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หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2565

บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอรี่ เอา๊ทเ์ลท จาํกดั (มหาชน)

วนัศกุรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.

ด้วยวิธีการประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ (By Electronics Means) เท่านัน้

เน่ืองจากความไมแ่น่นอนของสถานการณ์แพรร่ะบาดของ COVID-19

บรษิทัจงึจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565 ในรปูแบบการประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

ในการน้ี บรษิทัขอความรว่มมอืจากผูถ้อืหุน้ใหง้ดการเดนิทางมายงัสถานทีท่าํการของบรษิทั

เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19

ที่ FN. ???/2564บรษิทัมคีาํแนะนํา วธิกีาร และขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

ปรากฏตามเอกสารแนบทีส่ง่มาดว้ย (โปรดศกึษารายละเอยีดก่อนวนัประชมุ)
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ที่ FN 006/2565 30 มนีาคม 2565

เรือ่ง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565 ดว้ยวธิกีารประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

เรยีน ทา่นผูถ้อืหุน้

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564

2. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี แบบ 56-1 One Report และ

งบการเงนิประจาํปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ในรปูแบบ QR Code

3. ประวตัผิูไ้ดร้บัเสนอชือ่เพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั

4. ขอ้บงัคบัของบรษิทัเฉพาะสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุผูถ้อืหุน้

5. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

6. ขอ้มูลกรรมการอสิระของบรษิทัทีเ่ป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจาํปี 2565

7. คาํชีแ้จง เรือ่งเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิ

เข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส์

8. ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์ทาํงานของผูส้อบบญัชี

9. ประวตัผิูไ้ดร้บัเสนอชือ่เพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัเพิม่

10. ขอ้ปฏบิตัสิาํหรบัการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บรษิัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จํากดั (มหาชน) ("บรษิัท") ครัง้ที่

2/2565 เมือ่วนัองัคารที่ 8 มนีาคม 2565 ไดม้มีตใิหเ้ชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565 ในวนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน

2565 เวลา 15.00 น. ดว้ยวธิกีารประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ เพือ่พจิารณาเรือ่งต่างๆ ตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปน้ี

วาระที่ 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผ ูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2564

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล : บรษิทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 เมื่อวนัองัคารที่ 27

เมษายน 2564 โดยบรษิทัจดัส่งสาํเนาดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นับ

แ ต่วันประ ชุมและจัดส่ ง ให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกําหนด พร้อม เผยแพร่บน

www.fnoutlet.com จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อื

หุน้ ประจาํปี 2564 ดงัรายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1

ความเหน็ของคณะกรรมการ : การบนัทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกตอ้งครบถว้นเหน็สมควรให้

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว

การลงมติ มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน

http://www.fnoutlet.com


-3-

วาระที่ 2. รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564

วตัถปุระสงค ์และเหต ุผล : บรษิทัได้จดัทํารายงานผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2564 ใน

รปูแบบ QR Code รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2

ความเหน็ของคณะกรรมการ : บรษิทัเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงานของ

บรษิทัในรอบปี 2564

การลงมติ วาระน้ีเป็นวาระเพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี สิ้นสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล : พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บงัคบั

ของบรษิทั ขอ้ 41 กาํหนดวา่ คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารทาํงบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชขีองบรษิทัเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามญัประจาํปี

บรษิทัไดจ้ดัทาํงบการเงนิประจาํปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 แลว้เสรจ็ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบ

และรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 สรปุสาระสาํคญัไดด้งัน้ี

หน่วย : ล ้านบาท

รายการตามงบการเงินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2564 ณ 31 ธนัวาคม 2563 ณ 31 ธนัวาคม 2562

สนิทรพัยร์วม 1,666 1,785 1,727

หนี้สนิรวม 295 346 247

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,371 1,439 1,480

รายไดร้วม 543 759 1,042

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ (76) (35) 6

กาํไร(ขาดทุน)สทุธิ (63) (28) 9

กาํไร(ขาดทุน)สทุธติ่อหุน้ (บาท) (0.06) (0.03) 0.01

ความเหน็ของคณะกรรมการ : งบแสดงฐานะการเงนิประจาํปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ได้

ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้จงึ

เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตังิบการเงนิประจาํปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ตามที่

เสนอ

การลงมติ มตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน
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วาระที่ 4. พิจารณางดจดัสรรกาํไรส ุทธิตามกฎหมาย ประจาํปี 2564 และอนุมตัิจ่ายเงินปันผลจากกาํไร

สะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ของบริษทั

วตัถ ุประสงค ์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 46 กําหนดวา่ หา้มจา่ยเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกําไร ในกรณี

ทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล โดยการจ่ายเงนิปันผลตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้คณะกรรมการอาจจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมือ่

เหน็วา่บรษิทัมกีําไรสมควรพอทีจ่ะทาํเชน่นัน้ และเมือ่ไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลแลว้ ใหร้ายงานการ

จา่ยเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป

บรษิทัมนีโยบายการจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในแต่ละปี ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธทิีเ่หลอื

หลงัจากหกัสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนดโดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะของ

บรษิทั ทัง้น้ี มตคิณะกรรมการของบรษิทัทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจะตอ้งนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

เพือ่ขออนุมตัิ

อน่ึง คณะกรรมการบรษิัทมอํีานาจในการพิจารณาจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ หากเหน็ควรว่ามี

ความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดําเนินงานของบรษิทั ทัง้นี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้น

ทราบในการประชุมคราวถดัไป

ในการน้ี คณะกรรมการเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาจา่ยเงนิปันผล ปี 2564 ในอตัราหุน้ละ

0.0037 บาท รวมเป็นเงนิ 3,700,000 บาท โดยบรษิทัพจิารณางดจดัสรรกําไรสุทธิ เพื่อตัง้สาํรองตาม

กฎหมาย เน่ืองจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสะสมของผลการ

ดําเนินงานปี 2564 โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 มีนาคม 2565

(Record Date) และกําหนดจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวนัที่ 18 พฤษภาคม 2565 เงินปันผล

ดงักล่าวจ่ายจากกําไรของกิจการที่เสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคล ในอตัราร้อยละ 20 โดยผู้รบัเงนิปันผล

จะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีจ่า่ยและผูร้บัเงนิปันผลทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาจะไดร้บัเครดติภาษจีากปันผลตาม

มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรษัฎากร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

กาํไร(ขาดทุน)สทุธิ (บาท) (61,812,542) (27,159,693) 9,710,502

สาํรองตามกฎหมาย (บาท) N/A N/A 500,000

กาํไร(ขาดทุน)สทุธหิลกัหกัสาํรองตามกฎหมาย (บาท) (61,812,542) (27,159,693) 9,210,502

เงนิปันผลจา่ยต่อหุน้ (บาท/หุน้)

- เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) -ไมม่-ี -ไมม่-ี 0.0037

- เงนิปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 0.0037 0.0037 -ไมม่-ี

รวมเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ (บาท) 3,700,000 3,700,000 3,700,000

สดัสว่นการจา่ยเงนิปันผลเทยีบกบักาํไร(ขาดทุน)สทุธิ (%) N/A N/A 40.17

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรนําเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณางดจดัสรรกาํไรสทุธเิพือ่

ตัง้สํารองตามกฎหมาย เนื่องจากปี 2564 บรษิทัมผีลประกอบการขาดทุนและอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผล

ประจําปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.0037 บาท รวมเป็นเงนิปันผล จํานวน 3,700,000 บาท (สามล้านเจด็

แสนบาทถ้วน) ซึง่การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวบรษิทัจ่ายจากกําไรสะสมของผลการดําเนินงาน ปี 2564

ทัง้น้ี อตัราการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั และจะขึน้กบั
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กระแสเงนิสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบรษิทัคาํนึงถงึความจาํเป็นและเหมาะสม

ของปัจจยัอื่นๆ ในอนาคต ซึง่การจ่ายเงนิปันผลนัน้ จะไม่มผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทั

อยา่งมนีัยสาํคญั และตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่บรษิทัมกีาํหนดการจา่ยเงนิปัน

ผลในวนัที่ 18 พฤษภาคม 2565 โดยการจดัสรรการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว จะจ่ายเมื่อบรษิทัไดร้บัการ

อนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565

การลงมติ ทีป่ระชุมต้องลงมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมติัเล ือกต ัง้กรรมการ แทนกรรมการท่ีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ

วตัถปุระสงคแ์ละเหต ุผล : พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบั

ของบริษัท ข้อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก

ตําแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็

ใหอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีก่บัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึง่พน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัเลอืกให้

กลบัเขา้รบัตําแหน่งอกีได้ ซึง่ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีครัง้น้ี มกีรรมการทีพ่น้จากตําแหน่ง

ตามวาระจาํนวน 3 คน คอื

1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอสิระ

2. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการอสิระ

3. นายธรรมศกัดิ ์ จติตมิาพร กรรมการ

โดยที่บรษิัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบรษิัทเชญิให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม

เพื่อรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั แต่ปรากฏว่าเมื่อครบกําหนดเวลาแลว้ไม่มกีารเสนอรายชื่อ

กรรมการเขา้มายงับรษิทั ทัง้น้ี คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณากลัน่กรอง

คุณสมบตัแิละความเหมาะสมตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายว่าด้วยบรษิทัมหาชนจํากดั รวมทัง้ได้

