และมผีลการดําเนินงานเป็นไปตามทบีรษิัทคาดการณ์ไว้ โดยกลุ่มลูกค้าทมีาใช้
บริการนอกจากจะเป็นกลุ่มลูกค้าทีเป็นผู้ทีใช้ถนนสัญจรแล้ว ยังได้กลุ่มลูกค้าใหม่เพิมขนึ คือ กลุ่มลูกค้านิคม
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อุตสาหกรรม ซงึสาขาพระนครศรอียุธยาตงัอยู่ฝังตรงขา้มนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค รวมไปถงึกลุ่มลูกคา้ท้องทมีาใช้
บรกิารดว้ย ซงึเป็นไปตามทคีาดการณ์ไวส้าํหรบัสาขาพระนครศรอียุธยา โดยมขีนาดใกลเ้คยีงกนักบัสาขาปากช่องทงั
ขนาดจาํนวนพนืทซีงึถอืว่าเป็นสาขาใหญ่ และรายไดข้นาดใกลเ้คยีงกนั 

 
  ประธานแจ้งต่อทปีระชุมว่า สําหรบัคําถามนอกเหนือจากวาระทกีําลงัพจิารณาอยู่ ขอให้ผู้ถือหุ้น
นําไปสอบถาม หรอืใหค้วามเหน็ในวาระอนืๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม 

 

เมอืไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพมิเตมิ ประธานจงึขอให้ที
ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559 และมอบหมายให้
เลขานุการทปีระชุมชแีจงเรอืงการลงมต ิโดยมติในวาระนีจะต้องได้รบัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้น      
ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

อนึง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะนี      
รวม 189 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 816,394,021 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 81.6394 ของหุ้นทจีําหน่ายได้ทงัหมด 

1,000,000,000 หุน้ 

 

 มติทีประชุม ทปีระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารจ่ายเงนิปันประจาํปี 2559 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ
บรษิัทจํานวน 1,000,000,000 หุ้น รวมเป็นเงนิปันผลทงัสนิ 60,000,000 บาท โดยจะทําการจ่ายเงนิปันผลให้แก่       
ผูถ้อืหุน้ทปีรากฏรายชอื ณ วนักาํหนดสทิธผิูถ้อืหุน้ (Record Date) เพอืสทิธใินการรบัเงนิปันผลวนัท1ี6 มนีาคม 2560 

และกาํหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัท ี16 พฤษภาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี 
 

มต ิ จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 816,394,021 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - 0.0000 

จาํนวนเสยีงทงัหมด 816,394,021 100.0000 

  
 

วาระที 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ 
   

  ประธานแจ้งต่อทปีระชุมว่า วาระนีเป็นการพจิารณาอนุมตัิการเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการที
ครบกําหนดออกตามวาระ และเพอืใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนและขอ้บงัคบัของบรษิทั ซงึกําหนดให้
กรรมการบรษิทัตอ้งหมุนเวยีนออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบรษิทัทงัหมด 

  สําหรบัในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบรษิัทมกีรรมการทคีรบกําหนดออกตาม
วาระ จาํนวน 3 คน ดงันี 
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1. นายปรชีา สง่วฒันา รองประธานกรรมการบรษิทั และ 
ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายพลูศกัด ิ ตนัสทิธพินัธ ์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นายวรวชัร ตนัตรานนท ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 
  เพอืใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกํากบัดูแลกจิการทดี ีประธานไดก้ล่าวเรยีนเชญิกรรมการทงั 3 คน
ออกนอกหอ้งประชุมในระหว่างการพจิารณาเลอืกตงักรรมการตามวาระนี 
 

  ทงันีคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า กรรมการทงั 3 คน 
เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ และมปีระสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบรษิัท จงึเสนอใหท้ปีระชุม
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา ซงึคณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตเิลอืกตงัให้
กรรมการทงั 3 คน กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง สําหรบัขอ้มูลรายละเอยีดเกยีวกบัผูท้ไีด้รบัการเสนอชอืเป็น
กรรมการทงั 3 คนไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ 

 

เมอืจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ
ซกัถามเพมิเตมิเกยีวกบักรรมการทคีรบกาํหนดออกจากวาระ ทงั 3 คน 

 

เมอืไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพมิเตมิ ประธานจงึมอบหมาย
ให้เลขานุการทปีระชุมชแีจงเรอืงการลงมติเลอืกตงักรรมการเป็นรายบุคคล จงึขอให้ผู้ถือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะจาก     
ผูถ้อืหุน้ทุกท่านลงมตโิดยใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง ซงึสามารถเลอืกทจีะลงคะแนนเสยีงในช่องเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอื
งดออกเสยีง โดยเจา้หน้าทจีะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทไีมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง สาํหรบั
การพิจารณาเลือกตงักรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะทงัหมดที
ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยภายหลงัและเมอืรวบรวมคะแนนเสยีงเรยีบร้อยแล้ว จะไดม้กีารแจง้ผลการตรวจนับคะแนน
เสยีงทกีรรมการแต่ละท่านไดร้บัเลอืกตงัเป็นรายบุคคล โดยมตใินวาระนีจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

อนึง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะน ี      
รวม 189 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 816,394,021 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.6394 ของหุ้นทจีําหน่ายได้ทงัหมด 

1,000,000,000 หุน้ 

  
 มติทีประชุม ทปีระชุมมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิเลอืกตงักรรมการทคีรบกําหนดออกตามวาระ

กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีวาระหนึง ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี 
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1. นายปรชีา สง่วฒันา  

มต ิ จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 816,394,021 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - 0.0000 

จาํนวนเสยีงทงัหมด 816,394,021 100.0000 
  

 

2. นายพลูศกัด ิ ตนัสทิธพินัธ ์  

มต ิ จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 816,394,021 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - 0.0000 

จาํนวนเสยีงทงัหมด 816,394,021 100.0000 
  

 

3. นายวรวชัร ตนัตรานนท ์  

มต ิ จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 816,394,021 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - 0.0000 

จาํนวนเสยีงทงัหมด 816,394,021 100.0000 
 

 

วาระที 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ประธานแจ้งต่อทปีระชุมว่า วาระนีเป็นการพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ซงึจะต้องได้รบั

อนุมตัิจากทปีระชุมผู้ถอืหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการกลนักรองจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนอย่างละเอยีดถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าทแีละความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบกบั
บริษัทจดทะเบียนอืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทงัขนาดของรายได้ มูลค่าหลักทรัพย์รวมและกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงผลประกอบการของบริษัท  คณะกรรมการจึงเห็นสมควร เสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 ดงันี 
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  1.  วงเงนิค่าตอบแทนกรรมการ รวมไม่เกนิ 7,500,000 บาท  

  2.  ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบยีประชุมกรรมการ ทปีรากฏในหนงัสอืเชญิประชมุซงึจดัส่งใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหุน้แลว้ ดงัตารางขา้งล่างน ี 

  ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/เดอืน/คน) 

ค่าเบยีประชุม 

(บาท/ครงั) 
หมายเหตุ 

 

1. คณะกรรมการบรษิทั 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
 

 

 

  

 
45,000 

15,000 

  

 
20,000 

20,000 

กรรมการท่านใดเป็นผู้บริหารกาํหนดค่าตอบแทน
ดงันี 

ตําแหน่ง 

ค่าตอบแทน 

รายเดอืน
(บาท/เดอืน/

คน) 

ค่าเบยีประชุม 

(บาท/ครงั) 

ประธานกรรมการ 10,000 20,000 

กรรมการบรษิทั 10,000 5,000 
 

2.คณะกรรมการตรวจสอบ  
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  

35,000 

15,000 

  

20,000 

15,000 

 

- 

3. คณะกรรมการสรรหาและ 
พจิารณาค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  

 

- 
- 

  

 

20,000 

15,000 

 

- 

 
 

  ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/เดอืน/คน) 

ค่าเบยีประชุม 

(บาท/ครงั) 
หมายเหตุ 

 

4. คณะกรรมการบรหิาร
ความเสยีง 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  

 

25,000 

10,000 

  

 

20,000 

15,000 

 

 

กรรมการท่านใดทเีป็นพนักงานบรษิัท จะไม่ได้รบัเบยี
ประชุม 

5. คณะกรรมการกาํกบัดแูล
กจิการทดี ี

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  

 

- 

- 

  

 

20,000 

15,000 

 

 

- 

 
  ทงันีค่าตอบแทนและเบยีประชุมดงักล่าวขา้งตน้ ถา้ไดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหุน้แลว้จะใหม้ผีล
เรมิใชต้งัแต่เดอืนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะไดพ้จิารณา
เหน็ว่าค่าตอบแทนดงักล่าวไม่เหมาะสมหรอืสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิโดยรวมแลว้จะนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาขออนุมตัต่ิอทปีระชุมผูถ้อืหุน้ใหท้าํการแกไ้ขเปลยีนแปลงต่อไป 

 

  คาํถาม : นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้สอบถามว่าอยากทราบเรอืงการกาํหนดค่าตอบแทนรายเดอืน
ของคณะกรรมการบรหิารความเสยีง 
 

