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หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 

วนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารเอฟเอน็ บิวด้ิง 

เลขท่ี 991 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 
 
 

 
งดแจกของท่ีระลึก  ตามแนวทางทีห่น่วยงานก ากบัดแูลบรษิทัจดทะเบยีน 

ไดร้ณรงคใ์หล้ด/เลกิการแจกของทีร่ะลกึในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  
อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ไดจ้ดัอาหารว่างไวร้บัรองผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีม่ารว่มประชุม  

(1 ท่าน ต่อ 1 ชุด) 
 
 
 
 
 

 
 
 

เปิดรบัลงทะเบยีนเวลา 12.00 น. 
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีน 

โปรดน าแบบฟอรม์ลงทะเบยีนซึง่พมิพบ์ารโ์คด้มาในวนัประชุม 
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ที ่FN.   009/2562 
 
        20 มนีาคม 2562 
 
เรื่อง  ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 
เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561  
  2. รายงานประจ าปี และงบการเงนิประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ในรปูแบบ QR Code  
  3. ประวตัผิูไ้ดร้บัเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั และนิยามกรรมการอสิระ 
   4. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข.และ แบบ ค.  
   5. ขอ้มลูกรรมการอสิระของบรษิทัทีเ่ป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  
    ประจ าปี 2562 
   6. ขอ้บงัคบัของบรษิทัเฉพาะสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
   7. เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วธิกีารมอบฉนัทะ  
    การลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
   8. แผนทีแ่สดงสถานทีจ่ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 
 

   ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการ บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) ("บรษิทั") ครัง้ที ่
1/2562 เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2562 ไดม้มีตใิหเ้ชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ในวนัพุธที ่24 เมษายน 
2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งออดทิอเรยีม อาคารเอฟเอน็ บวิดิง้ ตัง้อยู่เลขที ่991 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง         
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
  ส าหรบัการก าหนดระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 นัน้ บรษิทัไดป้ระกาศใน
เวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อเรยีนเชญิใหผู้ถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชุมล่วงหน้าตัง้แต่วนัที่ 25 ตุลาคม 2561 ถงึ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 อย่างไรกด็ ีเมื่อครบก าหนดเวลาแลว้ ปรากฏว่าไม่มกีารเสนอระเบยีบวาระอื่นใดเขา้มายงั
บรษิทั บรษิทัจงึขอแจง้ระเบยีบวาระการประชุมตามมตคิณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561    
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   :   บรษิทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่24 เมษายน 
2561 โดยบรษิทัจดัส่งส าเนาดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นับแต่วนั
ประชุมและจดัสง่ใหก้ระทรวงพาณิชยต์ามทีก่ฎหมายก าหนด พรอ้มเผยแพร่บน www.fnoutlet.com จงึ
ขอเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ดงั
รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ :  การบนัทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกตอ้งครบถว้นเหน็สมควรใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 
การลงมติ  มตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

http://www.fnoutlet.com/
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วาระท่ี 2. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล : บรษิทัไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561 ใน
รปูแบบ QR Code รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ :  บรษิทัมผีลการด าเนินงานสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิ เหน็สมควรให้

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561 และแนวทางในการด าเนินกจิการ

ในอนาคต 

 การลงมติ  วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง  
 

วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ขอ้ 41 ก าหนดว่า คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชขีองบรษิทัเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี  
 
บรษิทัไดจ้ดัท างบการเงนิประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 แลว้เสรจ็ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบ
และรบัรองโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
       หน่วย ลา้นบาท 
รายการตามงบการเงินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2560 
สนิทรพัยร์วม                    1,776  .                     1,623  .  
หนี้สนิรวม                   293  .                        132  .  
สว่นของผูถ้อืหุน้                    1,483  .                     1,491  .  
รายไดร้วม                    1,105  .                     1,101  .  
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้                       32  .                        107  .  
ก าไรสทุธ ิ                         29  .                          86  .  
ก าไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท)                      0.03  .                       0.09  .  
 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  งบแสดงฐานะการเงนิประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 ตามทีเ่สนอ 