พจิารณาถงึคุณวุฒิ ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของ

จงึไดเ้สนอใหแ้ต่งตัง้กรรมการ ทัง้ 3 คน ทีพ่น้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อ

อกีวาระหน่ึง รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3

ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิทัโดยกรรมการทีม่ไิดม้สีว่นไดเ้สยี ไดพ้จิารณา

กลัน่กรองคุณสมบตัแิละความเหมาะสมตามกฎหมายแล้ว เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา

เลอืกตัง้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ให้กลบัเขา้รบัตําแหน่งต่ออกีวาระหน่ึง

ไดแ้ก่

1. นางเสาวนีย์ กมลบุตร

2. นางปรารถนา มงคลกุล

3. นายธรรมศกัดิ ์ จติตมิาพร

โดยนางเสาวนีย์ กมลบุตร และนางปรารถนา มงคลกุล เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้

ความเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
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การลงมติ ทีป่ระชุมตอ้งลงมตอินุมตัเิป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบั

ของบรษิทั ขอ้ 22 กาํหนดวา่ กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรปูของเงนิ

รางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะ

พจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุม

ทัง้น้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลัน่กรองนโยบายค่าตอบแทน

กรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ โดย

เปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการ

ดาํเนินงานของบรษิทัและความเจรญิเตบิโตทางธรุกจิ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัวิงเงนิค่าตอบแทน

กรรมการรวม ประจาํปี 2565 (โดยไม่มสีทิธปิระโยชน์หรอืสทิธพิเิศษอื่นใดเพิม่เตมิ) เป็นจาํนวนไม่เกนิ

7,500,000 บาท (เจด็ลา้นหา้แสนบาทถ้วน) ซึง่เป็นอตัราเดยีวกนักบัปี 2564 โดยมอีตัราค่าตอบแทน

รายเดอืนและคา่เบีย้ประชุมคงเดมิ และใหก้รรมการจดัสรรระหวา่งกนัเอง อน่ึง ในปี 2564 กรรมการขอ

สละสทิธไิม่รบัโบนัสประจําปี เน่ืองจากผลการดําเนินงานของบรษิทัมผีลขาดทุน ทัง้น้ี ค่าตอบแทน

สาํหรบักรรมการดงักล่าว ไดผ้่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนและ

ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี

1. วงเงนิคา่ตอบแทนกรรมการรวม ไมเ่กนิ 7,500,000 บาท (คา่ตอบแทนรายเดอืน คา่เบีย้ประชุม

และโบนสั)

2. ค่าตอบแทนและค่าเบีย้ประชุมกรรมการ (โดยไม่มสีทิธปิระโยชน์หรอืสทิธพิเิศษอื่นใดเพิม่เตมิ)

คงเดมิ ดงัน้ี

ตาํแหน่ง
คา่ตอบแทนรายเดอืน

(บาท/เดอืน/คน)

คา่เบีย้ประชมุ

(บาท/ครัง้)
หมายเหตุ

1.คณะกรรมการบริษทั

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ

45,000

15,000

20,000

20,000

กรรมการท่านใดเป็นผู้บริหารกําหนดค่าตอบแทน

ดงัน้ี

ตาํแหน่ง

คา่ตอบแทน

รายเดอืน

(บาท/เดอืน/คน)

คา่เบีย้

ประชุม

(บาท/ครัง้)

ประธานกรรมการ 10,000 20,000

กรรมการบรษิทั 10,000 5,000
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ตาํแหน่ง
คา่ตอบแทนรายเดอืน

(บาท/เดอืน/คน)

คา่เบีย้ประชมุ

(บาท/ครัง้)
หมายเหตุ

2.คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ

35,000

15,000

20,000

15,000

-

3. ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า

พิจารณาค่าตอบแทน และ

กาํกบักิจการที่ดี

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ

-

-

20,000

15,000

-

4. คณ ะก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร

ความเสี่ยง

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ

25,000

10,000

20,000

15,000

กรรมการท่านใดทีเ่ป็นพนกังานบรษิทั จะไมไ่ดร้บัเบีย้

ประชุม

การลงมติ ทีป่ระชุมตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งต ัง้ผ ูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2565

วตัถปุระสงค ์และเหต ุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ

ข้อบงัคบัของบรษิัท ข้อ 37 กําหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี แต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละ

กําหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิ

อกีกไ็ด้ นอกจากน้ี สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ดอ้อกประกาศฉบบั

ที่ 161/2561 ปรบัเกณฑก์ารหมุนเวยีนผูส้อบบญัชใีหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสรมิความ

เป็นอสิระ และสร้างความเชื่อมัน่ให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงนิในการตดัสนิใจลงทุน โดย

กําหนดใหบ้รษิทัจดทะเบยีนต้องจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี (ทีล่งลายมอืชื่อรบัรองงบการเงนิ)

ทุก 7 รอบปีบญัชี โดยสามารถหมุนเวยีนไปใชผู้ส้อบบญัชรีายอื่นในสํานักงานสอบบญัชเีดยีวกนัได้

และเมือ่มกีารหมนุเวยีนไปใชผู้ส้อบบญัชรีายใหมแ่ลว้ บรษิทัจดทะเบยีนตอ้งเวน้ชว่งอยา่งน้อย 5 รอบปี

บญัชี ก่อนจะกลบัมาใชผู้ส้อบบญัชรีายเดมินัน้

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาผูส้อบบญัชจีากสาํนักงานบญัชทีีม่คีุณสมบตัแิละความเชีย่วชาญ

ในการสอบบญัชี ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชี และไดพ้จิารณา

เปรยีบเทยีบอตัราคา่สอบบญัชทีีเ่หมาะสมกบัภาระหน้าที่ ความรบัผดิชอบ จงึเสนอใหบ้รษิทั สาํนกังาน

อวีาย จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2565 โดยมคี่าตอบแทนการสอบ

บญัชปีระจาํปี และคา่สอบทานรายไตรมาสเป็นเงนิ 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น)

ทัง้นี้ ค่าสอบบญัชดีงักล่าว ยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรยีกเก็บ เท่าที่จําเป็นและตามที่จ่ายจรงิ เช่น

คา่ใชจ้า่ยเดนิทาง คา่เอกสาร เป็นตน้ ซึง่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏบิตัทิ ัว่ไป
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ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้บรษิทั

สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 ตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ชอบแลว้ โดยมปีระวตัผิูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบในการลงนามงบ

การเงนิทีป่รากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 ของบรษิทัตามรายชือ่ ดงัน้ี

รายชื่อผ ูส้อบบญัชี
เลขที่ผ ูส้อบ

บญัชีรบัอนุญาต
ระยะเวลาการเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงินของบริษทั

1.นางสาวรสพร เดชอาคม 5659 จาํนวนปีทีส่อบบญัชใีนรอบ 7 ปีทีผ่่านมา : 3 ปี และ/หรอื

2.นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ 3972 จาํนวนปีทีส่อบบญัชใีนรอบ 7 ปีทีผ่่านมา : ไมม่ี และ/หรอื

3.นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฏ์ 4496 จาํนวนปีทีส่อบบญัชใีนรอบ 7 ปีทีผ่่านมา : ไมม่ี และ/หรอื

4.นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ 4521 จาํนวนปีทีส่อบบญัชใีนรอบ 7 ปีทีผ่่านมา : ไมม่ี และ/หรอื

5.นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกุิล 4807 จาํนวนปีทีส่อบบญัชใีนรอบ 7 ปีทีผ่่านมา : ไมม่ี และ/หรอื

6.นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท์ 5872 จาํนวนปีทีส่อบบญัชใีนรอบ 7 ปีทีผ่่านมา : ไมม่ี

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หบ้รษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั จดัหาผูส้อบ

บญัชอีื่นของสาํนกังานทาํหน้าทีต่รวจสอบบญัชขีองบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได้

และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 ทางบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชี ปี 2565 เป็นเงนิทัง้สิน้ 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) ซึง่เทา่กบัคา่สอบบญัชใีนปี

ที่ผ่านมา ทัง้น้ี สํานักงานสอบบญัชแีละผู้สอบบญัชดีงักล่าวเป็นสํานักงานสอบบญัชแีละผู้สอบบญัชี

เดียวกันกับบริษัทย่อย และสํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มี

ความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทับรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าว

การลงมติ ทีป่ระชุมต้องลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาเพ่ิมจาํนวนกรรมการบริษทัจาก 9 คน เป็น 10 คน

วตัถปุระสงค ์และเหต ุผล : ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 15 กําหนดว่า ให้บรษิทัมคีณะกรรมการของ

บรษิทัเพื่อดําเนินกจิการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยหา้ (5) คน โดยกรรมการไม่น้อย

กวา่กึง่หน่ึง (1/2) ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย

กรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไมก่ไ็ด้

ค ่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 ปี 2563

ค่าสอบบญัชีของบริษทั 2,000,000 บาท 2,000,000 บาท 2,200,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น ตามทีจ่า่ยจรงิ ตามทีจ่า่ยจรงิ ตามทีจ่า่ยจรงิ
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ทัง้น้ี เพื่อเพิม่ศกัยภาพของการดําเนินธุรกจิของบรษิทัและโครงสรา้งองคก์รใหม้คีวามเจรญิเตบิโต มี

