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หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 

วนัองัคารท่ี 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารเอฟเอน็ บิวด้ิง 

เลขท่ี 991 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 
 
 

 
งดแจกของท่ีระลึก  ตามแนวทางทีห่น่วยงานกํากบัดแูลบรษิทัจดทะเบยีน 

ไดร้ณรงคใ์หล้ด/เลกิการแจกของทีร่ะลกึในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  
อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดจ้ดัอาหารว่างไวร้บัรองผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่ารว่มประชุม  

(1 ท่าน ต่อ 1 ชุด) 
 
 
 
 
 

 
 
 

เปิดรบัลงทะเบยีนเวลา 12.00 น. 
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีน 

โปรดนําแบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึง่พมิพบ์ารโ์คด้มาในวนัประชุม 
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ที ่FN.   007/2561 
 
        14 มนีาคม 2561 
 
เรื่อง  ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 
เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560  
  2. รายงานประจาํปี และงบการเงนิประจาํปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ในรปูแบบ CD-ROM   
  3. ประวตัผิูไ้ดร้บัเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั และนิยามกรรมการอสิระ 
   4. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข.และ แบบ ค.  
   5. ขอ้มลูกรรมการอสิระของบรษิทัทีเ่ป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  
    ประจาํปี 2561 
   6. ขอ้บงัคบัของบรษิทัเฉพาะสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
   7. เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วธิกีารมอบฉนัทะ  
    การลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
   8. แผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 
 

   ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการ บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จํากดั (มหาชน) ("บรษิทั") ครัง้ที่
2/2561 เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2561 ไดม้มีตใิหเ้ชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 ในวนัที ่24 เมษายน 2561 
เวลา 14.00 น. ณ หอ้งออดทิอเรยีม อาคารเอฟเอน็ บวิดิง้ ตัง้อยู่เลขที่ 991 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง         
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
  สําหรบัการกําหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 บริษัทได้ประกาศใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั เชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมล่วงหน้าตัง้แต่วนัที ่15 พฤศจกิายน 2560 ถงึวนัที ่15
มกราคม 2561 แต่เมื่อครบกําหนดเวลาแลว้ ปรากฏว่าไม่มกีารเสนอระเบยีบวาระอื่นใดเขา้มายงับรษิทั บรษิทัจงึขอ
แจง้ระเบยีบวาระการประชุมตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2560    
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   :   บรษิทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 เมื่อวนัที ่28 เมษายน 
2560 โดยบรษิทัจดัส่งสําเนาดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นับแต่วนั
ประชุมและจดัสง่ใหก้ระทรวงพาณิชยต์ามทีก่ฎหมายกําหนด พรอ้มเผยแพร่บน www.fnoutlet.com จงึ
ขอเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 ดงั
รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ :  การบนัทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกตอ้งครบถว้นเหน็สมควรใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 
การลงมติ  มตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

http://www.fnoutlet.com/
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วาระท่ี 2. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล : บรษิัทได้จดัทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 
รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ :  บรษิทัมผีลการดาํเนินงานเป็นทีน่่าพอใจสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิ  

 เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560 

 การลงมติ  วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง  
 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ขอ้ 41 กาํหนดว่า คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารทาํงบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชขีองบรษิทัเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี  
 
บรษิทัไดจ้ดัทาํงบการเงนิประจาํปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 แลว้เสรจ็ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบ
และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าถูกต้องครบถ้วนและเพยีงพอตามหลกัการบญัชทีี่รบัรอง
ทัว่ไป รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี้ 
      หน่วย ลา้นบาท 
รายการตามงบการเงินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2560 ณ 31 ธนัวาคม 2559 
สนิทรพัยร์วม                    1,623  .                          1,591   .  
หนี้สนิรวม                       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 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ได ้

 ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

 ไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัแลว้ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 อนุมตังิบการเงนิประจาํปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ตามทีเ่สนอ 

 การลงมติ  มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ 

 ออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 และจ่ายเงินปันผล 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล  :  พระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 46 กาํหนดว่า หา้มจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกําไร ในกรณี
ทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมใิหจ้่ายเงนิปนัผล โดยการจ่ายเงนิปนัผลต้องไดร้บัอนุมตัจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อ
เหน็ว่าบรษิทัมกีาํไรสมควรพอทีจ่ะทาํเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการ
จ่ายเงนิปนัผล ดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 
 
บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธทิี่เหลอื
หลงัจากหกัสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายกําหนดโดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะของ
บรษิทั อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวจะขึน้กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทาง
กฎหมายโดยทางบรษิทัคาํนึงถงึความจาํเป็นและเหมาะสมของปจัจยัอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงนิ
ปนัผลนัน้ จะไม่มผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนีัยสาํคญั ทัง้นี้ มตคิณะกรรมการ
ของบรษิทัทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลจะต้องนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตั ิ 
อนึ่ง คณะกรรมการบรษิทัมอีาํนาจในการพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไดห้ากเหน็ควรว่ามคีวาม
เหมาะสมและไม่กระทบต่อการดาํเนินงานของบรษิทั ทัง้นี้ จะต้องรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบใน
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 
เงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้)   
        - เงนิปนัผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 
        - เงนิปนัผลประจาํปี (บาท/หุน้) 0.035 0.06 
รวมเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 35,000,000 60,000,000 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารตัง้สาํรองตามกฎหมาย

จํานวน 4,700,000 บาทและจ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2560 สําหรบัผลการดําเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 

มกราคม 2560 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560  ในอตัราหุน้ละ 0.035 บาท รวมเป็นเงนิปนัผล จํานวน 

35,000,000 บาท โดยการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบาย   การจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั ที่

กําหนดไว ้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธ ิทีเ่หลอืหลงัจากหกัสาํรองต่างๆ ทุกประเภท

ตามทีก่ฎหมายกาํหนด โดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปนัผล

ดงักล่าว ขึน้กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบรษิทัคาํนึงถงึความจาํเป็น

และเหมาะสมของปจัจยัอื่นๆในอนาคต และการจ่ายเงนิปนัผลนัน้จะไม่มผีลกระทบต่อการดําเนินงาน

ปกตขิองบรษิทัอย่างมนีัยสาํคญั ทัง้นี้ บริษทัมกีําหนดการจ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่11 พฤษภาคม 2561 

อย่างไรกต็าม การใหส้ทิธดิงักล่าว ยงัมคีวามไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้ือ

หุน้ 



- 5 - 
 

การลงมติ  ที่ประชุมต้องลงมติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  :  พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบั
ของบรษิัท ขอ้ 17 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก
ตําแหน่งจาํนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็
ใหอ้อกโดยจํานวนใกล้ทีก่บัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รบัเลอืกให้
กลบัเขา้รบัตําแหน่งอกีได้ ซึง่ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปีครัง้นี้ มกีรรมการที่จะต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจาํนวน 3 คน คอื  

  1.  นายวราชยั   สง่วฒันา   กรรมการบรษิทั 
  2.  นางช่อทพิย ์   สง่วฒันา   วุฒพิงศ ์ กรรมการบรษิทั และ 
        กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
  3.  นายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา  กรรมการบรษิทั  
       และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
 

โดยทีบ่รษิทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัเชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่าเหมาะสม เพื่อ
รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ปรากฏว่าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วไม่มีการเสนอรายชื่อ
กรรมการเขา้มายงับรษิทั คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาถงึคุณสมบตัิและ
ความเหมาะสมตามกฎหมาย และหลกัเกณฑข์อ้กําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดั รวมทัง้ไดพ้จิารณาถงึคุณวุฒิ 
ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทั จงึไดเ้สนอให้
แต่งตัง้กรรมการทัง้ 3 คน ทีค่รบกําหนดออกตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง 
รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เลอืกตัง้กรรมการ จํานวน 3 ท่าน 
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระให้กลบัเขา้รบัตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่นายวราชยั ส่ง
วฒันา นางช่อทพิย ์สง่วฒันา วุฒพิงศ ์และนายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา 

 

การลงมติ  ทีป่ระชุมต้องลงมติอนุมตัเิป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  :  พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ขอ้ 22 กาํหนดว่า กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรปูของเงนิ
รางวลั เบีย้ประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะ
พจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุม 
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ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการอย่าง
ละเอยีดถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบกบับรษิทั
ทีอ่ยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนัและมขีนาดใกลเ้คยีงกนั รวมถงึผลการดาํเนินงานของบรษิทัและความ
เจรญิเตบิโตทางธุรกจิ โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบ 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาวงเงนิค่าตอบแทนใหแ้ก่