  คาํตอบ : นายพลูศกัด ิตนัสทิธพินัธ ์ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดช้แีจงต่อ
ทปีระชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริหารความเสยีงนัน มีหลกัสําคญัในการพิจารณา         
2 เรอืง คอื คณะกรรมการบรหิารความเสยีงต้องพิจารณาใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะในภาพรวมความเสยีงของ
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บริษัทและความเสยีงในการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในการเปิดสาขาทุกสาขาของบริษัท ซงึการพิจารณาของ
คณะกรรมการบรษิทัตอ้งการความเหน็และขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบรหิารความเสยีง ว่าการลงทุนนนัมคีวาม
เสยีงประเดน็ใดบา้ง เพอืทจีะไดพ้จิารณาผลกระทบทจีะเกดิขนึและการหาวธิกีารป้องกนั รวมทงัแผนการบรหิารความ
เสยีงดว้ย ซงึขอ้เสนอแนะดงักล่าวนนัถอืเป็นเงอืนไขทตี้องปฏบิตัเิพอืเป็นแผนการป้องกนัและบรหิารความเสยีงของ
บรษิทั 
 
  เมอืจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ
ซกัถามเพมิเตมิเกยีวกบัค่าตอบแทนกรรมการ 
 

  เมอืไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพมิเตมิ ประธานจงึขอให้ที
ประชุมลงมติพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และมอบหมายใหเ้ลขานุการทปีระชุมชแีจงเรอืงการลงมติ โดยมต ิ    
ในวาระนีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุม 

 
อนึง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะนี      

รวม 189 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 816,394,021 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 81.6394 ของหุ้นทจีําหน่ายได้ทงัหมด 

1,000,000,000 หุน้ 

 

  มติทีประชุม ทปีระชุมมมีตอินุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ วงเงนิค่าตอบแทนกรรมการ รวมไม่
เกนิ 7,500,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบยีประชุมกรรมการ ตามอตัราทเีสนอมา ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี  
         

มต ิ จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 815,537,721 99.8951 

ไม่เหน็ดว้ย 856,300 0.1049 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - 0.0000 

จาํนวนเสยีงทงัหมด 816,394,021 100.0000 

  
วาระที 7 พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2560 

 

ประธานแจ้งต่อทปีระชุมว่า วาระนีเป็นการพจิารณาอนุมตักิารแต่งตงัผู้สอบบญัช ีและกําหนดค่า
สอบบญัชปีระจําปี 2560 คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ปีระชุมผูถ้ือหุ้นพจิารณาแต่งตงั
ผูส้อบบญัช ีไดแ้ก่ 

1. นายเมธ ีรตันศรเีมธา               ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขท ี 3425 และ/หรอื 

2. นายพศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน์       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขท ี2308 และ/หรอื 

3. นายอคัรเดช เปลยีนสกุล          ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขท ี5389  

   แห่ง บรษิัท เอม็ อาร ์แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจําปี 2560 และ
เสนอใหพ้จิารณากาํหนดค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2560 เป็นจาํนวน 1,800,000 บาท ซงึเป็นค่าสอบบญัชเีท่ากบัปีทแีลว้ 
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   ในกรณีทผีู้สอบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัิหน้าทไีด้ ให้บรษิัท เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิ เอท 
จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตอนืของสาํนักงานทําหน้าทตีรวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ
บรษิทั  แทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได ้

    

   เมอืจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเห็น หรือ
ซกัถามเพมิเตมิเกยีวกบัผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทน 

 

  เมอืไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพมิเตมิ ประธานจงึขอให้ที
ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2560 และ
มอบหมายใหเ้ลขานุการทปีระชุม ชแีจงเรอืงการลงมต ิโดยมตใินวาระนีจะต้องไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก     
ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

อนึง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะนี       
รวม 190 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 816,410,921 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 81.6411 ของหุ้นทจีําหน่ายได้ทงัหมด 

1,000,000,000 หุน้ 

        
  มติทีประชุม ทปีระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิแต่งตงับรษิัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท 
จาํกดั โดยนายเมธ ีรตันศรเีมธา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี3425 และ/หรอืนายพศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน์ ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตทะเบยีนเลขท ี2308 และ/หรอืนายอคัรเดช เปลยีนสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขท ี5389 เป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั และกําหนดค่าตอบแทนสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีปี 2560 จํานวน 1,800,000 บาท และในกรณีที
ผูส้อบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัิหน้าทไีด้ ให้บรษิัท เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซเิอท จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาตอนืของสาํนกังานทาํหน้าทตีรวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าว
ได ้ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี 
 

มต ิ จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 816,410,921 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - 0.0000 

จาํนวนเสยีงทงัหมด 816,410,921 100.0000 
 

 

วาระที 8 เรอืงอืน ๆ 
 

ประธานได้แจ้งต่อทปีระชุมว่า วาระนีเป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ถือหุ้นเสนอเรอืงอนืทนีอกเหนือ    
จากวาระทกีาํหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม โดยใหอ้ยู่ภายใต้หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทกีฎหมายกําหนด โดยมอบหมาย    
ให้เลขานุการทปีระชุมชแีจงการเสนอวาระอนืๆ นอกเหนือจากทกีําหนดในหนังสอืเชญิประชุม ตามพระราชบญัญตั ิ 
บรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กําหนดไว้ว่า เมอืทปีระชุมพจิารณาระเบยีบวาระการประชุม
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ตามลําดบัระเบยีบวาระทกีําหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมแลว้ ผูถ้อืหุน้ซงึมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดท้งัหมด จะขอใหท้ปีระชุมพจิารณาเรอืงอนืนอกจากทกีาํหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด ้ 

 

    

   เมอืจบการรายงาน ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเสนอวาระอนืใดเพมิเตมิ 
 
   เมอืไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเสนอวาระอนืใดเพมิเตมิแลว้ ประธานกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทเีขา้
ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 และปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

 

 

ลงชอื -วสิทุธ ิวทิยฐานกรณ์- 

(นายวสิทุธ ิวทิยฐานกรณ์) 
ประธานทปีระชุม 
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สิงทีส่งมาด้วย 3 

ประวติัผูไ้ด้รบัเสนอชือเพือเลอืกตงัเป็นกรรมการของบริษทั 

 
 ชือ – สกลุ  นายวราชยั ส่งวฒันา 
 อายุ  49 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

ประวติัการศึกษาและอบรม 

๏ ปรญิญาโท สาขาการตลาด  
The Western Campus University London 

๏ ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ประสบการณ์ / การดาํรงตําแหน่งในบรษิทั ปัจจบุนั 

๏ กรรมการบรษิทั  

 

ประสบการณ์  
การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอนื 

ทเีป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

ปัจจบุนั 

- ไม่ม ี- 

 

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอนื 

ทไีม่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

 

ปัจจบุนั 

๏ กรรมการ 
บรษิทั บ ีไวส ์(ประเทศไทย) จาํกดั / ธุรกจิจดัจาํหน่ายเครอืงสาํอาง 
บรษิทั ลฟิวงิ เอทเซทเทอรา จาํกดั / ธุรกจิรา้นอาหาร 
บรษิทั เดอะ เอฟวนั จาํกดั / ธุรกจิใหบ้รกิารทพีกั สาธารณูปโภค 
บรษิทั พร-ีพราว จาํกดั / ธุรกจิใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์
บรษิทั ไวท ์แมค็โนเลยี จาํกดั / ธุรกจิจาํหน่ายเสอืผา้สาํเรจ็รปู 
บรษิทั เพาเวอรน์าว จาํกดั / ธุรกจิรบัจา้งตดัเสอืผา้สาํเรจ็รปู 
บรษิทั เจรญิชยั แอนด ์ซนั แอกรคิลัเจอร ์จาํกดั / ธุรกจิใหเ้ช่าคลงัสนิคา้ 

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอนื 

ทแีขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั 

- ไม่ม ี- 

 

การถอืหุน้ในบรษิทั  
(ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560) 

13.43 % 

 

วนั เดอืน ปี ทไีดร้บัการแต่งตงั 
 

9 พฤษภาคม 2559 

 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
 

- ไม่ม ี- 
 

ประเภทของกรรมการทจีะแต่งตงั 
 

กรรมการบรษิทั 

 

การเขา้ร่วมประชมุ ประจาํปี 2560  ๏ คณะกรรมการบรษิทั  8  ครงัจากจาํนวน  8  ครงั 
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ประวติัผูไ้ด้รบัเสนอชือเพือเลอืกตงัเป็นกรรมการของบริษทั 

 

 ชือ – สกลุ นางช่อทิพย ์ ส่งวฒันา  วฒิุพงศ ์
 อาย ุ 43 ปี 

 

 

ประวติัการศึกษาและอบรม 

๏ ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๏ ปรญิญาตร ีนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

๏ ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 124/2559 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 219/2559 

- หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 26/2557 

 

ประสบการณ์ / การดาํรงตําแหน่งในบรษิทั ปัจจบุนั 

๏ กรรการบรษิทั  

๏ กรรมการบรหิาร  
๏ กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี

 

ประสบการณ์  

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอนื 

ทเีป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

ปัจจบุนั 

 - ไม่ม ี- 

 