 การลงมติ  มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ 

 ออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 และจ่ายเงินปันผล 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล  :  พระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 46 ก าหนดว่า หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณี
ทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมใิหจ้่ายเงนิปันผล โดยการจ่ายเงนิปันผลต้องไดร้บัอนุมตัจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อ
เหน็ว่าบรษิทัมกี าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการ
จ่ายเงนิปันผล ดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 
 
บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธทิี่เหลอื
หลงัจากหกัส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนดโดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะของ
บรษิทั อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะขึน้กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทาง
กฎหมายโดยทางบรษิทัค านึงถงึความจ าเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงนิ
ปันผลนัน้ จะไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั ทัง้นี้ มตคิณะกรรมการ
ของบรษิทัทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจะต้องน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตั ิ  
 
อนึ่ง คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดห้ากเหน็ควรว่ามคีวาม
เหมาะสมและไม่กระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทั ทัง้นี้ จะต้องรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบใน
การประชุมคราวถดัไป 
 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2561 ปี 2560 
ก าไรสทุธ ิ(บาท)  34,189,152 93,759,833 
ส ารองตามกฎหมาย (บาท) 1,800,000 4,700,000 
ก าไรสทุธหิลกัหกัส ารองตามกฎหมาย (บาท) 32,389,152 89,059,833 
เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้)   
        - เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 
        - เงนิปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 0.013 0.036 
รวมเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 13,000,000 36,000,000 
สดัสว่นการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกบัก าไรสทุธ ิ(%) 40.14% 40.42% 

 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  เหน็สมควรน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรสุทธปีิ 

2561 ไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1,800,000 บาท (หนึ่งลา้นแปดแสนบาท) และจ่ายเงนิปัน

ผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2561  ในอตัราหุน้ละ 0.013 บาท รวมเป็นเงนิปันผล จ านวน 13,000,000 

บาท (สบิสามลา้นบาท) โดยการจดัสรรเงนิการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปัน

ผลของบรษิทั ทีก่ าหนดไว ้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธทิีเ่หลอืหลงัจากหกัส ารองต่างๆ 

ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั อย่างไรกต็าม การ

จ่ายเงนิปันผลดงักล่าว ขึน้กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบรษิทัค านึงถงึ

ความจ าเป็นและเหมาะสมของปัจจยัอื่นๆในอนาคต และการจ่ายเงนิปันผลนัน้จะไม่มผีลกระทบต่อการ

ด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนียัส าคญั  
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 ทัง้นี้ บริษัทมีก าหนดการจ่ายเงนิปันผลในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 ซึ่งบรษิัทจะด าเนินการจ่าย       

เงนิปันผลดงักล่าว เมื่อไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 

                    การลงมติ  ทีป่ระชุมตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง 
 ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  :  พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบั
ของบรษิัท ขอ้ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็
ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้ทีก่บัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รบัเลอืกให้
กลบัเขา้รบัต าแหน่งอกีได้ ซึง่ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีครัง้นี้ มกีรรมการที่พน้จากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน 4 คน คอื  
 

  1.  นายวสิทุธ ิวทิยฐานกรณ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการบรษิทั   
  2.  นางเสาวนีย ์กมลบุตร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
      กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
  3.  นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
      กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
      และกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
  4.  นายโอมา สง่วฒันา กรรมการ 
 

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ าเหมาะสม    

เพื่อรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิัท แต่ปรากฏว่าเมื่อครบก าหนดเวลาแลว้ไม่มกีารเสนอรายชื่อ

กรรมการเขา้มายงับรษิทั คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาถงึคุณสมบตัแิละ

ความเหมาะสมตามกฎหมาย และหลกัเกณฑข์อ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั รวมทัง้ไดพ้จิารณาถงึคุณวุฒิ 

ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และสามารถ

ให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง จงึได้เสนอให้แต่งตัง้กรรมการ   

ทัง้ 4 คน ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง รายละเอยีด

ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบรษิทัโดยกรรมการทีม่ไิดม้สี่วนไดเ้สยี ไดพ้จิารณา

