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หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 
บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 

วนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
ด้วยวิธีการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(By Electronics Means) เท่านัน้ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

เนื่องจากความไมแ่น่นอนของสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19  
บรษิทัจงึจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ในรปูแบบการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 
ในการนี้ บรษิทัขอความรว่มมอืจากผูถ้อืหุน้ใหง้ดการเดนิทางมายงัสถานทีท่ าการของบรษิทั 

เพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 
 
  

บรษิทัมคี าแนะน า วธิกีาร และขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
ปรากฏตามเอกสารแนบทีส่ง่มาดว้ย (โปรดศกึษารายละเอยีดกอ่นวนัประชมุ) 
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ที ่FN.   004/2564 
 
        12 เมษายน 2564 
 
เรื่อง  ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ดว้ยวธิกีารประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563  
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี แบบ 56-1 One Report และงบการเงิน

ประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ในรปูแบบ QR Code  
   3. ประวตัผิูไ้ดร้บัเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั 
   4. ขอ้บงัคบัของบรษิทัเฉพาะสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
  5. แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข.และ แบบ ค. 
  6. ขอ้มลูกรรมการอสิระของบรษิทัทีเ่ป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  
    ประจ าปี 2564 
  7. ค าชีแ้จง เรื่องเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วม 
   ประชุมเพื่อลงทะเบยีนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
  8. ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์ท างานของผูส้อบบญัช ี
  9. ค าแนะน า วธิกีาร และขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 
 

   ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท")        
ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัพุธที ่24 กุมภาพนัธ ์2564 ไดม้มีตใิหเ้ชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัองัคารที ่
27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ดว้ยวธิกีารประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระ 
ดงัต่อไปนี้ 

 
วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563    
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล   :   บรษิทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัจนัทรท์ี ่31 
สงิหาคม 2563 โดยบรษิทัจดัส่งส าเนาดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นับ
แ ต่วันประชุมและจัดส่ ง ให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายก าหนด พร้อม เผยแพร่บน 
www.fnoutlet.com จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ ประจ าปี 2563 ดงัรายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ :  การบนัทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกตอ้งครบถว้นเหน็สมควรใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 
การลงมติ  มตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 
 
 
 

http://www.fnoutlet.com/
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วาระท่ี 2. รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล : บรษิทัไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563 ใน
รปูแบบ QR Code รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 

 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ :  บรษิทัเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของ

บรษิทัในรอบปี 2563 

 การลงมติ  วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 
 
วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

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 2563 แลว้เสรจ็ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบ
และรบัรองโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
                                  หน่วย : ล้านบาท 

รายการตามงบการเงินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2563 ณ 31 ธนัวาคม 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2561 

สนิทรพัยร์วม 1,785 1,727 1,776 
หนี้สนิรวม 346 247 293 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,439 1,480 1,483 
รายไดร้วม 759 1,042 1,105 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้ (35) 6 32 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ (28) 9 29 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธต่ิอหุน้ (บาท) (0.03) 0.01 0.03 

 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  งบแสดงฐานะการเงนิประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ได้

ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้จงึ

เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามที่

เสนอ 

 การลงมติ  มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ 

 ออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัให้งดจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563  และจ่ายเงินปันผลปี 2563 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล  :  พระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 46 ก าหนดว่า หา้มจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณี
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ทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมใิหจ้่ายเงนิปนัผล โดยการจ่ายเงนิปนัผลต้องไดร้บัอนุมตัจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อ
เหน็ว่าบรษิทัมกี าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการ
จ่ายเงนิปนัผล ดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 
 
บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธทิี่เหลอื
หลงัจากหกัส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนดโดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะของ
บรษิทั อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวจะขึน้กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทาง
กฎหมายโดยทางบรษิทัค านึงถงึความจ าเป็นและเหมาะสมของปจัจยัอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงนิ
ปนัผลนัน้ จะไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั ทัง้นี้ มตคิณะกรรมการ
ของบรษิทัทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลจะต้องน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขออนุมตั ิ
 
อนึ่ง คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจในการพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไดห้ากเหน็ควรว่ามคีวาม
เหมาะสมและไม่กระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทั ทัง้นี้ จะต้องรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบใน
การประชุมคราวถดัไป 