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอนื 

ทไีม่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

ปัจจบุนั 

๏ กรรมการ  

บรษิทั ขนมจนี บางกอก จาํกดั / ธุรกจิรา้นอาหาร 

บรษิทั บ ีไวส ์(ประเทศไทย) จาํกดั / ธุรกจิจดัจาํหน่ายเครอืงสาํอาง 

บรษิทั พร-ีพราว จาํกดั / ธุรกจิใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์

บรษิทั ควิแอสเซท จาํกดั / ธุรกจิซอืขายอสงัหารมิทรพัย ์

บรษิทั คยีพ์อ้ยท ์คอนสตรคัชนั จาํกดั / ธุรกจิก่อสรา้งอาคาร 

บรษิทั เจรญิชยั แอนด ์ซนั แอกรคิลัเจอร ์จาํกดั / ธุรกจิใหเ้ช่าคลงัสนิคา้ 

บรษิทั ควิฟารม์ จาํกดั / ธุรกจิแปรรปูผลผลติทางการเกษตร 
 

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอนื 

ทแีขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั 

 

- ไม่ม ี– 
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การถอืหุน้ในบรษิทั  
(ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560) 

 

0.003 %  

 

วนั เดอืน ปี ทไีดร้บัการแต่งตงั 
 

9 พฤษภาคม 2559 

 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
 

- ไม่ม ี- 
 

ประเภทของกรรมการทจีะแต่งตงั 
 

กรรมการบรษิทั 

 

การเขา้ร่วมประชมุ ประจาํปี 2560 
 

๏ คณะกรรมการบรษิทั  8  ครงั จากจาํนวน  8  ครงั 
๏ คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี 2  ครงั จากจาํนวน  2  ครงั 
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ประวติัผูไ้ด้รบัเสนอชือเพือเลอืกตงัเป็นกรรมการของบริษทั 

 ชือ - สกลุ  นายเบญจเ์ยียม  ส่งวฒันา 
 อาย ุ37 ปี 

 

 

 

 

 

ประวติัการศึกษาและอบรม 

๏ ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  
University of Bradford ประเทศองักฤษ 

๏ ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรม มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

๏ ประกาศนียบตัร  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 219/2559 

 

ประสบการณ์ / การดาํรงตําแหน่งในบรษิทั 

 

ปัจจบุนั 

กรรมการบรษิทั /  
กรรมการบรหิารความเสยีง /  
ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 
 

ประสบการณ์/ การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอนื 

ทเีป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

ปัจจบุนั 

- ไม่ม ี– 
 

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอนื 

ทไีม่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

 

ปัจจบุนั 

๏ กรรมการ 
บรษิทั ขนมจนี บางกอก จาํกดั / ธุรกจิรา้นอาหาร 

บรษิทั ควิแอสเซท จาํกดั / ธุรกจิซอืขายอสงัหารมิทรพัย ์

บรษิทั ควิฟารม์ จาํกดั / ธุรกจิแปรรปูผลผลติทางการเกษตร 
 

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอนื 

ทแีขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั 

- ไม่ม ี- 

 

การถอืหุน้ในบรษิทั  
(ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560) 

0.003% 

 

วนั เดอืน ปี ทไีดร้บัการแต่งตงั 
 

9 พฤษภาคม 2559 

 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
 

- ไม่ม ี- 
 

ประเภทของกรรมการทจีะแต่งตงั 
 

กรรมการบรษิทั 

 

การเขา้ร่วมประชมุ ประจาํปี 2560 ๏ คณะกรรมการบรษิทั 8 ครงัจากจาํนวน  8 ครงั 
๏ คณะกรรมการบรหิารความเสยีง 5 ครงัจากจาํนวน 5 ครงั 
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                         สิงทีส่งมาด้วย 3  

นิยามกรรมการอิสระ  
 บรษิทั ไดก้ําหนดคุณสมบตัิของกรรมการอสิระ ตามขอ้กําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน ี

 คณุสมบติัคณะกรรมการอิสระ 

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย       
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ทงันี นับรวมการถอืหุน้ของผูท้เีกยีวขอ้งของ
กรรมการอสิระรายนนัๆ ดว้ย 

- ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทมีสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทปีรกึษาทไีดเ้งนิเดอืนประจํา หรอื    
ผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืของผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วนัทยีนืคําขออนุญาตต่อสาํนักงาน ทงันี ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าว ไม่รวมถงึกรณีทกีรรมการอสิระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรอืทปีรกึษาของสว่นราชการซงึเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั 

- ไม่เป็นบุคคลทมีีความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทเีป็นบดิา
มารดา คู่สมรส พน้ีอง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม 
หรอืบุคคลทจีะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

- ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่       
หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะทอีาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน 
รวมทงัไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทมีนีัย หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของผู้ทมีคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัท 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทยีนืคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ            
ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นทมีนีัย ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสํานักงานสอบ
บญัช ีซงึมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุม
ของบรษิัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทยีนืคําขอ
อนุญาตต่อสาํนกังาน 

- ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซงึรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทปีรกึษากฎหมายหรอืทปีรกึษา
ทางการเงิน ซงึได้รบัค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม       
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทมีนียั ผูม้อีาํนาจควบคุม หรอืหุน้ส่วน
ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนนั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที
ยนืคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน  

- ไม่เป็นกรรมการทไีด้รับการแต่งตงัขนึเพือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ          
ผูถ้อืหุน้ซงึเป็นผูท้เีกยีวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

- ไม่ประกอบกจิการทมีสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทมีนีัยกบักจิการของบรษิัท หรอืบรษิัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่ วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน          
ทปีรกึษาทรีบัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทมีสีทิธอิอกเสยีงทงัหมดของบรษิัทอนื 
ซงึประกอบกจิการทมีสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทมีนียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

- ไม่มลีกัษณะอนืใดททีาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกยีวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั  
- กรรมการอสิระตามคุณสมบตัขิา้งตน้ อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการดําเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ           
ผูม้อีาํนาจควบคุมโดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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สิงทีส่งมาด้วย 4 
         (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

Proxy (Form A.) 

  เขยีนท ี   
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                          Written at 
Shareholders’ Registration No. 

 วนัท ี      เดอืน                            พ.ศ. ___________           
 Date        Month                        Year 

(1)       ขา้พเจา้     สญัชาต ิ    

           I/We               nationality      

           อยู่บา้นเลขท ี           

 Address  

 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอร ีเอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน)  

being a shareholder of FN Factory Outlet Public Company Limited  
 

 โดยถอืหุน้จาํนวนทงัสนิรวม                             หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบัเสยีง ดงัน ี                                                            
           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. ชอื                                                                         อายุ        ปี  เลขท ี            หมูท่_ี___  
 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. ชอื   นายวสิุทธ ิ  วทิยฐานกรณ์        กรรมการอสิระ   อายุ   64   ปี เลขท ี     991  หมูท่_ี__  
 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. ชอื   นางเสาวนีย ์  กมลบุตร               กรรมการอสิระ           อายุ   65   ปี เลขท ี 991 หมูท่_ี_  
 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. ชอื   นายพลูศกัด ิ  ตนัสทิธพินัธ ์              กรรมการอสิระ   อายุ   59   ปี เลขท ี 991 หมูท่_ี-__ 

 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     

 
คนใดคนหนงึเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพอืเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2561 ในวนัท ี24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดทิอเรยีม อาคารเอฟเอ็น บวิดงิ เลขท ี991 ถนนพระราม 9       
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 
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. 

 
กจิการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทมีผีูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทขีา้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะ
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. 

 
 
 
 
   ลงชอื / Signed      ผูม้อบฉนัทะ / Proxy Grantor 
                    ( ) 
 
    
   ลงชอื / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder 
                   (  ) 
  
   ลงชอื / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder 
                 (นายวสิุทธ ิวทิยฐานกรณ์ / Mr. Visuth  Vitayathanagorn) 
  
 
   ลงชอื / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy Holder 
                 (นางเสาวนีย ์กมลบุตร /  Mrs. Saowanee Kamolbutr) 
 
 
   ลงชอื / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder 
                  (นายพลูศกัด ิตนัสทิธพินัธ ์/ Mr. Poolsak Tansitthipun) 
 

 

 

 

หมายเหตุ 1.  ผูถ้อืหุน้ทมีอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีง 
  ลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

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. วาระแต่งตงักรรมการสามารถแต่งตงักรรมการทงัชุดหรอืแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

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. 
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สิงทีส่งมาด้วย 4 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 

  เขยีนท ี   
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                          Written at 
Shareholders’ Registration No. 