มูลค่าเพิ่ม มีความยัง่ยืนอย่างแท้จริง และเป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และ

แผนการดาํเนินงานทางธุรกจิ และเพิม่ความหลากหลายในโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เหน็สมควรใหนํ้าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหพ้จิารณาอนุมตักิารเพิม่

จาํนวนกรรมการบรษิทั 1 คน จากเดมิ 9 คน เป็น 10 คน

การลงมติ ทีป่ระชุมต้องลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาแต่งต ัง้กรรมการเพ่ิม คือ นางสาวสมศรี รชัฎาภรณ์กลุ

วตัถปุระสงค ์และเหต ุผล : ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 15 กําหนดว่า ให้บรษิทัมคีณะกรรมการของ

บรษิทัเพื่อดําเนินกจิการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยหา้ (5) คน โดยกรรมการไม่น้อย

กวา่กึง่หน่ึง (1/2) ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย

กรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไมก่ไ็ด้

ทัง้น้ี เพื่อสร้างความเติบโตให้กับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และขบัเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตาม

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และนโยบายของบรษิทั จงึเสนอเพื่อพจิารณาและอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่

จาํนวน 1 คน ไดแ้ก่ นางสาวสมศรี รชัฎาภรณ์กุล เขา้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบรษิทั

ความเห็นของคณะกรรมการ : เหน็สมควรใหนํ้าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหพ้จิารณาอนุมตัแิต่งตัง้

นางสาวสมศรี รชัฎาภรณ์กุล ซึ่งเป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินธุรกจิของบรษิทั เป็นผูท้ีส่ามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ และมคีุณสมบตัถูิกตอ้ง เป็นไป

ตามกฎหมายและไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และที่

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กําหนดไว้ เข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการอสิระของบรษิทั รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9

การลงมติ ทีป่ระชุมตอ้งลงมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน

วาระที่ 10. เร ื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเหน็สมควรใหบ้รรจุวาระน้ีเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม

ขอ้สงสยั และ/หรอื เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซึ่งประสงค์จะใหม้กีารพจิารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่

คณะกรรมการกาํหนดไว้ ทัง้น้ี การเสนอเรือ่งอื่นๆ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดไวใ้นกฎหมาย
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ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตกํิาหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี

2565 และมสีทิธใินการรบัเงนิปันผล ในวนัที่ 23 มนีาคม 2565 (Record Date)

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 บรษิทัจะใชก้ารลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม การออกเสยีง

และการนบัคะแนนเสยีงผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกส์ ซึง่บรษิทัจะไดเ้ชญิผูแ้ทนจากบรษิทัทีป่รกึษากฎหมาย

มาเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารประชุมผูถ้อืหุน้และ

การประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของการประชมุผา่น

สือ่อเิลก็ทรอนิกส์

สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ กรุณาลงทะเบยีน

เขา้ร่วมประชุมผ่านลงิก์ https://fn.foqus.vc/registration/ หรอืสแกนควิอาร์โคด้ รายละเอยีดปรากฎ

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10

หากผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ อาจมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์

แทน โดยจดัทาํหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่าํหนด หรอื ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ

ของบรษิทั เป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 รายละเอยีดปรากฏ

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 และ 6 และกรุณาจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบ มายงับรษิทั เอฟ

เอน็ แฟคตอรี่ เอ๊าทเ์ลท จํากดั (มหาชน) เลขที่ 991 อาคารเอฟเอน็ บวิดิง้ ถนนพระราม 9 แขวงสวน

หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โดยเอกสารจะตอ้งมาถงึบรษิทัฯ ภายในวนัจนัทรท์ี่ 18

เมษายน 2565

กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศเป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหุน้ ประสงคจ์ะใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่จะสามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้เพือ่แบ่งแยกการ

ลงคะแนนเสยีงได้ สามารถเรียกดูและดาวน์โหลดแบบหนังสอืมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

www.fnoutlet.com

รายละเอยีดของเอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์้องแสดงก่อนเขา้ร่วม

ประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 และ 10

บรษิทัไดจ้ดัสง่แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี แบบ 56-1 One Report ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 2 และหากมีข้อสงสยัหรือคําถามที่

เกีย่วขอ้งกบัวาระการประชุม สามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายงับรษิทัได้ โดยส่งถงึนางมนทพิย์ ซื่อ

วฒันากุล เลขานุการบรษิัท e-mail: corporatesecretary@fnoutlet.com หรอืหมายเลขโทรศพัท์ 0-

2300-4951 หรอืหมายเลขโทรสาร 0-2300-4681

https://fn.foqus.vc/registration/
mailto:legal@snpfood.com
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บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จํากัด (มหาชน)

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2300-4951

หรือหมายเลขโทรสาร 0-2300-4681

ทัง้น้ี บรษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ดว้ยวธิกีารประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ เท่านัน้ ไม่อนุญาตใหผู้้

ถอืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ

ขอแสดงความนบัถอื

(นายปรชีา สง่วฒันา)

ประธานกรรมการ
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1

รายงานการประชมุสามญัผ ูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2564

บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอรี่ เอา๊ทเ์ลท จาํกดั (มหาชน)

วนัองัคารที่ 27 เมษายน 2564

ด้วยวิธีการประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

เริม่ประชมุเวลา 14.00 น.

นายปรชีา สง่วฒันา ประธานกรรมการ ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม ("ประธาน") ไดม้อบหมาย

ใหน้างมนทพิย์ ซื่อวฒันากุล เลขานุการบรษิทั ทําหน้าทีเ่ป็นผูด้ําเนินการประชุม แจง้ขอ้มลูของบรษิทั เอฟเอน็ แฟค

ตอรี่ เอ๊าทเ์ลท จํากดั (มหาชน) ("บรษิทั") ณ ปัจจุบนั และชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบว่า เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาด และกระจายไปทัว่ประเทศอย่างรุนแรงและ

รวดเรว็ ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้ทุกท่าน บรษิทัจงึจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจําปี 2564 ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศของกรุงเทพมหานคร ฉบบัที่ 25 เมือ่วนัที่ 25 เมษายน 2564 โดยประกาศของ

กรุงเทพมหานคร กําหนดให้ การจดักจิกรรมทีม่คีวามเสีย่งต่อการแพร่โรค ใหด้ําเนินการโดยจํากดัจํานวนผูเ้ขา้ร่วม

กจิกรรมไมเ่กนิ 20 คน และ พระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ กาํหนดใหก้ารประชมุทีก่ฎหมาย

บญัญตัใิหต้้องมกีารประชุมสามารถจดัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ด้ และถอืว่าการประชุมดงักล่าวเป็นการ

ประชุมทีช่อบดว้ยกฎหมาย ซึง่ผูม้หีน้าทีจ่ดัการประชุมจะตอ้งดําเนินการตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งภายใต้ พระราช

กาํหนดวา่ดว้ยการประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

นอกจากน้ี ในการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ จะต้องใชร้ะบบควบคุมการประชุมทีเ่ป็นไปตาม

มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ีก่ระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและ

สงัคมกาํหนด ซึง่ในปัจจุบนั ผูใ้หบ้รกิารระบบควบคมุการประชุมหลายประเภททีเ่ขา้รบัการตรวจประเมนิกบัสาํนกังาน

พฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสว์า่ ระบบควบคมุการประชุมของตนมคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานดงักลา่วแลว้

ดงันัน้ เน่ืองจากการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมทีก่ฎหมายบญัญตัใิหต้้องมกีารประชุม

บรษิัทจงึสามารถจดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยบรษิัทจะต้องปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งในการจดัการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์ามทีก่ําหนดภายใต้ พระราชกําหนดว่าดว้ยการ

ประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ อยา่งครบถว้น รวมทัง้ใชร้ะบบควบคมุการประชมุทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการรกัษาความ

มัน่คงปลอดภยัของการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ีก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมกาํหนดดว้ย

ทัง้น้ี บรษิทัไดท้ําการว่าจา้ง บรษิทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเทม็ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ในการจดัประชุม

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ซึ่งระบบการจดัประชุมของบรษิทัดงักล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบในด้านมาตรฐานการรกัษา

ความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ จากกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแลว้

บรษิัทขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดูแลกิจการที่ดีของบรษิัท

เกี่ยวกบัการดูแลสทิธขิองผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทยีมกนันัน้ บรษิัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบอํานาจให้

กรรมการอสิระเขา้ประชมุแทน
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บรษิทัไดก้ําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 ในวนัที่ 15

มนีาคม 2564 (Record Date) ตามมาตรา 225 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535

ผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมไดท้ราบขอ้มลูของบรษิทั ณ ปัจจบุนั ในเบือ้งตน้ ดงัน้ี

บรษิทัมทุีนจดทะเบยีนจาํนวน 500,000,000 บาท

ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้จาํนวน 500,000,000 บาท

แบ่งออกหุน้สามญัจาํนวน 1,000,000,000 หุน้

มลูคา่หุน้ทีต่ราไว้ หุน้ละ 0.50 บาท

การประชุมในวนันี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 24 ราย และโดยการมอบฉนัทะเขา้

ร่วมประชุมจํานวน 7 ราย รวมเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมดจํานวน 31 ราย นับรวมจํานวนหุน้ได้ 743,539,273 หุน้

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.35 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้

34 มขีอ้กําหนดเกีย่วกบัองคป์ระชุมว่า ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้(ถา้ม)ี

มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อย

กวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม

รวมทัง้ได้อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ผ่านระบบ

อเิลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุ ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 กาํหนดวา่ ในการออก

เสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหหุ้น้หนึ่งหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง และผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด

ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ

2. วธิกีารลงคะแนนเสยีง ใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกวาระทีต่อ้งการออกเสยีงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดง

ปุ่ มสาํหรบัการออกเสยีงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คอื

1.เหน็ดว้ย (ปุ่ มสเีขยีว)

2.ไมเ่หน็ดว้ย (ปุ่ มสแีดง)

3.งดออกเสยีง (ปุ่ มสสีม้)

4.ยกเลกิออกเสยีงลงคะแนนลา่สดุ (ปุ่ มสฟ้ีา)

3. การซกัถามระหวา่งการประชุม

บรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม หรอื แสดงความคดิเหน็ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

วาระ โดยสอบถามผา่นชอ่งทางถาม-ตอบ (Q&A) หรอืผ่านชอ่งทางระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference)

4. กรณีผูร้บัมอบฉนัทะ รบัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้หลายราย ใหก้ดสลบับญัชี เพือ่เขา้ใชง้านในบญัชี

ของผูถ้อืหุน้รายอื่นๆ ได้

5. การนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ เป็นดงัน้ี

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 (1) กําหนด

วา่ ในกรณปีกติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั

ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด

ส่วนในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 นัน้

ขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 22 กาํหนดวา่ กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษิทั ตามทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
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6. สาํหรบัท่านผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะออกจากการประชุม และตอ้งการจะทีร่กัษาสทิธขิองท่าน ใหก้ด

ปุ่ มกากบาท โดยคะแนนเสยีงของท่านจะนบัรวมเป็นคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย

7. คะแนนเสยีงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชุม

ของท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ดงันัน้ จาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชุมในแต่ละวาระจงึอาจมกีารเปลีย่นแปลงและอาจไม่

เทา่กนั

8. การนบัคะแนนเสยีง บรษิทัขอใหผู้ถ้อืหุน้เฉพาะท่านทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนน ไมเ่หน็ดว้ย และ งด

ออกเสยีง เป็นผูก้ดปุ่ มลงคะแนน และบรษิทัจะนบัเฉพาะผูถ้อืหุน้ที่ ไมเ่หน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง เท่านัน้ จากนัน้จะ

นําคะแนนเสยีงดงักล่าว หกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม ซึง่จะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ยใน

วาระนัน้

หากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดกดปุ่ มลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง เขา้มา ใหถ้อืว่าผูถ้อืหุน้

เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ยตามจาํนวนเสยีงของท่าน ต่อมตทิีนํ่าเสนอ และบรษิทัสามารถนับรวมคะแนนการลงมตไิด้ หรอื

ไม่กดปุ่ มใด บรษิทัจะถอืว่าท่านเหน็ดว้ยกบัวาระนัน้ๆ ทัง้นี้การออกเสยีงลงคะแนนสามารถทําการเปลีย่นแปลงได้

จนกวา่จะมกีารแจง้ปิดการลงคะแนน

ทัง้นี้ ยกเวน้วาระที่ 5 เรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่ง บรษิทัขอใหผู้ถ้อื

หุ้นทุกท่าน กดปุ่ม ลงคะแนน ทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสยีง และการเลือกกรรมการจะลงมติเป็น

รายบุคคล เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี

การลงคะแนนเสยีงในการประชุมครัง้นี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไมใ่ชก่ารลงคะแนนแบบลบั

ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถออกเสยีงลงคะแนน เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีงในแต่ละวาระ ซึง่บรษิทับนัทกึหลกัฐาน

การลงคะแนนผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้หมดเพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส หลงัจบการประชมุ

ผูถ้อืหุน้มเีวลาในการลงคะแนนเสยีงเป็นเวลา 2 นาที หลงัจากทีม่กีารแจง้เปิดการลงคะแนนเสยีง

ของแต่ละวาระ และเมื่อมกีารปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ จะประกาศผลของวาระนัน้ใหท้ีป่ระชุมทราบ

ต่อไป

9.หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการคําอธบิายเกี่ยวกบัการใช้ระบบลงคะแนนเสยีงหรอื การซกัถาม

แสดงความคดิเหน็ และซกัถามใดๆเกีย่วกบัระบบ ใหต้ดิต่อไดท้ี่ เบอร์ 08-4156-0838 ซึง่เจา้หน้าที่ จากบรษิทั อนิ

เวนทเ์ทค ซสิเทม็ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผูท้าํระบบใหก้บับรษิทัจะพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอื และขอ้แนะนําทีจ่าํเป็น

ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่

31 มกราคม 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรือ่งทีม่คีวามสาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนิน

กจิการ เพือ่บรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 โดยใหส้ทิธใินเรือ่งดงัต่อไปน้ี

(1) การเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

(2) การเสนอชื่อบุคคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

(3) การเสนอคาํถามล่วงหน้า

ผลปรากฏวา่เมือ่พน้กาํหนดเวลาดงักล่าวไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งดงักล่าวเขา้มาแต่อยา่งใด

จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้แนะนําคณะกรรมการ และผู้บรหิารของบรษิัทที่เขา้ร่วมประชุม

พร้อมทัง้ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมดําเนินการแสดงตน แจ้งชื่อและจงัหวดัที่อยู่ เพื่อตรวจสอบองค์ประชุม

ดงัต่อไปน้ี
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กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุมครบทุกคน จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของจาํนวนกรรมการ

ทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชุม

1. นายปรชีา สง่วฒันา ประธานกรรมการ

เขา้รว่มประชุมจาก ระบบซสิโก้ เวบ็เอก็ซ์ สาํนกังาน

ใหญ่ กรงุเทพมหานคร

2. นางเสาวนีย์ กมลบุตร รองประธานกรรมการคนที่ 1 กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการธรรมาภบิาลและกาํกบัดแูลกจิการที่

ดี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความ

เสี่ยง เข้าร่วมประชุมจาก ระบบซิสโก้ เว็บเอ็กซ์

สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร

3. นายพลูศกัดิ ์ ตนัสทิธพินัธ์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 กรรมการอสิระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรร

หาและพจิารณาค่าตอบแทน เขา้ร่วมประชุมจาก ระบบ

ซสิโก้ เวบ็เอก็ซ์ สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร

4. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการธรรมาภิบาลและกํากบัดูแลกิจการที่ดี เข้า

ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม จ า ก ร ะ บ บ ซิ ส โ ก้ เ ว็ บ เ อ็ ก ซ์

กรงุเทพมหานคร

5. นายวรวชัร ตนัตรานนท์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรร

หาและพจิารณาค่าตอบแทน เขา้ร่วมประชุมจากระบบ

ซสิโก้ เวบ็เอก็ซ์ สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร

6. นางชอ่ทพิย์ สง่วฒันา วฒุพิงศ์ กรรมการบรษิทั กรรมการธรรมาภบิาลและกํากบัดูแล

กิจการที่ดี และกรรมการบรหิาร เข้าร่วมประชุมจาก

ระบบซสิโก้ เวบ็เอก็ซ์ สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร

7. นายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิารความเสีย่ง ประธาน

กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการตลาด

เขา้รว่มประชมุจากระบบซสิโก้ เวบ็เอก็ซ์ สาํนกังานใหญ่

กรงุเทพมหานคร
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8. นายธรรมศกัดิ ์ จติตมิาพร กรรมการบริษัท กรรมการบริหา รความ เสี่ย ง

กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

รกัษาการประธานเจ้าหน้าที่สนับสนุนองค์กร เขา้ร่วม

ประชุมจาก สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร

9. นายโอมา สง่วฒันา กรรมการบรษิทั เขา้รว่มประชุมจากระบบซสิโก้ เวบ็

เอก็ซ์ สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร

ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม จาํนวน 2 ทา่น ดงัน้ี

1.

2.