แล้ว เหน็สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน      

4 คน ใหก้ลบัเขา้รบัต าแหน่งต่ออกีวาระหนึ่ง ไดแ้ก่  

  1.  นายวสิทุธ ิวทิยฐานกรณ์ กรรมการอสิระ 
  2.  นางเสาวนีย ์กมลบุตร กรรมการอสิระ  
  3.  นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการอสิระ  
  4.  นายโอมา สง่วฒันา กรรมการ 
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ทัง้นี้ นายวิสุทธ ิวิทยฐานกรณ์ นางเสาวนีย์ กมลบุตร และ นางปรารถนา มงคลกุล ทัง้ 3 ท่าน มี

คุณสมบตัติรงตามนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั  

 
การลงมติ  ทีป่ระชุมต้องลงมติอนุมตัเิป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  :  พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ขอ้ 22 ก าหนดว่า กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรปูของเงนิ
รางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะ
พจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุม 

 
ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการอย่าง
ละเอยีดถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบกบับรษิทั
ทีอ่ยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนัและมขีนาดใกลเ้คยีงกนั รวมถงึผลการด าเนินงานของบรษิทัและความ
เจรญิเตบิโตทางธุรกจิ  

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาวงเงนิค่าตอบแทนกรรมการ

รวม ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนไม่เกนิ 7,500,000 บาท ซึง่เป็นอตัราเดยีวกนักบัปี 2561 โดยมอีตัรา

ค่าตอบแทนรายเดอืนและค่าเบีย้ประชุมคงเดมิ และใหก้รรมการจดัสรระหว่างกนัเอง ทัง้นี้  ค่าตอบแทน

ส าหรบักรรมการดงักล่าว ไดผ้่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ

ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

1. วงเงนิค่าตอบแทนกรรมการรวม ไม่เกนิ 7,500,000 บาท (ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบี้ยประชุม

และโบนสั) 

2.    ค่าตอบแทนและค่าเบีย้ประชุมกรรมการ คงเดมิดงันี้ 
  

ต าแหน่ง 
 
ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/เดอืน/คน) 

 
ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

หมายเหตุ 

1. คณะกรรมการบรษิทั 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
 
 
 

 
45,000 
15,000 

  
20,000 
20,000 

กรรมการท่านใดเป็นผู้บริหารก าหนดค่าตอบแทน
ดงัน้ี 

ต าแหน่ง 
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 

 
- 
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ต าแหน่ง 

 
ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/เดอืน/คน) 

 
ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

 
หมายเหตุ 

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. คณะกรรมการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ี
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
 
- 
- 

  
 

20,000 
15,000 

 
- 

  
การลงมติ  ทีป่ระชุมต้องลงมติอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

 
วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2562 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล  :  พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 37 ก าหนดว่า ใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี แต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละ
ก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิ
อกีกไ็ด ้นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.11/2552 ก าหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีน
ตอ้งจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชรีายเดมิปฏบิตัหิน้าที่สอบทานหรอืตรวจสอบและ
แสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัมาแลว้ 5 รอบบญัชตีดิต่อกนั โดยบรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชรีายใหม่ทีส่งักดัส านกังานสอบบญัชเีดยีวกบัผูส้อบบญัชรีายเดมิกไ็ด ้  
 อย่างไรกต็ามบรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายทีพ่น้จากการปฏบิตัหิน้าที่เนื่องจากการหมุนเวยีน
ผูส้อบบญัชเีป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัทไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบญัช ีนับแต่วนัที่ผูส้อบ
บญัชรีาย ดงักลา่วพน้จากการปฏบิตัหิน้าที ่
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณาผูส้อบบญัชจีากส านักงานบญัชีที่มคีุณสมบตัิและความ
เชีย่วชาญในการสอบบญัชี ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีและ
ไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบอตัราค่าสอบบญัชทีีเ่หมาะสมกบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ จงึเสนอใหบ้รษิทั 
ส านักงาน อวีาย จ ากดั ซึง่เคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทมาแลว้ 1 รอบปีบญัชี เป็นผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2562 โดยมคี่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี และค่าสอบทานราย
ไตรมาสเป็นเงนิ 2,150,000 บาท (สองลา้นหนึ่งแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 
          ทัง้นี้ ค่าสอบบญัชดีงักล่าว ยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรยีกเกบ็ เท่าที่จ าเป็นและตามที่จ่ายจรงิ 
เช่น ค่าใชจ้่ายเดนิทาง ค่าเอกสาร เป็นตน้ ซึง่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏบิตัทิัว่ไป 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ   :  เหน็ควรเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้บรษิัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี  2562 ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ชอบแลว้ โดยมรีายชื่อผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบในการลงนามงบ
การเงนิของบรษิทั 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   
 

 ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หบ้รษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชอีื่นของส านกังานท าหน้าทีต่รวจสอบบญัชขีองบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได ้
 การก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2562 ทางบรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เสนอค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัช ีส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีปี 2562 เป็นเงนิทัง้สิน้ 2,150,000 บาท (สองลา้นหนึ่งแสนหา้
หมื่นบาทถ้วน) ทัง้นี้ ส านักงานสอบบญัชแีละผู้สอบบญัชดีงักล่าวเป็นส านักงานสอบบญัชแีละผู้สอบ
บญัชเีดียวกนักบับริษัทย่อย และส านักงานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มี
ความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทับรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว  
 
 
 
 
 
การลงมติ  ที่ประชุมต้องลงมติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 8. อ่ืน ๆ   (ถ้ามี) 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการเหน็สมควรใหบ้รรจุวาระนี้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม

ขอ้สงสยั และ/หรือ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจาก       

ทีค่ณะกรรมการก าหนดไว ้

           

 ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตกิ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2562 และมสีทิธใินการรบัเงนิปันผลในวนัที ่15 มนีาคม 2562 (Record Date) หากผูถ้อืหุน้ไม่

สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้อาจมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจดัท าหนังสอืมอบฉันทะตาม

แบบทีก่ าหนด และส่งมอบต่อเจา้หน้าทีล่งทะเบยีนก่อนการเขา้ร่วมประชุม หรอืผูถ้อืหุ้นสามารถมอบ

ฉนัทะใหก้รรมการอสิระ เป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืประจ าปี 2562 รายละเอยีด

ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 และ 5   

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2562 ปี 2561 
ค่าสอบบญัชีของบริษทั(บาท) 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

2,150,000 
ตามท่ีจ่ายจริง 

2,000,000 
ตามท่ีจ่ายจริง 
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บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 
โทรศพัทห์มายเลข 02-300-4807  
หรอืหมายเลขโทรสาร 02-300-4681 

 

         กรณีผูถ้ือหุน้ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศเป็น

ผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ประสงค์จะใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งจะสามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อ

แบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได้ สามารถเรียกดูและดาวน์โหลดแบบหนังสอืมอบฉันทะได้ที่เวบ็ไซต์   

ของบรษิทั 

 รายละเอยีดของเอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุมวธิกีาร 

มอบฉันทะการลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ รายละเอยีดปรากฏตาม

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7  

 อนึ่ง บริษัทได้จัดส่งรายงานประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code และ            

หากมีข้อสงสัยหรือค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม  สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายัง           

บริษัทได้ โดยส่งที่นายวัสวาน ลิมศุภนาค ผู้จ ัดการฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย                    

e-mail:corporatesecretary@fnoutlet.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-300-4807 หรือหมายเลข

โทรสาร 02-300-4681 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บรษิัทได้จดัท าแผนที่สถานที่จดังาน
ประชุมสามญัผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2562 รวมทัง้จดัรถบรกิารรบั-ส่งผู้ถือหุ้นจากรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลงิค ์
สถานีรามค าแหง มายงัสถานทีป่ระชุม เริม่ตัง้แต่เวลา 11.00 - 14.40 น. (โดยรถบรกิารจะออก         
ทุก 20 นาท)ี และรถบรกิารสง่ผูถ้อืหุน้ไปยงัสถานีรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ลงิค ์ภายหลงัจากเสรจ็งานประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 แลว้ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 

 
         

            ขอแสดงความนบัถอื 
     
 
 

                                                                                             (นายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา) 
                    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
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