 วนัท ี      เดอืน        พ.ศ. ___________                     
  Date        Month         Year 
(1)       ขา้พเจา้     สญัชาต ิ    

           I/We               nationality      

           อยู่บา้นเลขท ี           

 Address  

 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอร ีเอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน)  

being a shareholder of FN Factory Outlet Public Company Limited  
 

 โดยถอืหุน้จาํนวนทงัสนิรวม                             หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบัเสยีง ดงัน ี                                                            
           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 ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด้) 
           Hereby appoint  (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy) 

  

  1. ชอื                                                                         อายุ        ปี  เลขท ี            หมูท่_ี___  
 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. ชอื  นายวสิุทธ ิ  วทิยฐานกรณ์        กรรมการอสิระ   อายุ   64   ปี เลขท ี     991  หมูท่_ี-__  
 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. ชอื   นางเสาวนีย ์  กมลบุตร               กรรมการอสิระ           อายุ   65   ปี เลขท ี 991 หมูท่ ี-___  
 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. ชอื   นายพลูศกัด ิ  ตนัสทิธพินัธ ์              กรรมการอสิระ   อายุ   59   ปี เลขท ี 991   หมูท่ ี-__   
 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     

 
คนใดคนหนงึเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพอืเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2561 ในวนัท ี24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดทิอเรยีม อาคารเอฟเอ็น บวิดงิ เลขท ี991 ถนนพระราม 9       
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 
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. 

 
 
(4)  ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครงันี ดงัน.ี- 

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows: 
 

วาระที  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2560 

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held  

 on April 28, 2017 

 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                 (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed  

                        appropriate. or  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
 

วาระที  2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 

Agenda 2 To acknowledge of the Company's operating results for the year 2017 

 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560 

The proxy holder is entitled to acknowledge the Company's operating results for the year 2017. 
 

วาระที  3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี สินสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the Year Ended 31 December 2017 

 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                 (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed  

                         appropriate. or  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
 

 

 

 

 

 

 



- 39 - 

 

วาระที  4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 และจ่ายเงินปันผล 

Agenda 4        To consider and approve the appropriation of net profit for the year 2017 and dividend payment 
 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                               (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed  

appropriate. or  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

 

วาระที 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตงักรรมการ แทนกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ จาํนวน 3 คน  
  คือ นายวราชยั ส่งวฒันา, นางช่อทิพย ์ส่งวฒันา วฒิุพงศ,์ และนายเบญจเ์ยียม ส่งวฒันา 
Agenda 5 To consider and elect the directors to replace those who are due to retire by rotation  

Mr. Varachai Songwatana, Mrs. Chortip Songwatana Vudhibhong, and Mr. Benyiam Songwatana  

 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                 (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed   

                         appropriate. or  

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 

    การเลือกตงักรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระทงั 3 คนกลบัเข้ารบัตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง 

  Re-election of all 3 retiring directors 

     เหน็ดว้ย / Approve       ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสยีง / Abstain 

  การเลือกตงักรรมการทีครบกาํหนดต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเข้ารบัตาํแหน่งเป็นรายบคุคล 

  Re-election of any retiring director, namely 

  (1)  นายวราชยั ส่งวฒันา 
    Mr. Varachai Songwatana 
        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

  (2)  นางช่อทิพย ์ส่งวฒันา วฒิุพงศ ์
    Mrs. Chortip Songwatana Vudhibhong 
  เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

  (3)  นายเบญจเ์ยียม ส่งวฒันา 
    Mr. Benyiam Songwatana 
        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

  
วาระที 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

Agenda 6 To consider and approve the directors’ remuneration 

    

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                               (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed  

appropriate. or  

    

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
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วาระที 7 พิจารณาแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 2561 

Agenda 7 To consider and appoint the auditors and determination the audit fee for the 2018 accounting period 

 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                  (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed   

                        appropriate. or  

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  
 

วาระที 8  พิจารณาอนุมติัแก้ไขเปลียนแปลงนโยบายขยายสาขา 

Agenda 8 To consider and approve the amendment of branch expansion policy 
 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                               (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed  

appropriate. or  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
 

วาระที 9 พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบับริษทั  
Agenda 9 To consider and approve the amendment of the Company’s Articles of Association  
 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                               (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed  

appropriate. or  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
 

วาระที 10 พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงคข์องบริษทั) 
Agenda 10 To consider and approve the amendment Clause 3 of the Company's Memorandum of Association (the 

Company's objectives) 

   

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                 (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed   

                        appropriate. or  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  
 

วาระที 11  เรืองอืนๆ   (ถ้ามี) 

Agenda 11 Other matters (if any) 
    

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                 (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed     

                        appropriate. or  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทไีมเ่ป็นไปตามทรีะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนใีหถ้อืว่า การลงคะแนนเสยีงนนัไม่
ถูกตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not 

my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณทีขีา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรอืในกรณีททีปีระชุมมกีาร
พจิารณาเลอืกลงมติในเรอืงใดนอกเหนือจากเรอืงทรีะบุไวข้า้งต้นรวมถงึกรณีทมีกีารแกไ้ขเปลยีนแปลงหรอืเพมิเติมขอ้เทจ็จรงิ
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the 

meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case 

that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and 

vote as to his/her consideration. 

 

กจิการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมเวน้แต่กรณทีมีผีูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทขีา้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะให้
ถอืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
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. 

 
 
 
   ลงชอื / Signed      ผูม้อบฉนัทะ / Proxy Grantor 
                    ( ) 
 
    
   ลงชอื / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder 
                    ( ) 
  
    
   ลงชอื / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder 
                 (นายวสิุทธ ิวทิยฐานกรณ์ / Mr. Visuth  Vitayathanagorn) 
  
 
   ลงชอื / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy Holder 
                   (นางเสาวนีย ์กมลบุตร /  Mrs. Saowanee Kamolbutr) 
 
 
   ลงชอื / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder 
                  (นายพลูศกัด ิตนัสทิธพินัธ ์/ Mr. Poolsak Tansitthipun) 
 
 

หมายเหตุ 

1. ผูถ้ือหุ้นทมีอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้้รบัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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. วาระแต่งตงักรรมการสามารถแต่งตงักรรมการทงัชุดหรอืแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

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. 

  3.  ในกรณีทมีวีาระทจีะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทรีะบุไว้ขา้งต้น  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพมิเตมิได้ในใบ
ประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, 

the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form B. 
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ใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
Attachment to the Proxy (Form B.) 

การมอบฉนัทะในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอร ีเอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน) 

Transferal of rights in the capacity as shareholder in FN Factory Outlet Public Company Limited  

ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 2561 ในวนัท ี24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้งออดทิอเรยีม เลขท ี991 อาคารเอฟเอน็  
บวิดงิ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 

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 date and at any postponement thereof. 
 

วาระที   เรือง   

Agenda   Ref.  

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

 (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed         

      appropriate. or  

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
     (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve     ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove    งดออกเสยีง / Abstain 
วาระที    เรือง   

Agenda    Ref.  

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

 (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed   

      appropriate. or  

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
     (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

       เหน็ดว้ย / Approve    ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสยีง / Abstain 
วาระที    เรือง   

Agenda    Ref.  

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

 (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed  

                                  appropriate. or  

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
     (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

       เหน็ดว้ย / Approve    ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสยีง / Abstain 
 

วาระที _____   เรือง เลือกตงักรรมการ (ต่อ) 

Agenda   To consider and elect the directors to replace those who are due to retire by rotation (to attach) 

     ชือกรรมการ    

     Namely 

       เหน็ดว้ย / Approve    ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสยีง / Abstain 

     ชือกรรมการ    

    Namely 

       เหน็ดว้ย / Approve    ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสยีง / Abstain 

     ชือกรรมการ    

    Namely 

       เหน็ดว้ย / Approve    ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสยีง / Abstain 

    ชือกรรมการ    

    Namely 

       เหน็ดว้ย / Approve    ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสยีง / Abstain 
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สิงทีส่งมาด้วย 4 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Proxy (Form c.) 

 
  เขยีนท ี            
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                          Written at 
Shareholders’ Registration No. 

 วนัท ี      เดอืน                   พ.ศ.  _         
 Date       Month                Year 

 
(1)       ขา้พเจา้    สญัชาต ิ   

           I/We   nationality      

           อยู่บา้นเลขท ี    

           Address  
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั     
          As the operator of Custodian for 
 ซงึเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอรี เอา๊ท์เลท จาํกดั (มหาชน)  

being a shareholder of FN Factory Outlet Public Company Limited 
 

          โดยถอืหุน้จาํนวนทงัสนิรวม                             หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบัเสยีง ดงันี                                                              
          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 

 
 
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด้) 

Hereby appoint  (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy) 
  1. ชอื                                                                         อายุ        ปี  เลขท ี            หมูท่_ี___  
 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. ชอื    นายวสิุทธ ิ  วทิยฐานกรณ์        กรรมการอสิระ   อายุ   64   ปี เลขท ี     991  หมูท่_ี-__  
 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. ชอื   นางเสาวนีย ์  กมลบุตร               กรรมการอสิระ           อายุ   65   ปี เลขท ี 991 หมูท่_ี-__    
 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. ชอื   นายพลูศกัด ิ  ตนัสทิธพินัธ ์              กรรมการอสิระ   อายุ   59   ปี เลขท ี 991  หมูท่_ี-__   
 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     

 
คนใดคนหนงึเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพอืเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2561 ในวนัท ี24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดทิอเรยีม อาคารเอฟเอ็น บวิดงิ เลขท ี991 ถนนพระราม 9       
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 
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. 
 