นางสาวอภญิญา กุลจงเจรญิเลศิ

นางมนทพิย์ ซื่อวฒันากุล

รกัษาการประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิและบญัชี

เขา้รว่มประชุมจาก สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร

เลขานุการบรษิทั

เขา้รว่มประชุมจาก สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร

เมื่อแนะนํากรรมการบรษิทัและผู้บรหิารของบรษิทัที่เขา้ร่วมประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ดําเนินการ

ประชุม ไดก้ล่าวแนะนําผูส้อบบญัชี ทีป่รกึษากฎหมาย และผูต้รวจสอบภายใน จากบรษิทัต่างๆ ตามรายละเอยีดดงัน้ี

ผูส้อบบญัชี จากบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั

1. นางสาวรสพร เดชอาคม

เขา้รว่มประชุมจากระบบซสิโก้ เวบ็เอก็ซ์ กรงุเทพมหานคร

ผูต้รวจสอบภายใน จากบรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จาํกดั

1. นายธนภทัร วงคว์ทิย์

เขา้รว่มประชุมจากระบบซสิโก้ เวบ็เอก็ซ์ จงัหวดันนทบุรี

ทีป่รกึษากฎหมาย จากบรษิทั วรีะวงค์ ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จาํกดั

1. นายวจิติร สทุธศิรปีก

เขา้ร่วมประชุมจากระบบซสิโก้ เวบ็เอก็ซ์ สาํนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ซึง่จะทําหน้าทีดู่แล

การประชุมใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และขอ้บงัคบับรษิทัฯ พรอ้ม

ทัง้ทาํหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้น้ี

หลงัจากนัน้ นายปรชีา สง่วฒันา ประธานกรรมการ ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม และในนามของ

คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 และมอบหมายใหน้าย

ธรรมศกัดิ ์ จติตมิาพร ("นายธรรมศกัดิ"์) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูเ้ร ิม่ดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการ

ประชุม ดงัน้ี

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผ ูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2563

นายธรรมศกัดิ ์ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563

ซึง่ประชมุเมือ่วนัที่ 31 สงิหาคม 2563 โดยบรษิทัไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชุมดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตบ์รษิทัเรยีบรอ้ย

แล้ว โดยมรีายละเอยีดตามสําเนารายงานการประชุม ที่บรษิทัได้จดัส่งให้แก่ผู้ถอืหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุม
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รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม วาระที่ 1 หน้าที่ 10 – 26 ในหนังสอืเชิญประชุม ซึ่ง

คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 แล้วมคีวามเห็นว่าการบนัทึก

รายงานการประชุมมคีวามถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จงึเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรบัรอง

รายงานการประชมุดงักล่าว

เมื่อจบการรายงาน นายธรรมศกัดิ ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็

หรอืซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายงานการประชุม

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นายธรรมศกัดิ ์ จงึ

ขอใหท้ีป่ระชมุลงมตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 และมอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชมุชีแ้จง

เรือ่งการลงมติ โดยมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน

มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจนถงึขณะน้ี รวม 31 ราย

นบัรวมจาํนวนหุน้ได้ 743,539,273 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.3539 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้

มติ ท่ีประชมุ ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี

2563 เมือ่วนัที่ 31 สงิหาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 743,539,273 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000

งดออกเสยีง - 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000

วาระที่ 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563

นายธรรมศกัดิ ์ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระน้ีเป็นการพจิารณารบัทราบรายงานผลการดําเนินงานของ

บรษิทัในรอบปี 2563 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 37 รายละเอยีดปรากฏตามหนงัสอืเชญิประชุม สิง่ทีแ่นบมาดว้ย 4

หน้าที่ 35 กาํหนดใหร้ายงานกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมานัน้ โดยบรษิทัไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทั

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 รายละเอยีดปรากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มปูระจาํปี/รายงาน

ประจําปี แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้จดัส่งให้กบัผู้ถอืหุ้นในรูปแบบควิอาร์โค้ด รายละเอยีดปรากฏตามหนังสอืเชญิ

ประชุม สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2 หน้าที่ 27 โดยคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรรายงานผลการดําเนินงาน

ดงักล่าว ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบ ดงัน้ี

1.ดา้นขอ้มลูสาํคญัทางการเงนิ

ผลการดาํเนินงานในปี 2563 บรษิทัมรีายไดร้วม 759 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 จาํนวน 284 ลา้น

บาท เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 บรษิทัมกีารปิดสาขาชัว่คราว ทัง้ 11 สาขา ตัง้แต่วนัที่ 22 มนีาคม ถงึ

17พฤษภาคม 2563 สง่ผลใหม้รีายไดล้ดลงรอ้ยละ 49 และไตรมาสที่ 4 เกดิการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควดิ-19

อกีทัง้มกีารปิดสาขาระยองชัว่คราวดว้ย

องคป์ระกอบของรายไดใ้นปี 2563 มรีายไดม้าจากชอ่งทางดงัน้ี สาขา 613 ลา้นบาท ชอ่งทางดจิทิลั

104 ลา้นบาท คา่เชา่ 28 ลา้นบาท ชอ่งทางจดัจาํหน่ายโครงการและลกูคา้ธุรกจิ (B2B) 7 ลา้นบาท การใหบ้รกิารฉีด

พน่ฆา่เชือ้ 4 ลา้นบาท และชอ่งทางจดัจาํหน่ายรถทนัใจและคา้สง่ 4 ลา้นบาท
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ปี 2563 บริษัทมีกําไรขัน้ต้น 296 ล้านบาท โดยลดลงจากปี 2562 จํานวน 139 ล้านบาท

เน่ืองมาจากมกีารจดัโปรโมชัน่เพือ่กระตุน้การขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร ปี 2563 ลดลง 115 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2562 ซึ่งเกดิจาก

ยอดขายทีล่ดลง และการควบคุมการใชค้่าใชจ้่ายภายในบรษิทั โดยหลกัค่าใชจ้่ายลดลงจาก ค่าใชจ้่ายทางการตลาด

คา่ใชจ้า่ยในการขาย คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังาน และคา่สาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร ปี 2563 ลดลง 45 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2562 เนื่องจากค่าใช้จ่าย

ทางดา้นพนักงานลดลง จากการเสรมิและพฒันาทกัษะใหพ้นักงาน เพื่อเพิม่ความสามารถในการทํางาน ทางดา้นค่า

ไฟฟ้าลดลงจากการปิดสาขา และการใช้แผงโซล่าเซลล์ ที่สาขาหวัหิน อยุธยา และระยอง นอกจากน้ียงักําลงั

ดาํเนินการตดิตัง้ในสาขาปากชอ่ง และสาขาฉะเชงิเทรา อกีดว้ย

ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2563 ลดลง 70 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2562 เน่ืองจากค่าใช้จ่ายของ

สาขาลดลงจากยอดขายทีล่ดลง และมกีารควบคุมการใชจ้่ายของบรษิทั ค่าใชจ้่ายของดจิทิลัเพิม่ขึน้ จากการมุ่งเน้น

การขายสนิคา้ผ่านช่องทางดจิทิลัมากขึน้ ก่อใหเ้กดิค่าโฆษณาบนช่องทางการขายเพิม่ขึน้ เช่น ช่องทาง ไลน์แอด,

เฟซบุ๊ก และช่องทางอื่นๆ อาทิ ชอ้ปป้ี ลาซาดา้ สง่ผลใหใ้นปี 2563 บรษิทัมผีลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 28 ลา้น

บาท

2.แนวทางแผนการดาํเนินงานปี 2564 บรษิทัมกีลยุทธใ์นการดาํเนินงาน 4 ดา้น ดงัน้ี

2.1 การพฒันาตราสนิคา้ (Branding)

ปัจจุบนับรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี่ เอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน) มตีราสนิคา้อยู่เป็นจาํนวนมาก ไม่ว่า

จะเป็น เทมป์ซอฟท์(Tempsoft) คุโมะ(KUMO) โทบุ(TOBU) เป็นต้น โดยตราสนิค้าแรกที่บรษิัทพฒันาคอื ตรา

สนิคา้ เอฟเอน็ แฟคตอรี่ เอ๊าทเ์ลท กล่าวคอื บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาให้ เอฟเอน็ แฟคตอรี่ เอ๊าทเ์ลท เป็นผูนํ้าเสนอ

สนิคา้และบรกิาร และบรรยากาศ การบรกิารหลงัการขายทีเ่กนิความคาดหวงัใหก้บัลูกคา้ โดยมุ่งเน้นทีด่ไีซน์ และ

นวตักรรม และทําใหลู้กคา้เกดิความภูมใิจในการใชส้นิคา้ของเอฟเอน็ โดยบรรยากาศภายนอกจะเป็นธรรมชาติ มี

ความเป็นกนัเอง ส่วนบรรยากาศภายใน จะนําเสนอสนิคา้ในรูปแบบของการดไีซน์ เช่น เครื่องนอน ทางเอฟเอน็จะ

ดไีซน์ใหล้กูคา้ไดรู้ส้กึและสมัผสัถงึประสบการณ์การนอนทีแ่ปลกใหมแ่ละน่าสนุก เป็นตน้

ตราสนิค้าเทมป์ซอฟท์ (Tempsoft) เป็นสนิค้าประเภท หมอนเจลที่ให้ความเยน็ ช่วยทําให้นอน

หลบั ทีไ่ดร้บัการรวีวิจากผูใ้ชจ้รงิมากกวา่ 2,000 รวีวิทีก่ารนัตวีา่เป็นหมอนทีด่ทีีส่ดุ (Top Best Brand)

ตราสนิคา้คโุมะ (KUMO) เป็นสนิคา้ประเภท ผา้ออ้มเดก็ และสเปรยแ์อลกอฮอล์

ตราสนิคา้โทบุ (TOBU) กางเกงซมึซบัสําหรบัผูใ้หญ่ เป็นสนิคา้ทีอ่อกมารองรบักลุ่มผูสู้งอายุทีม่ี

เพิม่ขึน้ในประเทศ โดยมคีุณสมบตัพิเิศษทีแ่ตกต่างจากตราสนิคา้อื่น ไดแ้ก่ มแีผ่นเจล 2 ชัน้ซมึซบัไดด้กีว่า มแีผ่น

ระบายอากาศ ช่วยใหแ้หง้สบายตลอดวนั มรี่องซมึซบัขนาดใหญ่ทีร่องรบัของเหลวไดใ้นปรมิาณทีม่ากกว่าปกติ ขอบ

ขาตัง้ 2 ชัน้ ป้องกนัการรัว่ซมึ แถบเทปกาวนุ่มตดิแน่น และมแีถบวดัความเปียกชืน้

ตราสนิคา้พรมิ (PRIM) เป็นกลุม่สนิคา้พรเีมีย่ม ประเภทผา้ปทูีน่อน ปลอกหมอน และของใชภ้ายใน