กรรมการประจําปี 2561 เป็นจํานวนไม่เกนิ 7,500,000 บาท ซึง่เป็นอตัราเดยีวกนักบัปี 2560 โดยมี

อตัราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมคงเดิม และให้กรรมการจัดสรรระหว่างกนัเอง ทัง้นี้  

ค่าตอบแทนสําหรบักรรมการดงักล่าว ได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนและไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

1.    วงเงนิค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกนิ 7,500,000 บาท 

2.    ค่าตอบแทนและค่าเบีย้ประชุมกรรมการ คงเดมิดงัตารางขา้งล่าง 
  

ตําแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/เดอืน/คน) 

 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

 

หมายเหตุ 
 

1. คณะกรรมการบรษิทั 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
 
 
 

 
45,000 
15,000 

  
20,000 
20,000 

กรรมการท่านใดเป็นผู้บริหารก าหนดค่าตอบแทน
ดงัน้ี 

ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน 

รายเดอืน(บาท/
เดอืน/คน) 

ค่าเบีย้ประชมุ 
(บาท/ครัง้) 

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

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
35,000 
15,000 

  
20,000 
15,000 

 
- 

3. คณะกรรมการสรรหาฯ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
- 
- 

  
20,000 
15,000 

 

- 

4. คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
 

  
 

25,000 
10,000 

  
 

20,000 
15,000 

 

 
กรรมการท่านใดที่เป็นพนักงานบรษิัท จะไม่ได้รบัเบี้ย
ประชุม 
 

5. คณะกรรมการกาํกบัดแูล
กจิการทีด่ ี
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
 
- 
- 

  
 

20,000 
15,000 

 
- 

  
 

การลงมติ  ทีป่ระชุมต้องลงมติอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
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วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล  :  พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 37 กําหนดว่า ใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี แต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละ
กาํหนดจํานวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูช้อบบญัชคีนเดมิ
อกีกไ็ด ้นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที่ ทจ.11/2552 กําหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีน
ตอ้งจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชรีายเดมิปฏบิตัหิน้าทีส่อบทานหรอืตรวจสอบและ
แสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัมาแลว้ 5 รอบบญัชตีดิต่อกนั โดยบรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชรีายใหม่ทีส่งักดัสาํนกังานสอบบญัชเีดยีวกบัผูส้อบบญัชรีายเดมิกไ็ด ้  

 
 อย่างไรกต็ามบรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าทีเ่นื่องจากการหมุนเวยีน
ผูส้อบ บญัชเีป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบญัช ีนับแต่วนัที่ผูส้อบ
บญัชรีาย ดงักล่าวพน้จากการปฏบิตัหิน้าที ่

 

 ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาผูส้อบบญัชจีากสํานักงานบญัชีที่มคุีณสมบตัิและ
ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีโดยเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบ 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   :  เหน็ควรเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้เพื่อมมีตแิต่งตัง้บรษิทั สาํนักงาน 
อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ชอบแลว้ ตามรายละเอยีดดงันี้ 
 
รายชื่อผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบในการลงนามงบการเงนิของบรษิทั ดงันี้ 

  1. คุณโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่  3182  และ/หรอื 
  2.  คุณรุง้นภา เลศิสวุรรณกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่  3516  และ/หรอื  
  3.  คุณพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่  4521  และ/หรอื 
  4.  คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่  3972  และ/หรอื 
  5.  คุณรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่  5659  และ/หรอื 
  6.  คุณสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่  5872  และ/หรอื 
 

 ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หบ้รษิทั สาํนกังาน อวีาย จํากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชอีื่นของสาํนกังานทาํหน้าทีต่รวจสอบบญัชขีองบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได้ 

 

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

 
การลงมติ  ที่ประชุมต้องลงมติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัแก้ไขเปล่ียนแปลงนโยบายขยายสาขา 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  :  ตามนโยบายขยายสาขาปจัจุบนั หากบรษิทัจะเขา้ทํารายการซือ้หรอืเช่า