 (3)       ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนครงันี ดงัน ี

I/We hereby authorize the proxy holder to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
 

               มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทงัหมดทถีอืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้
  Authorize according to the total number of shares held and entitled to vote 
 
               มอบฉนัทะบางส่วนคอื 
 
    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 

                     รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้งัหมด                                                                                    เสยีง 
  Total voting rights                                                                                                            votes 

 
(4)  ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครงันี ดงัน.ี- 

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows: 

 

วาระที  1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2560 

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held  

 on April 28, 2017 

 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                 (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed  

                        appropriate. or  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
 

วาระที  2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 

Agenda 2 To acknowledge of the Company's operating results for the year 2017 

 

    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560 

The proxy holder is entitled to acknowledge the Company's operating results for the year 2017. 
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วาระที  3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี สินสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the Year Ended 31 December 2017 

 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                 (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed  

                         appropriate. or  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

 

วาระที  4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 และจ่ายเงินปันผล 

Agenda 4         To consider and approve the appropriation of net profit for the year 2017 and dividend payment 
 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                               (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed  

appropriate. or  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

 

วาระที 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตงักรรมการ แทนกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ จาํนวน 3 คน  
  คือ นายวราชยั ส่งวฒันา, นางช่อทิพย ์ส่งวฒันา วฒิุพงศ,์ และนายเบญจเ์ยียม ส่งวฒันา 
Agenda 5 To consider and elect the directors to replace those who are due to retire by rotation  

Mr. Varachai Songwatana, Mrs. Chortip Songwatana Vudhibhong, and Mr. Benyiam Songwatana  

 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                 (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed   

                         appropriate. or  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 

  การเลือกตงักรรมการทีออกจากตาํแหน่งตามวาระทงั 3 คนกลบัเข้ารบัตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง 

  Re-election of all 3 retiring directors 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

  การเลือกตงักรรมการทีครบกาํหนดต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเข้ารบัตาํแหน่งเป็นรายบคุคล 

  Re-election of any retiring director, namely 
  (1)  นายวราชยั ส่งวฒันา 
    Mr. Varachai Songwatana 
        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

  (2)  นางช่อทิพย ์ส่งวฒันา วฒิุพงศ ์
    Mrs. Chortip Songwatana Vudhibhong 
  เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

 
  (3)  นายเบญจเ์ยียม ส่งวฒันา 
    Mr. Benyiam Songwatana 
        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
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วาระที 6          พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
Agenda 6 To consider and approve the directors’ remuneration 

    

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                               (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed  

appropriate. or  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
 

วาระที 7 พิจารณาแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 2561 

Agenda 7 To consider and appoint the auditors and determination the audit fee for the 2018 accounting period 

 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                  (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed   

                        appropriate. or  

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
    (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  
 

วาระที 8  พิจารณาอนุมติัแก้ไขเปลียนแปลงนโยบายขยายสาขา 

Agenda 8 To consider and approve the amendment of branch expansion policy 

 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                               (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed  

appropriate. or  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
 

วาระที 9 พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบับริษทั  
Agenda 9 To consider and approve the amendment of the Company’s Articles of Association  

 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                               (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed  

appropriate. or  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
 

วาระที 10 พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงคข์องบริษทั) 
Agenda 10 To consider and approve the amendment Clause 3 of the Company's Memorandum of Association (the 

Company's objectives) 

   

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                  (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed   

                        appropriate. or  

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  
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วาระที 11  เรืองอืนๆ   (ถ้ามี) 

Agenda 11 Other matters (if any) 

    

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

                 (a)   The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed     

                        appropriate. or  

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
   (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

        เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทไีมเ่ป็นไปตามทรีะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนใีหถ้อืว่า การลงคะแนนเสยีงนนัไม่
ถูกตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not 

my/our voting as a shareholder. 
 

(6) ในกรณทีขีา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณทีทีปีระชุมมกีาร
พจิารณาเลอืกลงมตใินเรอืงใดนอกเหนือจากเรอืงทรีะบุไวข้า้งตน้รวมถงึกรณทีมีกีารแกไ้ขเปลยีนแปลงหรอืเพมิเตมิขอ้เทจ็จรงิ
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the 

meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case 

that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and 

vote as to his/her consideration. 

 

กจิการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมเวน้แต่กรณทีมีผีูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทขีา้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะให้
ถอืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
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. 

 

 
 
   ลงชอื / Signed      ผูม้อบฉนัทะ / Proxy Grantor 
                    ( ) 
 
    
   ลงชอื / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder 
                 (  ) 
 
    
   ลงชอื / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder 
                    (นายวสิุทธ ิวทิยฐานกรณ์ / Mr. Visuth  Vitayathanagorn) 
  
 
   ลงชอื / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ Proxy Holder 
     (นางเสาวนีย ์กมลบุตร /  Mrs. Saowanee Kamolbutr) 
 

 
   ลงชอื / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder 
                  (นายพลูศกัด ิตนัสทิธพินัธ ์/ Mr. Poolsak Tansitthipun) 
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หมายเหตุ 
1.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นใีหใ้ชเ้ฉพาะกรณทีผีูถ้อืหุน้ทปีรากฏชอืในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัใหค้สัโตเดยีนใน   
    ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เท่านนั 
    The Proxy Form C. shall be used only in the case where the shareholder whose name appeared in the Shareholders     
    registration as  
2.  หลกัฐานทตีอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
 Evidence requires to attach this Proxy Form are as follows: 

1. หนงัสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
Power of Attorney from the shareholder authorized the Custodian to sign the Proxy Form on his behalf 

2. หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 
Confirmation in writing that the person who sign the Proxy Form has been permitted to carry on Custodian business 

3.  ผูถ้อืหุน้ทมีอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยก  
    จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

    The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of share     
    may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote. 
4.  วาระการแต่งตงักรรมการสามารถเลอืกตงักรรมการทงัชุดหรอืเลอืกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 
    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. 

5.  ในกรณทีมีวีาระทจีะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทรีะบุไวข้า้งตน้ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพมิเตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบ  
    หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
    In case there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the grantor may specify such   
    agenda in the Annex of this Proxy.    
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ใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 
Attachment to the Proxy (Form C.) 

การมอบฉนัทะในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอร ีเอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน) 

Transferal of rights in the capacity as shareholder in FN Factory Outlet Public Company Limited  

ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 2561 ในวนัท ี24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้งออดทิอเรยีม เลขท ี991 อาคารเอฟเอน็  
บวิดงิ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 

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 date and at any postponement thereof. 
 

วาระที   เรือง   

Agenda   Ref.  

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

 (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed         

      appropriate. or  

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
     (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

      เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
วาระที    เรือง   

Agenda    Ref.  

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

 (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed   

      appropriate. or  

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
     (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

      เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
วาระที    เรือง   

Agenda    Ref.  

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

 (a)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed  

                                  appropriate. or  

     (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
     (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

      เหน็ดว้ย / Approve   ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
 

วาระที ______  เรือง เลือกตงักรรมการ (ต่อ) 

Agenda  To consider and elect the directors to replace those who are due to retire by rotation (to attach) 

     ชือกรรมการ    

     Namely 

       เหน็ดว้ย / Approve    ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสยีง / Abstain 

     ชือกรรมการ    

    Namely 

       เหน็ดว้ย / Approve    ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสยีง / Abstain 

     ชือกรรมการ    

    Namely 

       เหน็ดว้ย / Approve    ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสยีง / Abstain 

    ชือกรรมการ    

    Namely 

       เหน็ดว้ย / Approve    ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove   งดออกเสยีง / Abstain 



- 50 - 

 

สิงทีส่งมาด้วย 5 

 

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษทัทีเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2561 

 

 ชือ –สกลุ นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ 

อาย ุ64 ปี 
  
 

 

 

 

ประวติัการศึกษาและอบรม 

๏ ปรชัญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัด ิสาขาวชิาการตลาด  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
๏ ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
๏ ปรญิญาโท ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (รฐัศาสตร)์  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
๏ ปรญิญาตร ีศลิปศาสตร ์(รฐัศาสตร)์  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
๏ ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ สถาบนัราชภฎัสวนดุสติ 

๏ ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 

43/2548 

- หลกัสตูร Finance for Non- Finance Director (FN) รุ่น 

31/2549 
 

ประสบการณ์ / การดาํรงตําแหน่งในบรษิทั 

 

ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ 
 

ประสบการณ์ / การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอนื 

ทเีป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

 

ปัจจบุนั 

๏ กรรมการ 
บรษิทั นํามนัพชืไทย จาํกดั (มหาชน) / ธุรกจิลงทุนขายอาหาร
สตัว ์ ขายนํามนัถวัเหลอืงบรสิทุธ ิ
๏ กรรมการ 
บรษิทั พรอดดจิ ิจาํกดั (มหาชน) / ธุรกจิผูผ้ลติบรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ 
๏ กรรมการ 
บรษิทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) / ธุรกจิโรงงานแบ่งบรรจขุา้ว 

 

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอนื 

ทไีม่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

 

 

 

 

ปัจจบุนั 

๏ กรรมการ 
บรษิทั เชยีร ์(ประเทศไทย) จาํกดั / ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอนื/

อสงัหารมิทรพัย ์
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การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอนื 