ครวั

2.2 การรกุตลาดออนไลน์ และดจิทิลั

ปี 2563 บรษิทัมรีายไดเ้พิม่มากขึน้จากชอ่งทางดจิทิลัและโซเชยีลคอมเมริซ์ เป็นจาํนวน 104 ลา้น

บาท บริษัทเล็งเห็นในความสําคัญของช่องทางน้ี และเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า จึงพัฒนาเป็น

แอพพลเิคชัน่ เอฟเอน็ เอ๊าทเ์ลท (FN Outlet) โดยมกีารเกบ็ขอ้มลูการสัง่ซือ้ของลกูคา้ และลกูคา้สามารถตดิต่อสือ่สาร

กบัเอฟเอน็ไดโ้ดยตรง อกีทัง้ยงัมกีารสะสมแตม้ และมสีทิธพิเิศษอกีดว้ย
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2.3 การเชือ่มเครอืขา่ยทางธุรกจิ

ปัจจุบนัเอฟเอน็มคีู่คา้ทางธุรกจิทีจ่ะพฒันาสนิคา้ หรอืพฒันารา้นคา้ร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็น แสงทอง

ซูเปอรเ์ซน็เตอร,์ บรษิทั ดโีอดี ไบโอเทค จาํกดั (มหาชน) หรอื ซงิเกอร์ (Singer) เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพฒันาคูค่า้ราย

ใหมเ่พิม่ขึน้ทัว่ประเทศ โดยการเขา้เยีย่มรา้นคูค่า้กวา่ 160 แหง่ รวม 47 จงัหวดั และมจีาํนวนคูค่า้กวา่ 30 รา้นคา้

อกีทัง้ยงัมี หน่วยรถทนัใจ เป็นหน่วยกระจายสนิคา้สู่ชุมชน ทีส่นิคา้ถงึมอืผูบ้รโิภคโดยตรง เช่น

สถานีตาํรวจ ตลาดนดั อาคารทีพ่กัอาศยั เป็นตน้

2.4 การเพิม่โอกาสใหมท่างธุรกจิ

เน่ืองด้วยบริษัทมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการนอน จึงพฒันาสนิค้าโดยนําเมล็ดกัญชงมาเป็น

สว่นผสม โดยมี สเปรยช์ว่ยใหผ่้อนคลาย ครมีอาบน้ํา และครมีทาผวิกาย ซึง่จะวางจดัจาํหน่ายทีส่าขา

เมื่อจบการรายงาน นายธรรมศกัดิไ์ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็

หรอืซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้สอบถามเพิม่เตมิ นายธรรมศกัดิจ์งึ

ขอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563 และมอบหมายใหผู้ด้าํเนนิการประชุมชีแ้จงเรือ่งการ

ลงมติ โดยในวาระน้ีเป็นวาระเพือ่รบัทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง

มติ ท่ีประชมุ รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี สิ้นสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

นายธรรมศกัดิ ์ แจง้ต่อทีป่ระชมุวา่ วาระน้ีเป็นการพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี สิน้สดุ ณ วนัที่

31 ธนัวาคม 2563 โดยบรษิทัไดจ้ดัทํางบการเงนิ ตามทีแ่สดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี แบบ

56-1 One Report ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ พรอ้มหนังสอืเชญิประชุม ในรปูแบบควิอารโ์คด้ โดยงบการเงนิดงักล่าว ได้

ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั และผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บั

ความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ดงัน้ี

งบการเงนิประจําปี สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 สนิทรพัย์รวมของปี 2563 จํานวน 1,785

ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 หนี้สนิรวมจาํนวน 346 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 40 สาํหรบัรายไดร้วม จาํนวน 758 ลา้น

บาท ลดลงรอ้ยละ 27 สว่นของตน้ทุนการขายและบรกิาร จาํนวน 434 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 23 ในขณะทีม่ผีลการ

ดาํเนินงานขาดทุนสทุธจิาํนวน 28 ลา้นบาท โดยสรปุสาระสาํคญัไดต้ามตาราง ดงัน้ี

รายการตามงบการเงินรวม

ณ 31 ธนัวาคม

2563

(ล ้านบาท)

ณ 31 ธนัวาคม

2562

(ล ้านบาท)

การเปลี่ยนแปลง

(ล ้านบาท)

การเปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)

สนิทรพัยร์วม 1,785 1,727 58 3

หนี้สนิรวม 346 247 99 40

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,439 1,480 -41 -3

รายไดร้วม 758 1,043 -285 -27

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ -35 6 -41 -708

กาํไร(ขาดทุน)สทุธิ -28 9 -36 -419
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เมื่อจบการรายงาน นายธรรมศกัดิ ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็

หรอืซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบังบการเงนิประจาํปี

เมื่อไม่มผีู้ถอืหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นายธรรมศกัดิจ์งึ

ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และมอบหมายให้

ผูด้าํเนินการประชมุชีแ้จงเรือ่งการลงมติ โดยมตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจนถงึขณะน้ี รวม 31 ราย

นบัรวมจาํนวนหุน้ได้ 743,539,273 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.3539 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้

มติ ท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตังิบการเงนิประจาํปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม

2563 ดว้ยคะแนนเสยีง

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 743,539,273 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000

งดออกเสยีง - 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุม ตัิ ให้งดต ัง้ส ํารองเงินกาํไรสุทธิประจาํปี 2563 และอนุม ติั ให้จ่ายเงินปันผล

ปี 2563

นายธรรมศกัดิ ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระน้ีเป็นการพจิารณาอนุมตัิให้งดตัง้สํารองเงนิกําไรสุทธิ

ประจาํปี 2563 และอนุมตัใิหจ้า่ยเงนิปันผล ปี 2563 ดงัน้ี

ตามพระราชบญัญัตบิรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั กําหนดให้บริษทัต้อง

จดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหนึ่ง ไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของกําไรสทุธปิระจําปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุน

สะสมยกมา จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน และหา้มบรษิัทจ่ายปันผลจากเงนิ

ประเภทอื่นนอกจากเงนิกาํไร และในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู่ หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสีส่บิของกําไรสุทธทิีเ่หลอื

หลงัจากหกัสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายกําหนด โดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั อย่างไรก็ตาม

การจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วจะขึน้กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน เงือ่นไขทางกฎหมาย โดยทางบรษิทัคาํนึงถงึความจาํเป็น

และเหมาะสมของปัจจยัอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงนิปันผลนัน้ จะไมม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัอยา่ง

มนียัสาํคญั

ในปี 2563 บรษิทัมผีลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ จากงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจาํนวน 27,159,693

บาท (ยีส่บิเจด็ลา้นหนึ่งแสนหา้หมืน่เกา้พนัหกรอ้ยเกา้สบิสามบาท) ซึง่คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ บรษิทั

ไมส่ามารถตัง้สาํรองตามกฎหมายได้ เน่ืองจากไม่มผีลกําไรทีส่ามารถนําไปตัง้สาํรอง จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาการงด

การตัง้สาํรองตามกฎหมาย และเสนอใหท้ีป่ระชมุอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 ในอตัรา

หุ้นละ 0.0037 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2564 (Record Date) คดิเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิ้น

3,700,000 บาท (สามล้านเจด็แสนบาท) โดยกําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที่ 21 พฤษภาคม 2564 ซึง่การจ่ายเงนิปันผล

ดงักล่าวจา่ยจากกาํไรสะสมของบรษิทั หลงัจากไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
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เมื่อจบการรายงาน นายธรรมศกัดิ ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็

หรอืซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการงดตัง้สาํรองเงนิกาํไรสทุธปิระจาํปี 2563 และการจา่ยเงนิปันผล ปี 2563

เมื่อไม่มผีู้ถอืหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นายธรรมศกัดิจ์งึ

ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตพิจิารณาอนุมตัใิหง้ดตัง้สาํรองเงนิกําไรสุทธปิระจําปี 2563 และอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผล ปี 2563

และมอบหมายใหผู้ด้ําเนินการประชมุชีแ้จงเรื่องการลงมติ โดยมตใินวาระน้ีจะตอ้งได้รบัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีงขา้ง

มากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจนถงึขณะน้ี รวม 31 ราย

นบัรวมจาํนวนหุน้ได้ 743,539,273 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.3539 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้

มติ ท่ีประชมุ ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัใิหง้ดตัง้สาํรองเงนิกําไรสทุธปิระจาํปี 2563 ตาม

กฎหมาย และอนุมตักิารจา่ยเงนิปันผล ปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 743,539,273 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000

งดออกเสยีง - 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเล ือกต ัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ

นายธรรมศกัดิ ์ แจง้ต่อทีป่ระชมุวา่ วาระน้ีขอมอบหมายให้ นายพลูศกัดิ ์ ตนัสทิธพินัธ์ ("นายพลูศกัดิ ์

") ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นผูช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบถงึรายละเอยีดของวาระน้ี

นายพลูศกัดิ ์ แจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ วาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ

ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 17 ซึง่กําหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง

จาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการบรษิทัทัง้หมด และกรรมการซึง่พน้จากตําแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้รบั

ตาํแหน่งอกีกไ็ด้

สาํหรบัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 ของบรษิทั มกีรรมการทีต่อ้งออกจากตําแหน่ง