ในการนี้ คณะกรรมการเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาจ่ายเงนิปนัผล ปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 
0.0037 บาท รวมเป็นเงนิ 3,700,000 บาท โดยบรษิทัจ่ายเงนิปนัผลจากก าไรสะสมของผลการ
ด าเนินงานปี 2562 โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปนัผลในวนัที ่15 มนีาคม 2564 
(Record Date) และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในวนัที ่21 พฤษภาคม 2564 เงนิปนัผล
ดงักล่าวจ่ายจากก าไรของกจิการทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล ในอตัรารอ้ยละ 20 โดยผูร้บัเงนิปนัผล
จะต้องถูกหกัภาษี ณ ทีจ่่ายและผูร้บัเงนิปนัผลทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาจะไดร้บัเครดติภาษีจากปนัผลตาม
มาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรษัฎากร 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ(บาท)     (27,159,693)  9,710,502 34,189,152 
ส ารองตามกฎหมาย (บาท) N/A   500,000 1,800,000 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธหิลกัหกัส ารองตามกฎหมาย (บาท) (27,159,693) 9,210,502 32,389,152 
เงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้)    
        - เงนิปนัผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) -ไม่ม-ี 0.0037 -ไม่ม-ี 
        - เงนิปนัผลประจ าปี (บาท/หุน้) 0.0037 -ไม่ม-ี 0.013 
รวมเงนิปนัผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 3,700,000 3,700,000 13,000,000 
สดัสว่นการจ่ายเงนิปนัผลเทยีบกบัก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ(%) N/A 40.17 40.14 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  เหน็สมควรน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผล
ประจ าปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.0037 บาท รวมเป็นเงนิปนัผล จ านวน 3,700,000 บาท (สามลา้นเจด็
แสนบาทถ้วน) ซึ่งการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวบรษิทัจ่ายจากก าไรสะสมของผลการด าเนินงาน ปี 2562 
ทัง้นี้ ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง บรษิัทมีก าหนดการจ่ายเงินปนัผลในวนัที่ 21 
พฤษภาคม 2564 โดยการจดัสรรการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าว จะจ่ายเมื่อได้รบัการอนุมตัจิากที่ประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564  

 

การลงมติ  ที่ประชุมต้องลงมติอนุมตัิให้งดจดัสรรก าไรสะสมและอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลด้วยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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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 3 คน คอื  
 

  1.  นายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
       ประธานกรรมการบรหิาร 
  2.  นางช่อทพิย ์สง่วฒันา วุฒพิงศ ์ กรรมการ กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
       และกรรมการบรหิาร 
  3.  นายโอมา  สง่วฒันา กรรมการ 
        

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม    

เพื่อรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิัท แต่ปรากฏว่าเมื่อครบก าหนดเวลาแลว้ไม่มกีารเสนอรายชื่อ

กรรมการเขา้มายงับรษิทั ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณากลัน่กรอง

คุณสมบตัิและความเหมาะสมตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ ากดั รวมทัง้ได้

พจิารณาถงึคุณวุฒ ิความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของ 

จงึไดเ้สนอใหแ้ต่งตัง้กรรมการ ทัง้ 3 คน ทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อ

อกีวาระหนึ่ง รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบรษิทัโดยกรรมการทีม่ไิดม้สี่วนไดเ้สยี ไดพ้จิารณา

กลัน่กรองคุณสมบตัิและความเหมาะสมตามกฎหมายแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

เลอืกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ให้กลบัเขา้รบัต าแหน่งต่ออกีวาระหนึ่ง 

ไดแ้ก่  

  1.  นายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา  

  2.  นางช่อทพิย ์   สง่วฒันา   วุฒพิงศ ์  

  3.  นายโอมา  สง่วฒันา  

 
การลงมติ  ทีป่ระชุมต้องลงมติอนุมตัเิป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 
 
 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  :  พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ขอ้ 22 ก าหนดว่า กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรปูของเงนิ
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รางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะ
พจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุม 
 
ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการอย่าง
ละเอยีดถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบกบับรษิทั
ทีอ่ยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนัและมขีนาดใกลเ้คยีงกนั รวมถงึผลการด าเนินงานของบรษิทัและความ
เจรญิเตบิโตทางธุรกจิ  
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัวิงเงนิค่าตอบแทน

กรรมการรวม ประจ าปี 2564 (โดยไม่มสีทิธปิระโยชน์หรอืสทิธพิเิศษอื่นใดเพิม่เตมิ) เป็นจ านวนไม่เกนิ 

7,500,000 บาท (เจด็ลา้นหา้แสนบาทถ้วน) ซึง่เป็นอตัราเดยีวกนักบัปี 2563 โดยมอีตัราค่าตอบแทน

รายเดอืนและค่าเบีย้ประชุมคงเดมิ และใหก้รรมการจดัสรรระหว่างกนัเอง อนี่ง ในปี 2563 กรรมการขอ

สละสทิธิไม่รบัโบนัสประจ าปี เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทมผีลขาดทุน ทัง้นี้ ค่าตอบแทน

ส าหรบักรรมการดงักล่าว ไดผ้่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนและ

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 

 
- 

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 

 
- 
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การลงมติ  ทีป่ระชุมต้องลงมติอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
 

วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2564 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล  :  พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 37 ก าหนดว่า ใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี แต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละ
ก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิ
อกีกไ็ด ้นอกจากนี้ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ดอ้อกประกาศฉบบั
ที ่161/2561 ปรบัเกณฑ์การหมุนเวยีนผู้สอบบญัชใีห้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสรมิความ
เป็นอสิระ และสร้างความเชื่อมัน่ให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงนิในการตดัสนิใจลงทุน โดย
ก าหนดใหบ้รษิัทจดทะเบยีนต้องจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ี(ทีล่งลายมอืชื่อรบัรองงบการเงนิ) 
ทุก 7 รอบปีบญัช ีโดยสามารถหมุนเวยีนไปใช้ผูส้อบบญัชรีายอื่นในส านักงานสอบบญัชเีดยีวกนัได ้
และเมื่อมกีารหมุนเวยีนไปใชผู้ส้อบบญัชรีายใหม่แลว้ บรษิทัจดทะเบยีนตอ้งเวน้ช่วงอย่างน้อย 5 รอบปี
บญัช ีก่อนจะกลบัมาใชผู้ส้อบบญัชรีายเดมินัน้ 
  
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาผูส้อบบญัชจีากส านักงานบญัชีทีม่คีุณสมบตัแิละความเชีย่วชาญ
ในการสอบบญัช ีความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีและไดพ้จิารณา
เปรยีบเทยีบอตัราค่าสอบบญัชทีีเ่หมาะสมกบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ จงึเสนอใหบ้รษิทั ส านักงาน 
อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2564 โดยมคี่าตอบแทนการสอบ
บญัชปีระจ าปี และค่าสอบทานรายไตรมาสเป็นเงนิ 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) 
 
ทัง้นี้ ค่าสอบบญัชีดงักล่าว ยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บ เท่าที่จ าเป็นและตามที่จ่ายจริง เช่น 
ค่าใชจ้่ายเดนิทาง ค่าเอกสาร เป็นตน้ ซึง่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏบิตัทิัว่ไป 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ   :  เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้บรษิทั 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี  2564 ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ชอบแลว้ โดยมปีระวตัผิูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบในการลงนามงบ
การเงนิทีป่รากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 ของบรษิทัตามรายชื่อ ดงันี้ 

 
 

รายช่ือผูส้อบบญัชี 
เลขท่ีผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาต 
ระยะเวลาการเป็นผูล้งลายมอืช่ือในงบการเงินของบริษทั 

1.นางกิง่กาญจน์   อศัวรงัสฤษฏ ์ 4496 จ านวนปีทีส่อบบญัชใีนรอบ 7 ปีทีผ่่านมา : ไมม่ ีและ/หรอื 
2.นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ 4521 จ านวนปีทีส่อบบญัชใีนรอบ 7 ปีทีผ่่านมา : ไมม่ ีและ/หรอื 
3.นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ 3972 จ านวนปีทีส่อบบญัชใีนรอบ 7 ปีทีผ่่านมา : ไมม่ ีและ/หรอื 
4.นางสาวรสพร  เดชอาคม 5659 จ านวนปีทีส่อบบญัชใีนรอบ 7 ปีทีผ่่านมา : 2 ปี และ/หรอื 
5.นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ 5872 จ านวนปีทีส่อบบญัชใีนรอบ 7 ปีทีผ่่านมา : ไมม่ ีและ/หรอื 
6.นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกิุล 4807    จ านวนปีทีส่อบบญัชใีนรอบ 7 ปีทีผ่่านมา  :  ไม่ม ี
 