ทไีม่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน (ต่อ) 
๏ กรรมการ 
บรษิทั ชยัภริมย ์จาํกดั / ธุรกจิใหบ้รกิารดา้นกฎหมาย บญัช ี
ภาษอีากร การบรหิาร วศิวกรรม สถาปัตยกรรม และกจิการ
โฆษณาทุกชนิด 

๏ ประธานกรรมการ 
สถาบนัการบรหิารและจติวทิยา (Management and 
Psychology Institute) / ธุรกจิสถาบนัการศกึษา อบรม
หลกัสตูรต่างๆ 

 

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอนื 

ทแีขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั 

 - ไม่ม ี- 

 

การถอืหุน้ในบรษิทั (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560) 
 

- ไม่ม ี- 
 

วนั เดอืน ปี ทไีดร้บัการแต่งตงั 
 

9 พฤษภาคม 2559 

 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
 

- ไม่ม ี- 
 

การเขา้ร่วมประชมุ ประจาํปี 2560 
 

๏ คณะกรรมการบรษิทั 7 ครงัจากจาํนวน 8 ครงั 
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 ชือ – สกลุ นางเสาวนีย ์กมลบุตร 
อายุ 65 ปี

  
 

 

 

 

 

ประวติัการศึกษาและอบรม 

๏ ปรญิญาโท รฐัศาสตรมหาบณัฑติ (บรหิารรฐักจิ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
๏ ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการพฒันานกับรหิาร  
ศศนิทร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
๏ปรญิญาตร ีรฐัศาสตรบณัฑติ (บรหิารรฐักจิ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
๏ ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 

69/2549 

- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (ROC) 

รุ่น 8/2552 

- หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 
23/2553 

- หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program 

(FGP) รุ่นท ี1/2553 

- หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น
ท ี17/2557 

 

ประสบการณ์ / การดาํรงตําแหน่งในบรษิทั 

 

 

 

 

ประสบการณ์/ การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอนืทเีป็น 

บรษิทัจดทะเบยีน 

 

ปัจจบุนั 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการบรหิารความเสยีง / ประธานกรรมการกาํกบัดแูล
กจิการทดี ี

 

ปัจจบุนั 

๏ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั ท.ีเค.เอส.เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) / ธุรกจิลงทุนผลติ
แบบฟอรม์กระดาษพมิพต่์อเนอืง 
๏ ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 
บรษิทั แปซฟิิก ไพพ ์จํากดั (มหาชน) / ธุรกจิการผลติท่อททีํา
จากเหลก็กลา้ 
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ประสบการณ์/ การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอนืทเีป็น 

บรษิทัจดทะเบยีน (ต่อ) 
 

๏ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบรหิารความเสยีง / รองประธานกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

บรษิทั คาราบาว กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) / ธุรกจิลงทุนผลติ
เครอืงดมืชกูาํลงั 
๏ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน) / ธุรกจิผลติไฟฟ้า 
 

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอนื 

ทไีม่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน (ต่อ) 
ปัจจบุนั 

๏ ทปีรกึษาผูท้รงคุณวฒุ ิ 
ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย / ธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
๏ กรรมการผูท้รงคุณวุฒใินกรรมการสภา 
สถาบนัรชัตภ์าคย ์/ ธุรกจิสถาบนัการศกึษา 
๏ ทปีรกึษาประธาน 
คณะกรรมาธกิารการเศรษฐกจิ การเงนิและการคลงั สภานิติ
บญัญตัแิห่งชาต ิ/ สภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ
 

 

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอนื 

ทแีขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั 

- ไม่ม ี- 

 

การถอืหุน้ในบรษิทั (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560) 
 

- ไม่ม ี- 
 

วนั เดอืน ปี ทไีดร้บัการแต่งตงั 
 

9 พฤษภาคม 2559 

 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
 

- ไม่ม ี- 
 

การเขา้ร่วมประชมุ ประจาํปี 2560 
 

๏ คณะกรรมการบรษิทั 7 ครงัจากจาํนวน 8 ครงั 
๏ คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครงัจากจาํนวน 7  ครงั 
๏ คณะกรรมการบรหิารความเสยีง 5 ครงัจากจาํนวน 5 ครงั 
๏ คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี2 ครงัจากจาํนวน 2 ครงั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 54 - 

 

 ชือ – สกลุ นายพลูศกัดิ ตนัสิทธิพนัธ ์
อายุ 59 ปี

  

 

 

 

 

 

 

ประวติัการศึกษาและอบรม 

๏ ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
๏ ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
๏ ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 

51/2549 

- หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 

144/2554 

- หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP)  

รุ่น 31/2553 

- หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 

35/2557  

- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 

รุ่น 13/2557  
 

ประสบการณ์ / การดาํรงตําแหน่งในบรษิทั 

 

ปัจจบุนั 

กรรมการอสิระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

ประสบการณ์ / การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอนืทเีป็น 

บรษิทัจดทะเบยีน 

 

ปัจจบุนั 

๏ กรรมการอสิระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) / ธุรกจิพฒันา
โครงการคอนโดมเินียม และโครงการบา้นจดัสรร 
๏ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บรษิทั ยเูนียนปิโตรเคมตีอล จาํกดั (มหาชน) / ธุรกจินําเขา้และ
จดัจาํหน่ายเคมภีณัฑ ์

 

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอนืทไีม่เป็น 

บรษิทัจดทะเบยีน 

 

 

 

 

 

ปัจจบุนั 

๏ ประธานกรรมการ 
บรษิทั สรรพกจิธุรการ จาํกดั / ธุรกจิใหบ้รกิารดา้นกฎหมาย
บญัช ีและภาษอีากร 
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การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอนืทไีม่เป็น 

บรษิทัจดทะเบยีน (ต่อ) 
๏ กรรมการ 
บรษิทั บ.ีบราเดอรส์ จาํกดั/ ธุรกจิใหบ้รกิารดา้นกฎหมายบญัช ี
และภาษอีากร 
 

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอนื 

ทแีขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั 

- ไม่ม ี- 

 

การถอืหุน้ในบรษิทั (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560) 
 

- ไม่ม ี- 
 

วนั เดอืน ปี ทไีดร้บัการแต่งตงั 
 

9 พฤษภาคม 2559 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
 

- ไม่ม ี- 
 

ประเภทของกรรมการทจีะแต่งตงั 
 

การเขา้ร่วมประชมุ ประจาํปี 2560 

กรรมการอสิระ 
 

๏ คณะกรรมการบรษิทั 8 ครงัจากจาํนวน 8 ครงั 
๏ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 2 ครงัจาก
จาํนวน 2 ครงั 
๏ คณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครงัจากจาํนวน 7 ครงั 
 

 

 

 

ทีอยูใ่นการจดัส่งหนังสือมอบฉันทะ    ระบุชือกรรมการอิสระผูร้บัมอบฉันทะ  
     บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอรี เอา๊ทเ์ลท จาํกดั (มหาชน) 
     เลขที 991 อาคารเอฟเอน็ บิวดิง ถนนพระราม 9 

     แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพหมานคร 10250 

     (หนังสือมอบฉันทะสาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ครงัที 1/2561) 
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สิงทีส่งมาด้วย 6 

ข้อบงัคบั 
ของ 

บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอรี เอา๊ทเ์ลท จาํกดั (มหาชน) 

(ส่วนทีเกียวข้องกบัการประชมุผูถื้อหุ้น) 

    

หมวดที  

การประชมุผูถ้ือหุ้น 

ขอ้ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในส ี(4) เดอืนนับแต่วนั
สนิสดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอนืนอกจากวรรคหนึง ให้เรยีกว่าการประชุมวิสามญัโดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมอืใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 
ผูถ้อืหุน้ซงึมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึงในหา้ (1/5) ของจํานวนหุน้ทจีําหน่ายไดท้งัหมด หรอืผูถ้อืหุ้น
จํานวนไม่น้อยกว่ายสีบิห้า(25) คน ซงึมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสบิ(1/10) ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายไดท้งัหมดจะเขา้ชอืกนัทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวสิามญั
เมอืใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเหตุผลในการทขีอใหเ้รยีกประชุมไว้ใหช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน ี
คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในหนึง(1) เดอืน นับแต่วนัทไีดร้บัหนังสอืนนัจากผูถ้อืหุน้
ดงักล่าว 

ขอ้ 33. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทําเป็นหนังสอืนัดประชุมโดยระบุสถานท ีวนั เวลา ระเบยีบ
วาระการประชุม และเรอืงทจีะเสนอต่อทปีระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เรอืงทจีะเสนอเพอืทราบ เพอือนุมตั ิหรอืเพอืพจิารณา แลว้แต่กรณี รวมทงัความเหน็ของคณะกรรมการใน
เรอืงดงักล่าว และจดัส่งใหผู้้ถอืหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็(7)วนั ก่อนวนัประชุม ทงันี ใหล้ง
โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพก์่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม(3)วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่
น้อยกว่าสาม (3) วนั 

ทงันี สถานททีจีะใช้เป็นทปีระชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นทตีงัสํานักงานใหญ่ของบรษิัท หรอืทอีนืใดตามที
คณะกรรมการจะกาํหนดกไ็ด ้