ตามวาระ จาํนวน 3 คน ดงัน้ี

1. นายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา

2. นางชอ่ทพิย์ สง่วฒันา วฒุพิงศ์

3. นายโอมา สง่วฒันา

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดําเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ

กรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ ออกจากทีป่ระชุมนี้เป็นการชัว่คราวระหวา่งการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการตาม

วาระน้ี

นายพูลศักดิ ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณาโดยการกลัน่กรองจาก

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน มคีวามเหน็วา่ กรรมการทัง้ 3 คน เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ และมี

ประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบรษิทั จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พจิารณาเลอืกตัง้
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ใหก้รรมการทัง้ 3 คน กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึ่ง ซึ่งขอ้มูลโดยละเอยีดของกรรมการทัง้ 3 คน ปรากฏใน

หนงัสอืเชญิประชุม สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 หน้าที่ 28 ถงึ 33

เมือ่จบการรายงาน นายพลูศกัดิ ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอื

ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นายพลูศกัดิจ์งึขอใหท้ี่

ประชุมลงมตพิจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ และมอบหมายให้ผู้ดําเนินการ

ประชุมชีแ้จงเรื่องการลงมตเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ทุกท่าน

ลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในระบบอเิลก็ทรอนิกส์ โดยมตใินวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิ

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจนถงึขณะน้ี รวม 31 ราย

นบัรวมจาํนวนหุน้ได้ 743,539,273 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.3539 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้

มติ ท่ีประชมุ ที่ประชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตาม

วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี

1. นายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 743,539,273 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000

งดออกเสยีง - 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000

2. นางชอ่ทพิย์ สง่วฒันา วฒุพิงศ์

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 743,539,273 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000

งดออกเสยีง - 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000

3. นายโอมา สง่วฒันา

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 743,539,273 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000

งดออกเสยีง - 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564

นายธรรมศกัดิ ์ แจง้ต่อทีป่ระชมุวา่ วาระน้ีขอมอบหมายให้ นายพลูศกัดิ ์ ตนัสทิธพินัธ์ ("นายพลูศกัดิ ์

") ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เป็นผูช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบถงึรายละเอยีดของวาระน้ี

นายพูลศกัดิ ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระน้ีเป็นการพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ สําหรบั

หลกัเกณฑ์ และแนวทางปฏบิตัใินการพจิารณาค่าตอบแทนนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้

พจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอยีดถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบของ

กรรมการ โดยเปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้ขนาดของรายได้ มูลค่า

หลกัทรพัยร์วมและกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึผลประกอบการของบรษิทั คณะกรรมการจงึเหน็สมควรเสนอใหท้ี่

ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการประจาํปี 2564 ในจาํนวนวงเงนิเทา่เดมิ ดงัน้ี

1. วงเงนิคา่ตอบแทนกรรมการ รวมไมเ่กนิ 7,500,000 บาท (เจด็ลา้นหา้แสนบาทถว้น)

2. ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการคงเดมิ ตามทีป่รากฏในหนังสอืเชญิประชุม

วาระที่ 6 หน้าที่ 5 ถงึ 6 ตามตารางดงัน้ี

ตาํแหน่ง

คา่ตอบแทนราย

เดอืน

(บาท/เดอืน/คน)

คา่เบีย้ประชมุ

(บาท/ครัง้) หมายเหตุ

1. คณะกรรมการบรษิทั

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ
45,000

15,000

20,000

20,000

กรรมการท่านใดเป็นผ ู้บริหารกาํหนดค่าตอบแทน

ดงัน้ี

ตาํแหน่ง

คา่ตอบแทน

รายเดอืน

(บาท/เดอืน/คน)

คา่เบีย้ประชมุ

(บาท/ครัง้)

ประธาน

กรรมการ

10,000 20,000

กรรมการบรษิทั 10,000 5,000

2.คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ

35,000

15,000

20,000

15,000

-

3. คณะกรรมการสรรหา

และ พจิารณาคา่ตอบแทน

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ

-

-

20,000

15,000

-

4. คณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ

25,000

10,000

20,000

15,000

กรรมการท่านใดทีเ่ป็นพนักงานบรษิทั จะไม่ไดร้บัเบี้ย

ประชุม

5. คณะกรรมการกาํกบัดแูล

กจิการทีด่ี

- ประธานกรรมการ

- กรรมการ

-

-

20,000

15,000

-
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อนึ่ง เนื่องจากผลการดําเนินงานของบรษิทัในปี 2563 มผีลการดําเนินงานขาดทุน คณะกรรมการ

พจิารณาแล้ว มมีติเห็นชอบให้งดการจดัสรรโบนัสของกรรมการประจําปี 2563 ถึงแม้ว่าจะมวีงเงนิค่าตอบแทน

กรรมการยงัคงเหลอืทีจ่ะจดัสรรไดก้ต็าม

เมือ่จบการรายงาน นายพลูศกัดิ ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอื

ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นายพลูศกัดิ ์ จงึขอให้

ทีป่ระชุมลงมตพิจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และมอบหมายใหผู้ด้ําเนินการประชุมชีแ้จงเรือ่งการลงมติ โดยมติ

ในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม

มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจนถงึขณะน้ี รวม 31 ราย

นบัรวมจาํนวนหุน้ได้ 743,539,273 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.3539 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้

มติ ท่ีประชมุ ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 วงเงนิ

ค่าตอบแทนกรรมการ รวมไม่เกนิ 7,500,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ตามอตัราที่

เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 743,539,273 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000

งดออกเสยีง - 0.0000

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต ัง้ผ ูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2564

นายธรรมศกัดิ ์ แจง้ต่อทีป่ระชมุวา่ วาระน้ีขอมอบหมายให้ นายพลูศกัดิ ์ ตนัสทิธพินัธ์ ("นายพลูศกัดิ ์

") ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบถงึรายละเอยีดของวาระน้ี

นายพูลศักดิ ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ เป็นการพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และ

กําหนดค่าตอบแทน สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิารณาผูส้อบบญัชจีาก

สาํนกังานบญัชทีีม่คุีณสมบตัแิละความเชีย่วชาญในการสอบบญัชี โดยเปรยีบเทยีบอตัราคา่สอบบญัชทีีเ่หมาะสม และ

เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควร เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี จาํนวน 6 คน ไดแ้ก่

1. นางกิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฏ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 4496 และ/หรอื

2. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 4521 และ/หรอื

3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 3972 และ/หรอื

4. นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 5659 และ/หรอื

5. นางสาวสมุนา

6. นางสาวอรวรรณ

พนัธพ์งษ์สานนท์

เตชวฒันสริกุิล

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 5872 และ/หรอื

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 4807
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ซึง่เป็นผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจําปี 2564

และเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณากําหนดค่าสอบบญัชปีระจําปี 2564 เป็นจํานวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ซึ่ง

อตัราคา่ตอบแทนคา่สอบบญัชลีดลงจากปี 2563 จาํนวน 200,000 บาท (สองแสนบาท)

ทัง้น้ี สาํนักงานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชดีงักล่าว เป็นสาํนักงานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชเีดยีวกนั

กบับรษิทัยอ่ย และสาํนกังานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ทีเ่สนอขา้งตน้ ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบั

บรษิทั บรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ใหบ้รษิทั สํานักงาน อวีาย จํากดั จดัหา

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของสํานักงานทําหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั แทน

ผูส้อบบญัชดีงักล่าวได้

เมื่อจบการรายงาน นายพูลศกัดิ ์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็

หรอืซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูส้อบบญัชแีละคา่ตอบแทน

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ นายพลูศกัดิจ์งึขอใหท้ี่

ประชุมลงมติพจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนสําหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2564 และ

มอบหมายใหผู้ด้ําเนินการประชุม ชีแ้จงเรื่องการลงมติ โดยมตใินวาระน้ีจะต้องไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุจนถงึขณะน้ี รวม 31 ราย

นบัรวมจาํนวนหุน้ได้ 743,539,273หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.3539 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้

มติ ท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัแิต่งตัง้บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จาํกดั โดย นาง

กิง่กาญจน์ อศัวรงัสฤษฏ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 4496 และ/หรอื นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 4521 และ/หรอื นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 3972

และ/หรอื นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 5659 และ/หรอื นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สา

นนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 5872 และ/หรอื นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสริกุิล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต

ทะเบยีนเลขที่ 4807 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และกําหนดค่าตอบแทนสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2564 จาํนวน

2,000,000 บาท (สองลา้นบาท) และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ใหบ้รษิทั สาํนักงาน อี

วาย จํากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของสาํนักงานทําหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ

ของบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได้ ดว้ยคะแนนเสยีง

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ

เหน็ดว้ย 742,739,273 100.0000

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000

งดออกเสยีง 800,000 ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน

บตัรเสยี - 0.0000

จาํนวนเสยีงทัง้หมด 743,539,273 100.0000

วาระที่ 8 เร ื่องอื่น ๆ

นายธรรมศักดิ ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่

นอกเหนือจากวาระทีกํ่าหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม โดยใหอ้ยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายกําหนด ขอม

อบหมายให้ นางมนทพิย์ ซื่อวฒันากุล ("นางมนทพิย"์) เลขานุการบรษิทั เป็นผูช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึหลกัเกณฑ์

ของวาระน้ี
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นางมนทพิย์ ได้แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตัิ บรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา

105 วรรค 2 กาํหนดไวว้า่ เมือ่ทีป่ระชมุพจิารณาระเบยีบวาระการประชุมตามลาํดบัระเบยีบวาระทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอื

นัดประชุมแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหุีน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่

ประชุมพจิารณาเรือ่งอื่นนอกจากทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด้

คาํถาม : นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามดงัน้ี

1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 มาตัง้แต่ปี 2563 จนถงึปัจจุบนั บรษิทัไดร้บั

ผลกระทบต่อการดาํเนินธรุกจิเป็นอยา่งไรบา้ง ทัง้จาํนวนลกูคา้, การทีท่างราชการสัง่ปิดสาขา หรอื กาํหนดเวลาเปิด-

ปิดของสาขา ตามกาํหนดของศนูยบ์รหิารสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.)