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หบ้รษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั จดัหาผูส้อบ
บญัชอีื่นของส านกังานท าหน้าทีต่รวจสอบบญัชขีองบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได้ 



-8- 
 

 
และพิจารณาอนุมตัิค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ทางบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัช ีปี 2564 เป็นเงนิทัง้สิน้ 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) ซึง่ต ่ากว่าค่าสอบบญัชใีนปี
ที่ผ่านมา ทัง้นี้ ส านักงานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีดงักล่าวเป็นส านักงานสอบบญัชแีละผู้สอบบญัชี
เดียวกันกับบริษัทย่อย และส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มี
ความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทับรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว  

 

 
การลงมติ  ที่ประชุมต้องลงมติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 

วาระท่ี 8. อ่ืน ๆ   (ถ้ามี)  

 ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการเหน็สมควรใหบ้รรจุวาระนี้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม

ขอ้สงสยั และ/หรอื เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มกีารพจิารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่

คณะกรรมการก าหนดไว ้ทัง้นี้ การเสนอเรื่องอื่นๆ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย 

  

 ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตกิ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2564 ในวนัที ่15 มนีาคม 2564 (Record Date) โดยการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 

 

 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 บรษิทัจะใชก้ารลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม การออก

เสยีง และการนับคะแนนเสยีงผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่บรษิัทจะได้เชญิผูแ้ทนจากบรษิัทที่ปรกึษา

กฎหมายมาเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนและดแูลการประชุมใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารประชุมผูถ้อื

หุ้นและการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์ห้เป็นไปตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งของการ

ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

ส าหรบัผูถ้อืหุ้นทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ กรุณาลงทะเบยีน

เขา้ร่วมประชุมผ่านลงิค์ https://app.inventech.co.th/FN094235R หรือสแกนคิวอาร์โค้ดรายละเอยีด

ปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9 

 

หากผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ อาจมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์

แทน โดยจดัท าหนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่ก าหนด หรอื   ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ

อสิระของบรษิทั เป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 รายละเอยีด

ปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 และ 6 และกรุณาจดัส่งหนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบ มายงั

บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) เลขที ่991 อาคารเอฟเอน็ บวิดิง้ ถนนพระราม 9 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 ปี 2562 
ค่าสอบบญัชีของบริษทั 2,000,000 บาท 2,200,000 บาท 2,150,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 
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บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 
หมายเลขโทรศพัท ์0-2300-4951  
หรอืหมายเลขโทรสาร 0-2300-4681 

 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  โดยเอกสารจะต้องมาถงึบรษิทัฯ ภายในวนั

พฤหสับดทีี ่22 เมษายน 2564  

 

กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศเป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหุน้ ประสงคจ์ะใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่จะสามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้เพื่อแบ่งแยกการ

ลงคะแนนเสียงได้ สามารถเรียกดูและดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท 

www.fnoutlet.com 

 

รายละเอยีดของเอกสารและหลกัฐานที่ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์้องแสดงก่อนเขา้ร่วม

ประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9 

 

บรษิทัไดจ้ดัสง่แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี แบบ 56-1 One Report ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ในรูปแบบ QR Code รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 2  และหากมขีอ้สงสยัหรอืค าถามที่

เกีย่วขอ้งกบัวาระการประชุม  สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายงับรษิัทได้  โดยส่งถึงนางมนทพิย ์ซื่อ

วฒันากุล  เลขานุการบรษิทั  e-mail: corporatesecretary@fnoutlet.com  หรอืหมายเลขโทรศพัท ์ 

0-2300-4951  หรอืหมายเลขโทรสาร 0-2300-4681 

 
 
         

            ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 
 

 
                                                                                        (นายปรชีา  สง่วฒันา) 
                       ประธานกรรมการ  
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