ขอ้ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมผีู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายสีบิห้า 
(25) คน หรอืไม่น้อยกว่ากงึหนึงของจํานวนผูถ้อืหุ้นทงัหมด และต้องมหีุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึงใน
สาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  
ในกรณีทปีรากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครงัใด เมอืล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึง (1) ชวัโมง จํานวนผูถ้อืหุน้ซงึ
มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทกีาํหนดไวใ้นวรรคหนึง หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัด
เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นนัมใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะ
ผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และในกรณีนีใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็(7) วนั 
ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครงัหลงันีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานทปีระชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีทปีระธานกรรมการไม่อยู่ในทปี ระชุมหรือไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทไีด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทปีระชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอื
มแีต่ไม่อยู่ในทปีระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทไีด ้ใหท้ปีระชุมเลอืกผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมคนใดคนหนึงมา
เป็นประธานในทปีระชุมดงักล่าว 
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ขอ้ 36. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทปีระชุมผูถ้อืหุน้ ใหหุ้น้หนึงหุน้มเีสยีงหนึงเสยีง และผูถ้อืหุน้คนใดมสี่วนไดเ้สยี
เป็นพเิศษในเรอืงใด ผูถ้ือหุน้คนนันไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรอืงนัน นอกจากการออกเสยีงเลอืกตงั
กรรมการ และมตขิองทปีระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทปีระชุมออกเสยีงเพมิขนึอกีเสยีงหนึงเป็นเสยีงชขีาด 

( ) ในกรณีดงัต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในส ี(3/4) ของจํานวนเสียงทงัหมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทงัหมดหรอืบางสว่นทสีาํคญัใหแ้ก่บุคคลอนื 

(ข) การซอืหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอนืมาเป็นของบรษิทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรอืยกเลกิสญัญาเกยีวกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทงัหมดหรอืบางส่วน
ทสีาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอนืใดเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการควบรวมกจิการ
กบับุคคลอนืโดยมวีตัถุประสงคเ์พอืการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพมิเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 

(จ) การเพมิหรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

(ฉ) การเลกิบรษิทั  
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิทั 

(ซ) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอนื 

ขอ้ 37. กจิการททีปีระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีพงึเรยีกประชุมมดีงันี 
( ) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทแีสดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทผี่านมา 
( ) พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชกีาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชทีผี่านมา 
( ) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิกาํไร การจ่ายเงนิปันผล และจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนสาํรอง 
( ) พจิารณาเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทพีน้จากตําแหน่งตามวาระ  
(5) พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชแีละกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบญัช ีและ 
(7) กจิการอนืๆ 

ขอ้ 38. ในกรณีทบีรษิทัหรอืบรษิทัย่อยตามคาํนิยามของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์กลงเขา้ทาํ
รายการทีเกยีวโยงกนัหรือมีการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสนิทรพัย์ทสีําคญัของบริษัทตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ใหบ้รษิทัปฏบิตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที
กาํหนดไวใ้นเรอืงนนัๆ ดว้ย  
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สิงทีส่งมาด้วย 7 

 

เอกสารและหลกัฐานทีผูเ้ขา้รว่มประชมุต้องแสดงก่อนเขา้รว่มประชุม 

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถ้ือหุ้น 
 

  ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รบัมอบฉันทะทุกท่านโปรดนําหนังสอืนัดประชุมพร้อมกบัแบบฟอรม์ 
ลงทะเบียนทีมี Barcode หนังสอืมอบฉันทะ และหลกัฐานซงึมรีายละเอยีดดงันีมาเพอืลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 ของ บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอร ีเอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน) 

1. เอกสารทผีูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม 

 กรณีบุคคลธรรมดา 
 1. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

ให้แสดงบตัรประจําตวัประชาชนหรอืเอกสารทสี่วนราชการออกให้ทยีงัไม่หมดอายุ  เช่น บตัรประจําตวั
ข้าราชการ ใบอนุญาตขบัขี หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลียนชือ-นามสกุล ให้ยืนหลักฐาน
ประกอบดว้ย 

 2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

  2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทแีนบมาพรอ้มหนังสอืนัดประชุม (แบบ ก. หรอืแบบ ข.) ซงึไดก้รอก
   ขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชอืผู้มอบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์
   ครบถว้นแลว้ 

  2.2 สาํเนาเอกสารทสีว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ตามขอ้ 1 และผูถ้อืหุน้ไดล้งลายมอืชอืรบัรองสาํเนา 
   ถูกตอ้ง 
  2.3 สําเนาเอกสารทสี่วนราชการออกให้ของผู้รบัมอบฉันทะเช่นเดยีวกบัขอ้  1 และผู้รบัมอบฉันทะ     

ลงลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 กรณีนิตบิุคคล 

 1. กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
  1.1 แสดงเอกสารทสีว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคลเช่นเดยีวกบัขอ้ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 
  1.2 สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ซงึลงลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถูกต้องโดย
   ผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคล
   ซงึเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมอีาํนาจกระทาํการแทนนิตบิุคคลซงึเป็นผูถ้อืหุน้ 

 2.  กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม 

  2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทแีนบมาพรอ้มหนังสอืนัดประชุม (แบบ ก. หรอืแบบ ข.) ซงึไดก้รอก
   ขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชอืของผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล  (กรรมการ) 
   พรอ้มประทบัตรา (ถ้าม)ี ตามทไีด้จดทะเบยีนไวใ้นฐานะเป็นผู้มอบฉันทะ และลงลายมอืชอืผูร้บั
   มอบฉนัทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

  2.2 สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ซงึลงลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถูกต้องโดย
   ผูม้อีํานาจกระทําการแทนนิตบิุคคล (กรรมการ) พรอ้มประทบัตรา (ถ้าม)ี ตามทไีดจ้ดทะเบยีนไว้
   และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซงึลงลายมอืชอืในหนังสอืมอบฉันทะมอีํานาจกระทํา
   การแทนนิตบิุคคลซงึเป็นผูถ้อืหุน้ 

  2.3 สาํเนาเอกสารทสี่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ซงึเป็นผูม้อบฉันทะตามขอ้ 1 

   กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
  2.4 สาํเนาเอกสารทสี่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะเช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1และ

ลงลายชอืรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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 3. กรณีการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ทเีป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัใหค้สัโตเดยีน (Custodian)ในประเทศ
ไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

  3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดยีน (Custodian) 

   ก. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรอืแบบ ข. ทแีนบมาพรอ้มหนงัสอืนดัประชุม หรอืแบบ ค. ทสีามารถ
  ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบรษิทั) ซงึไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชอืของผูม้ี 

    อํานาจกระทําการแทนคสัโตเดยีน (Custodian) ตามทไีด้จดทะเบยีนไว้ในฐานะเป็นผูม้อบฉันทะ
  และลงลายมอืชอืผูร้บัมอบฉนัทะและตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

 ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian) ลงลายมอืชอืโดยผู้มอีํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) พร้อม
ประทบัตรา (ถา้ม)ี ตามทไีดจ้ดทะเบยีนไว ้

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

  ตามทไีดจ้ดทะเบยีนไวแ้ละมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนคสัโตเดยีน(Custodian) ซงึลงลายมอืชอื
  ในฐานะผูม้อบฉนัทะมอีาํนาจกระทาํการแทนคสัโตเดยีน (Custodian) 

  ง. สาํเนาเอกสารทสีว่นราชการออกใหข้องผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนคสัโตเดยีน (Custodian)  ซงึเป็น       
   ผูม้อบฉนัทะตามขอ้ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
  3.2 เอกสารหลกัฐานจากผูถ้อืหุน้ 

  ก. หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงลายมอืชอืในหนงัสอื 

   มอบฉนัทะแทน 

  ข. สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ซงึลงลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  
   โดยผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนนิตบิุคคล (กรรมการ) พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี ตามทไีดจ้ดทะเบยีน 

   ไว ้และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซงึลงลายมอืชอืในหนงัสอืมอบฉนัทะมอีาํนาจ 

   กระทาํการแทนนิตบิุคคลซงึเป็น ผูถ้อืหุน้ 

  ค. สาํเนาเอกสารทสี่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ซงึเป็นผูม้อบฉันทะตามขอ้ 1 

   กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 
  3.3 เอกสารหลกัฐานทสีว่นราชการออกใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาขอ้ 1 และลง

ลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถูกตอ้งทงันีเอกสารทจีดัทาํเป็นภาษาอนืนอกจากภาษาไทยจะต้องจดัทําคํา
แปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรอืแทนนิติบุคคลนันลงลายมอืชอืรบัรอง
ความถูกตอ้งของคาํแปล 

 4. กรณีผูถ้อืหุน้ซงึมไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืเป็นนิตบิุคคลทจีดัตงัขนึตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณี
มอบฉนัทะใหค้สัโตเดยีนตามขอ้ 3) 

 ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบัขอ้ 1 หรอื 2 ขา้งต้นแลว้แต่กรณี โดยเอกสารทจีดัทําเป็น
ภาษาอนืนอกจากภาษาไทยจะต้องจดัทําคําแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย  และให้ผู้ถือหุ้นหรือ
ผูแ้ทนนิตบิุคคลนนัลงลายมอืชอืรบัรองความถูกตอ้งของคาํแปล 
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2. วธิกีารมอบฉนัทะ 
บริษัทได้จดัทําหนังสือมอบฉันทะตามแบบทกีรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ 
จาํนวน 3 แบบดงันี 
 

  แบบ ก.เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทวัไปซงึเป็นแบบทงี่ายไม่ซบัซอ้นโดยจดัส่งมาพรอ้มกบัหนังสอื
เชญิประชุม 

  แบบ ข.เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทกีําหนดรายการต่าง ๆ ทจีะมอบฉันทะทลีะเอยีดชดัเจนตายตวั 
โดยจดัส่งมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม 

  แบบ ค. แบบทใีชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้ทเีป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัใหค้สัโตเดยีน (Custodian) 

ในระเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้โดยจดัส่งมาพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมสามารถเรยีกดู และดาวน์
โหลดแบบฟอรม์ได้ท ีwww.fnoutlet.com ผูถ้อืหุ้นทไีม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษิทัไดด้ว้ย
ตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการ ดงันี 

  (1) ผูถ้อืหุน้อนื ๆ นอกจากผูถ้อืหุน้ทเีป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน
 ประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ใหเ้ลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะขา้งต้นแบบ ก. หรอืแบบ ข. 

 เท่านนั ส่วนผูถ้อืหุน้ทเีป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัใหค้สัโตเดยีน (Custodian)  ในประเทศ
 ไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้จะเลอืกใชแ้บบ ก. แบบ ข. หรอืแบบ ค. กไ็ด ้แต่ทงันี ผูถ้อืหุน้ทุกราย
 จะตอ้งใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนงึเพยีงแบบเดยีวเท่านนั 

  (2) มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการ
 อสิระของบรษิทั (ตามเอกสารทแีนบ) โดยใหร้ะบุชอืพรอ้มรายละเอยีดของบุคคลทผีูถ้อืหุน้ประสงค์
 จะมอบฉนัทะ และลงลายมอืชอืผูถ้อืหุน้ในช่องผูม้อบฉนัทะ 

  (3) ปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทงัขดีฆ่าลงวนัททีทีําหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าวเพอืให้
 ถูกตอ้งและมผีลผกูพนัตามกฎหมาย 

  (4) สง่หนงัสอืมอบฉนัทะใสซ่องคนืมายงับรษิทัภายในวนัท ี17 เมษายน 2561 หรอืผูเ้ขา้ร่วมประชุมถอื
 ไปเพอืลงทะเบยีนก่อนเวลาเรมิการประชุมอย่างน้อยหนึงชวัโมงเพอืให้เจ้าหน้าทขีองบรษิัทได้มี
 เวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเรมิประชุม 

 ทงันี ผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจาํนวนหุน้ทตีนถอือยู่ ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงคนเดยีว และไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นเพอืแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได้ เวน้แต่กรณีผู้ถือหุ้นทเีป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตงัให้  
คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุน้เพอืแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

3. การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 

 บรษิทัจะเรมิรบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนเรมิการประชุมไม่น้อยกว่า  2.00 ชวัโมง คอืตงัแต่
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวนัท ี24 เมษายน 2561 ณ หอ้งออดทิอเรยีม อาคารเอฟเอน็ บวิดงิ เลขท ี991 ถนน
พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ตามแผนทแีสดงสถานทีจัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจาํปี 2561 ทแีนบมา พรอ้มนี 

4. การออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้  

 1. หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสยีง 
   (1) การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยใชบ้ตัรลงคะแนนโดยใหน้บัหนงึหุน้ต่อหนึงเสยีง ซงึ

ผูถ้อืหุน้ 

  (2) หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืระบุ
ไวไ้ม่ชดัเจนผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนได้ 
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 2. วธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระฝ่ายจดัการทปีระชุมจะชแีจงรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนใหท้ ี

  ประชุมทราบ โดยมแีนวทางดงันี 
  (1) การประชุมจะพจิารณาเรยีงตามลําดบัวาระและในทุกวาระจะมกีารเสนอเพอืพจิารณารบัรอง หรอื

อนุมตัิ หรือเพอืการใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติทุกวาระ ยกเว้นในวาระท ี2 เสนอเพอื
รบัทราบผลการดําเนินงานของบริษัทเท่านัน โดยไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี  และเพอืความ
สะดวกในการลงมติในแต่ละวาระประธานทีประชุมจะใช้วิธีสอบถามหลังจากทีมีการเสนอ
รายละเอยีดต่อทปีระชุมแลว้ว่าจะมผีูถ้อืหุน้ท่านใดไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงหรอืไม่ ถ้าไม่มผีูถ้อื
หุน้แสดงความประสงคว์่าไม่เหน็ดว้ย  หรอืงดออกเสยีงจะถอืว่าทปีระชุมมมีตเิป็นเอกฉันทเ์หน็ดว้ย
กบัทเีสนอ โดยจะไม่มกีารใชบ้ตัรลงคะแนน 

  (2) ถ้าผู้ถอืหุน้มคีวามประสงค์จะลงมตไิม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง ในวาระเรอืงใด ๆ ขอให้ผูถ้ือหุ้น
แสดง โดยวธิกีารยกมอืขนึ ประธานทปีระชุมจะใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนทมีบีารโ์คด้ ซงึผูถ้อืหุน้จะ
ไดร้บัก่อนเขา้หอ้งประชุม   

  (3) ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทใีชใ้บมอบฉันทะแบบ ก. จะต้องทําเครอืงหมายลงในช่องเหน็ดว้ย ไม่
เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง เพยีงช่องใดช่องหนึงเท่านนั    

  (4) สาํหรบัผูร้บัมอบฉนัทะทใีชใ้บมอบฉนัทะ แบบ ข. และแบบ ค. จะตอ้งลงคะแนนเสยีงตามทผีูถ้อืหุน้
ระบุมา และบรษิทัจะนบัคะแนนตามทผีูถ้อืหุน้ระบุมาเท่านนั 

  (5) เฉพาะในวาระท ี6 เรอืงแต่งตงักรรมการ บรษิทักําหนดใหล้งมตโิดยใชบ้ตัรลงคะแนนเท่านัน ซงึผู้
ถือหุ้นสามารถเลอืกทจีะลงคะแนนเสยีงในช่องการแต่งตงักรรมการทงัชุด  หรือช่องการแต่งตงั
กรรมการรายบุคคลอย่างใดอย่างหนึงกไ็ด ้

 3. มตขิองทปีระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี 
 กรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองทปีระชุม 

 กรณีอนื ๆ ซงึมกีฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกตมิตขิองทปีระชุม
จะเป็นไปตามทกีฎหมายหรอืขอ้บงัคบันนักาํหนด โดยประธานในทปีระชมุจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ใน
ทปีระชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

  (1) หากคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานทปีระชุมออกเสยีงเพมิขนึอกีหนึงเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชขีาด 

  (2) ผูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะใดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรอืงใดโดยเฉพาะ  ห้ามมใิหอ้อกเสยีงใน
เรอืงนัน และประธานทปีระชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะนันออกนอกทปีระชุม
ชวัคราวกไ็ด้ เวน้แต่เป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพอืเลอืกตงักรรมการทผีู้ถอืหุ้นสามารถเสนอชอื
ตนเองไดโ้ดยไม่ถอืว่ามสีว่นไดเ้สยีในเรอืงดงักล่าว 

  

 4. การนบัคะแนนเสยีงและแจง้การนบัคะแนนการนบัคะแนนเสยีงจะกระทาํทนัทแีละประธานแจง้ผลการนบั 

  คะแนนใหท้ปีระชุมทราบทุกวาระ 
 

* กรณุาส่งบตัรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าทีบริษทัเมือเสรจ็สินการประชุม * 
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สิงทีส่งมาด้วย 8   

 

แผนทีสถานทีจดังานประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจาํปี 2561 

 

 

 
 

 

สถานทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 

ณ หอ้งออดทิอเรยีม อาคารเอฟเอน็ บวิดงิ ชนั 1 

เลขท ี991 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง          
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
โทรศพัทห์มายเลข 02-300 -4807 
 

 

หมายเหตุ 

บรษิทัไดจ้ดัรถบรกิารรบั-สง่ เฉพาะผูถ้อืหุน้เทา่นนั โดยไม่รวมถงึผูต้ดิตามจากรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ลงิค ์ 
สถานีรามคาํแหง มายงัสถานทปีระชุม เรมิตงัแต่เวลา 11.00 - 14.40 น. (รถบรกิารจะออกทุก 20 นาท)ี  

 

 

 

 

บริษัท เอฟเอน็ แฟคตอรี  
เอ๊าท์เลท จาํกัด (มหาชน) 



ภาพแสดงที่ตั้ง
สาขาเอาทเลท

กาญจนบุรี

สิงหบุรี

เพชรบุรี

หัวหิน

ปากชอง

พระนคร
ศรีอยุธยา

ศรีราชา

หาดใหญ

ฉะเชิงเทรา

พัทยา
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