ที่ดนิกบับุคคลเกี่ยวโยงเพื่อขยายสาขา บรษิัทจะต้องนําเรื่องดงักล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พจิารณาอนุมตัิเข้าทํารายการทุกรายการ แม้ว่ารายการดงักล่าวจะมขีนาดรายการไม่ถึงตามเกณฑ์

รายการเกี่ยวโยงกต็าม จงึขอเสนอให้ผู้ถือหุน้พจิารณาอนุมตัิแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายขยายสาขา 

เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัในการดาํเนินงาน โดยบรษิทัยงัคงยดึหลกัปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามบทบญัญตัขิอง

กฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขออนุมตัใิหเ้ขา้ทํารายการเกีย่วโยง 

ตามขนาดมูลค่ารายการที่จะเข้าทําตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ

สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ําหนด รวมถงึนโยบาย ขอ้บงัคบั และ

อาํนาจดาํเนินการภายในของบรษิทั ภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

นโยบายขยายสาขาฉบบัปจัจุบนั 

 

บรษิทักาํหนดนโยบายการลงทุนขยายสาขาไวอ้ย่างชดัเจน โดยแนวทางในการจดัหาทีด่ินจะมี
รูปแบบเป็นการซื้อหรอืเช่าทีด่นิ จะขึน้อยู่กบัทําเลทีต่ัง้และเจ้าของที่ดนิ โดยจะพจิารณาการเช่าก่อน
เป็นลาํดบัแรก หากเจา้ของทีด่นิไม่ใหเ้ช่าและตอ้งการขาย บรษิทัฯ จงึจะพจิารณาว่าจะซือ้หรอืไม่ ทัง้นี้ 
ต้องศกึษาความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ และต้องมอีตัราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ไม่ตํ่ากว่า
อตัราทีก่ําหนดไว้ โดยค่าเช่าทีด่นิหรอืค่าที่ดนิ จะอ้างองิจากราคาประเมนิโดยผู้ประเมนิราคาอสิระ ที่
ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

นอกจากนี้ บรษิทัไม่มนีโยบายเขา้ทํารายการซือ้หรอืเช่าทีด่นิกบับุคคลทีเ่กีย่วโยง แต่หากเป็น
กรณีทีบ่รษิทัตอ้งทาํรายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการซือ้หรอืเช่าทีด่นิสาํหรบั
เป็นทีต่ัง้เอ๊าทเ์ลทจากบุคคลเกีย่วโยง บุคคลเกีย่วโยงดงักล่าวจะตอ้งถอืครองทีด่นิไม่น้อยกว่า 3 ปี และ
บรษิัทจะนําเรื่องดงักล่าวเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิการเขา้ทํารายการทุกรายการ 
แมว้่ารายการดงักล่าวจะมขีนาดรายการไม่ถงึตามเกณฑก์ารทาํรายการเกีย่วโยง โดยการกําหนดอตัรา
ค่าเช่าและเงื่อนไขทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไปซึง่ใชอ้ตัราค่าเช่าที่
ประเมนิโดย ผูป้ระเมนิราคาอสิระทีอ่ยู่ในรายชื่อของสาํนักงาน ก.ล.ต. และหากเป็นการเช่า กจ็ะจดัทํา
สญัญาเช่าในรปูแบบการเช่าระยะยาว  
 

นโยบายขยายสาขาฉบบัปรบัปรงุทีจ่ะนําเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณา 

บรษิทักาํหนดนโยบายการลงทุนขยายสาขาไวอ้ย่างชดัเจน โดยแนวทางในการจดัหาทีด่นิจะมี

รูปแบบเป็นการซื้อหรอืเช่าทีด่นิ จะขึน้อยู่กบัทําเลทีต่ัง้และเจ้าของที่ดนิ โดยจะพจิารณาการเช่าก่อน

เป็นลาํดบัแรก  หากเจา้ของทีด่นิไม่ใหเ้ช่าและตอ้งการขาย บรษิทัฯ จงึจะพจิารณาว่าจะซือ้หรอืไม่ ทัง้นี้ 

ต้องศกึษาความเป็นไปไดข้องแต่ละโครงการและต้องมอีตัราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ไม่ตํ่ากว่า
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อตัราทีก่าํหนดไว ้โดยค่าเช่าทีด่นิหรอืค่าทีด่นิ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป อา้งองิจากราคา

ประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระ ทีอ่ยู่ในรายชื่อของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ไม่มนีโยบายเขา้ทํารายการซื้อหรอืเช่าที่ดนิกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยง แต่หาก

บรษิทัมคีวามจาํเป็นตอ้งเขา้ทาํรายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยง บุคคลเกีย่วโยงจะตอ้งถอืครองทีด่นิไม่น้อย

กว่า 3 ปี และบรษิทัต้องปฏบิตัใิหถู้กต้องตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั ประกาศ 

คาํสัง่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขออนุมตัใิหเ้ขา้ทาํรายการเกีย่วโยง ตามขนาดมูลค่ารายการทีจ่ะเขา้ทําตามที่

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์กําหนด รวมถึงนโยบาย ขอ้บงัคบั และอํานาจดําเนินการภายในของบรษิัท ภายใต้

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเปลีย่นแปลง

นโยบายขยายสาขา เพื่อเพิม่โอกาสในการลงทุนใหก้บับรษิทั โดยทีบ่รษิทัยงัคงเจตนารมณ์เดมิ คอื 

1. บรษิทัไม่มนีโยบายเขา้ท ารายการซือ้หรอืเช่าทีด่นิกบับุคคลทีเ่กีย่วโยง 

2. เงื่อนไขในการปฏบิตัิยงัคงเดมิ หมายถึง หากจ าเป็นต้องเขา้ท ารายการกบับุคคลเกีย่วโยงบุคคล

เกีย่วโยงจะตอ้งถอืครองทีด่นิไม่น้อยกว่า 3 ปี 

3. การควบคุมอตัราค่าเช่าและราคาคงเดมิ หมายถงึ การก าหนดอตัราค่าเช่าและเงื่อนไข   ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ จะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไปและใชอ้ตัราค่าเช่าทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระที่

อยู่ในรายชื่อของส านกังาน ก.ล.ต. 

การลงมติ  มตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจํานวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่มเีสยีงคดัคา้นตัง้แต่รอ้ยละสบิของ

จาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

  
 วาระท่ี 9.  พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบับริษทั 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  :  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 ฉบบั

ปจัจุบนั ซึ่งถูกแก้ไขเพิม่เติมโดยคําสัง่ คสช .ที่ 21/2560 โดยให้ยกเลกิขอ้ความเดมิในมาตรา 100 

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 จงึเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทัใหม่ รายละเอยีดดงันี้  

 เดมิ “ขอ้ 32 คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี่ (4)  

เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิัทการประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง  ให้

เรยีกว่าการประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้

สดุแต่จะเหน็สมควร ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่หนึ่งในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่าย

ไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้จาํนวนไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสบิ 

(1/10) ของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายได้ทัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัทําหนังสอื ขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุม    

ผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนใน

หนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในหนึ่ง (1) เดอืน 

นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืนัน้จากผูถ้อืหุน้ดงักล่าว” 
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แกไ้ขเป็น “ขอ้ 32 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี

ภายในสี ่(4) เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทัการประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื่นนอกจากวรรค

หนึ่ง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญั

เมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ 

(10) ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัทาํหนงัสอื ขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อื

หุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรยีกประชุมไว้ให้

ชดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิ

หา้ (45) วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จดัให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม  ผู้ถือหุ้น

ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อกนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้ จะเรยีกประชุมเองก็

ไดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนั นบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ใหถ้อืว่าเป็นการ

ประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นทีเ่กดิจากการ

จดัใหม้กีารประชุม และอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใด จํานวน  

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ําหนดไวใ้น ขอ้ 34 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสี่ ต้อง

ร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั” 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  เหน็สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิแก้ไขเพิม่เติม

ขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 32 เพื่อใหส้อดคลอ้งตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ในปจัจุบนั  

 
การลงมติ  มตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจํานวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 10.      พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงคข์องบริษทั) 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  :  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัและรองรบัการขยายตวั

ของธุรกิจค้าปลีกและบริการที่เกี่ยวกบัการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต จึงเสนอขอแก้ไข

เพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัจาํนวน 9 ขอ้ รายละเอยีดดงันี้ 

(43) การให้บรกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่ชซ้ื้อสนิค้าหรอืรบับรกิารเฉพาะอย่างตามรายการทีก่ําหนดไว้

ล่วงหน้า จากผูใ้หบ้รกิารเพยีงรายเดยีว 

(44) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า และ /หรือรบับริการเฉพาะอย่างตามรายการที่

กําหนดไว้ล่วงหน้า จากผู้ให้บริการหลายราย ณ สถานที่ที่อยู่ภายใต้ระบบการจดัจําหน่ายและการ

ใหบ้รกิารเดยีวกนั 
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(45) การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่ชซ้ือ้สนิคา้ และ/หรอืรบับรกิารเฉพาะอย่างตามรายการทีก่ําหนด

ไว้ล่วงหน้า จากผูใ้หบ้รกิารหลายราย โดยไม่จํากดัสถานที่และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจดัจําหน่ายและ

การใหบ้รกิารเดยีวกนั 

(46) การใหบ้รกิารชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรอืผ่านทางเครอืขา่ย 

(47) ประกอบธุรกจิจดัทาํการออกบตัรจําหน่ายบตัรประเภทต่างๆ ตวัอย่างเช่น บตัรซือ้ของเชื่อ (ชารจ์

การด์) บตัรเครดติ (เครดติการด์) บตัรทีช่ําระราคาสนิค้าหรอืบรกิารดว้ยวธิกีารหกับญัช ี(เดบทิการด์) 

บตัรซือ้สนิคา้แบบลดราคา (ดสิเคา้ทก์ารด์) บตัรทีช่าํระเงนิล่วงหน้าหรอืบตัรทีบ่นัทกึ มูลค่าเงนิค่าสนิคา้

หรอืบรกิารไวใ้นบตัร (พรเีพดการด์ หรอื สตอร ์แวลู การด์) บตัรเงนิ อเิลก็ทรอนิกสห์รอืบตัรอื่นใดและ

ธุรกจิที่เกี่ยวกบั หรอืเนื่องจากกจิการให้บรกิารบตัรดงักล่าว ขา้งต้น ใหแ้ก่สมาชกิบตัรหรอืลูกค้าของ

บรษิทั เพื่อใชซ้ือ้สนิคา้ใดๆ และ/หรอืบรกิารทัว่ไปได ้จากสถานประกอบการต่างๆ ซึง่มสีญัญายอมรบั

บตัรดงักล่าวเพื่อการขายสนิค้าและ/หรอื ใหบ้รกิาร รวมทัง้ใหบ้รกิารเตม็เงนิลงในบตัรเงนิสดและบตัร

อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ ใหแ้ก่สมาชกิบตัร หรอืลกูคา้ของบรษิทั เพื่อใชซ้ือ้สนิคา้และ/บรกิารใดๆ 

(48) ประกอบกจิการโทรคมนาคม พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ส่งออกและนําเขา้สนิค้าผ่านระบบพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส ์ขาย ซือ้ รบัชาํระเงนิ เปิดรบัสมคัรสมาชกิ ใหบ้รกิารคน้ควา้ขอ้มูล เกบ็ค่าธรรมเนียม ค่า

โฆษณา ออกบัตรสมาชิก บัตรส่วนลด และบตัรที่ให้สทิธิพิเศษ รวมทัง้ให้บริการสร้างและบริหาร

หา้งสรรพสนิคา้ผ่านระบบพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสร์วมถงึการทํา ธุรกรรมบนอนิเตอรเ์น็ต (Internet) การ

ประกอบการค้าบนอินเตอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ช(E-Commerce) ตลอดจนธุรกรรมทางสื่อ

อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ ทุกประเภททัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

(49) ประกอบกจิการเกีย่วกบัการใหบ้รกิารการชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ช่น การใหบ้รกิารหกับญัช ี

(Clearing) การใหบ้รกิารชําระดุล (Settlement) การใหบ้รกิารชําระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส ์ผ่านอุปกรณ์

อย่างหนึ่ งอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย การให้บริการสวิตซ์ชิ่งในการชําระเงินหลายระบบ 

(Transaction Switching) การใหบ้รกิารรบัชําระเงนิแทนการใหบ้ริการเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่ชซ้ือ้สนิคา้

และหรอืรบับรกิารจากผูข้ายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายราย โดยไม่จํากดัสถานทีแ่ละไม่อยู่ภายใต้ระบบ

การจดัจาํหน่ายและการใหบ้รกิารเดยีวกนั (e-Money) 

(50) ประกอบกจิการบรกิารรบัชําระค่าสนิคา้และบรกิาร รวมทัง้เป็นผูจ้ดัการและดูแลผลประโยชน์ เกบ็

ผลประโยชน์และจดัการทรพัยส์นิใหบุ้คคลอื่น เป็นตวักลางในการชาํระเงนิค่าสนิคา้ค่าบรกิาร หรอืค่าอื่น

ใดรวมถงึการใหบ้รกิารเครอืขา่ยในการชาํระเงนิดว้ยวธิกีารต่างๆ 

(51) ประกอบธุรกจิโดยเปิดรบัสมคัรสมาชกิ เกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา รวมไปถงึใหม้กีารออกบตัร

สมาชกิ บตัรสว่นลด และบตัรทีใ่หส้ทิธพิเิศษแก่บุคคล คณะบุคคล หรอืนิตบิุคคล 

หมายเหตุ :  ในกรณีที่นายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่สามารถรับ           

จดทะเบยีนวตัถุประสงค์ ขอ้ใดขอ้หนึ่ง หรอืหลายขอ้ได้ ให้ยื่นจดทะเบยีนแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์

เฉพาะข้อที่นายทะเบยีนสามารถรบัจดทะเบยีนได้ รวมถึงให้แก้ไขเพิม่เติมข้อความในวตัถุประสงค์

ตามทีน่ายทะเบยีน เหน็สมควร 
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บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน) 
โทรศพัทห์มายเลข 02-300-4807  
หรอืหมายเลขโทรสาร 02-300-4681 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ :  เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอื

บรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 (วตัถุประสงคข์องบรษิทั) ตามทีเ่สนอ เพื่อเพิม่โอกาสทางธุรกจิของบรษิทั 

การลงมติ  มตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจํานวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 11. อ่ืน ๆ   (ถ้ามี) 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการเหน็สมควรใหบ้รรจุวาระนี้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม

ขอ้สงสยั และ/หรือ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจาก       

ทีค่ณะกรรมการกาํหนดไว ้

          ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตกิําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจาํปี 2561 และมสีทิธใินการรบัเงนิปนัผลในวนัที ่12 มนีาคม 2561  

 หากผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดอ้าจมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจดัทํา

หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่าํหนด และสง่มอบต่อเจา้หน้าทีล่งทะเบยีนก่อนการเขา้ร่วมประชุม หรอื

ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระทัง้ 3 ท่าน เป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมสามญั

ผูถ้อืประจาํปี 2561 รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 และ 5   

         กรณีผูถ้ือหุน้ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศเป็น

ผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ประสงค์จะใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งจะสามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพื่อ

แบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได้ สามารถเรียกดูและดาวน์โหลดแบบหนังสอืมอบฉันทะได้ที่เวบ็ไซต์   

ของบรษิทั 

                                                 รายละเอยีดของเอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุมวธิกีาร  

                  มอบฉนัทะการลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ รายละเอยีดปรากฏตาม 

                  สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 
 

          อนึ่ง บรษิัทไดจ้ดัส่งรายงานประจําปี 2560 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในรูปแบบ CD-ROM และหากมขีอ้
สงสยัหรอืคาํถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมสามารถสง่คาํถามล่วงหน้ามายงับรษิทัไดโ้ดยสง่ที ่
นางจริาภรณ์ รุ่งศรีทอง เลขานุการบริษัท e-mail: jiraporn@fnoutlet.com หรือโทรศพัท์หมายเลข   
02-300-4807 หรอืหมายเลขโทรสาร 02-300-4681 
 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บรษิัทได้จดัทําแผนที่สถานที่จดังาน
ประชุมสามญัผู้ถือหุน้ ประจําปี 2561 รวมทัง้จดัรถบรกิารรบั-ส่งผู้ถือหุ้นจากรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลงิค ์
สถานีรามคําแหง มายงัสถานทีป่ระชุม เริม่ตัง้แต่เวลา 11.00 - 14.40 น. (โดยรถบรกิารจะออก         
ทุก 20 นาท)ี รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 

 

        
        ขอแสดงความนบัถอื 
     
 
                                                                                          (นายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา) 
                 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

mailto:legal@snpfood.com