ค าํตอบ: นายธรรมศกัดิ ์ จติติมาพร ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ได้ตอบคําถามว่า บรษิัทได้รบั

ผลกระทบมาโดยตลอด ดงัทีป่รากฎในวาระที่ 3 เรื่องงบการเงนิประจาํปี ซึง่มสีาเหตุมาจากการปิดสาขา ลูกคา้มกีาร

เดนิทางน้อยลง รวมถงึจาํนวนนกัทอ่งเทีย่วทีล่ดลงดว้ย จงึสง่ผลกระทบถงึดา้นการเงนิ อยา่งไรกต็ามบรษิทัหาวธิกีาร

ใหม่ๆ ในดา้นความปลอดภยัของลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิาร และการทาํงานของพนกังาน เพือ่ใหธุ้รกจิสามารถดาํเนินต่อไป

ได้ ผลกระทบในดา้นน้ีเป็นสิง่ทีท่าํใหบ้รษิทัพยายามทาํงานหนกัมากขึน้ เพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีด่ตี่อผูถ้อืหุน้

2. บรษิทัจะขยายสาขาเพิม่เตมิหรอืไม่

คาํตอบ : นายธรรมศกัดิ ์ จติตมิาพร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบคาํถามวา่ บรษิทัจะไมข่ยาย

ช่องทางการจดัจําหน่ายในรูปแบบเดมิ แต่จะขยายช่องทางการจดัจําหน่ายในรูปแบบใหม่ เช่น ช่องทางการจดั

จําหน่ายหน่วยรถทันใจ ซึ่งเป็นสาขาเคลื่อนที่ได้ และช่องทางการจัดจําหน่ายออนไลน์ ซึ่งมีการซื้อสินค้าบน

แอปพลเิคชัน่เอฟเอน็ เอ๊าทเ์ลท (FN Outlet) รวมถงึการหาพนัธมติรทางธุรกจิใหม่ๆ ทัง้น้ี เพือ่แสดงใหผู้ถ้อืหุน้เหน็

วา่ บรษิทัไมไ่ดล้งทุนทีเ่ป็นการลงทุนดว้ยเงนิจาํนวนมาก แต่เป็นการลงทุนในลกัษณะการขยายเครอืขา่ย ชอ่งทางการ

จดัจาํหน่าย รวมไปถงึดา้นสนิคา้และการบรกิาร

3.บรษิทัมแีผนการขายสนิคา้ผา่นทางชอ่งทางออนไลน์ เชน่ ชอ้ปป้ี, ลาซาดา้ หรอืไม่

คาํตอบ : นายธรรมศกัดิ ์ จติตมิาพร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบคาํถามวา่ บรษิทัไดม้กีารจดั

จาํหน่ายสนิคา้บนแพลตฟอรม์ ชอ้ปป้ี, ลาซาดา้ มาเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้ ซึง่ท่านผูถ้อืหุน้สามารถเรยีกดูสนิคา้จาก

แพลตฟอรม์ดงักลา่วได้

4.บรษิทัมแีผนทาํผลติภณัฑ์ หรอื สนิคา้ ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เชน่ การแพรร่ะบาด

ของไวรสัโควดิ-19 หรอืไม่

คาํตอบ : นายธรรมศกัดิ ์ จติตมิาพร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดต้อบคําถามว่า ปัจจุบนับรษิทัมี

สนิคา้ทางด้านสุขอนามยัหลายประเภท เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์คุโมะ (KUMO) , บรกิารกําจดัไวรสัในบรเิวณพื้นที่

ทาํงาน พืน้ทีบ่า้น และพืน้ทีภ่ายในรถ ภายใตช้ือ่ ไวรสับสัเตอร์ (Virus Buster) ซึง่ต่อยอดมาจากการจาํหน่ายน้ํายาฆา่

เชือ้และขยายไปยงัการใหบ้รกิาร นอกจากน้ีบรษิทัไดผ้ลติสนิคา้อื่นๆ ทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัอกีหลาย

ชนิด ไม่ว่าจะเป็น ที่กดลฟิต์ หรอืหน้ากากอนามยั ซึ่งสามารถสัง่ซื้อได้ในช่องทางออนไลน์ และช่องทางการจดั

จาํหน่ายอื่นๆ
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เมือ่จบการซกัถาม ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเสนอวาระอื่นใดเพิม่เตมิ

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะเสนอวาระอื่นใดเพิม่เตมิแลว้ ประธานกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ที่

เขา้รว่มการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 และปิดประชุมเวลา 15.35 น.

ลงชือ่

(นายปรชีา สง่วฒันา)

ประธานกรรมการ
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2

แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี/รายงานประจาํปี แบบ 56-1 One Report และ

งบการเงินประจาํปี สิ้นสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในรปูแบบ QR Code
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3

ประวติัผ ูไ้ด้รบัเสนอชื่อเพ่ือเล ือกต ัง้เป็นกรรมการของบริษทั

ชื่อ - สกลุ นางเสาวนีย์ กมลบตุร

อายุ 69 ปี

วนัท่ีได ้รบัการแต่งต ัง้เป็นกรรมการ : 9 พฤษภาคม 2559

ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั ถงึวนัที่ 22 เมษายน 2565

เป็นระยะเวลา 5 ปี 11 เดอืน รวมระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งจนครบวาระใหม่

ประวติัการศึกษาและอบรม

๏ ปรญิญาโท รฐัศาสตรมหาบณัฑติ (บรหิารรฐักจิ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

๏ ปรญิญาตรี รฐัศาสตรบณัฑติ (บรหิารรฐักจิ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

๏ ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

- หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)

รุน่ที่ 15 / ปี 2563

- หลกัสตูร Boards that make a difference (BMD) รุน่ที่ 9 / ปี 2562

- หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ที่ 17 / ปี 2557

- หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP)

รุน่ที่ 1 / ปี 2553

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

- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ที่ 8 / ปี 2552

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 69 / ปี 2549

๏ ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการพฒันานกับรหิาร

สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

๏ หลกัสตูร การพฒันานกับรหิาร The Management Development Program

(Wharton School) Certificate in Public Sector Reform, University of

Victoria, New Zealand

๏ ปรญิญาบตัรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

(วปอ.) รุน่ที่ 2548

๏ ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทุน

(วตท.) รุน่ที่ 7

๏ หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมัน่คงขัน้สงู รุน่ที่ 4 (มส.4)

สมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

ประสบการณ์ / การดาํรงตําแหน่งใน

บรษิทั

๏ รองประธานกรรมการคนที่ 1

๏ กรรมการอสิระ

๏ ประธานกรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน และกาํกบักจิการทีด่ี

๏ กรรมการตรวจสอบ

๏ กรรมการบรหิารความเสีย่ง
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ประสบการณ์ / การดํารงตําแหน่งใน

ธรุกจิอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

จาํนวน 4 แหง่

๏ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั ฐติกิร จาํกดั (มหาชน) / ธรุกจิใหเ้ชา่ซือ้รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์

๏ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) / ผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า

ไอน้ําและสาธารณูปโภคต่างๆ

๏ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

บรษิทั คาราบาว กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) / ธรุกจิลงทุนเผลติเครือ่งดืม่ชกูาํลงั

๏ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง

บรษิทั ท.ีเค.เอส.เทคโลโนยี จาํกดั (มหาชน) / ธรุกจิลงทุนผลติแบบฟอรม์

กระดาษพมิพต่์อเนื่อง

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอื่น

ทีไ่มเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

จาํนวน 1 แหง่

๏ ประธานกรรมการบรษิทั

บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไอรา่ จาํกดั / ธรุกจิกจิกรรมใหค้าํปรกึษาดา้น

การบรหิารจดัการการเงนิ

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอื่น

ทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั
- ไมม่ี -

การถอืหุน้ในบรษิทั

(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564)
- ไมม่ี -

ขอ้พพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี -

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหา มคีณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของ

คณะกรรมการตลาดทุน

ประเภทของกรรมการทีจ่ะแต่งตัง้ กรรมการอสิระ

การเขา้รว่มประชุม ประจาํปี 2564 ๏ ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ จากจาํนวน 1 ครัง้

๏ คณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ จากจาํนวน 5 ครัง้

๏ คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้ จากจาํนวน 6 ครัง้

๏ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 3 ครัง้ จากจาํนวน 3 ครัง้

๏ คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี 1 ครัง้ จากจาํนวน 1 ครัง้
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3

ประวติัผ ูไ้ด้รบัเสนอชื่อเพ่ือเล ือกต ัง้เป็นกรรมการของบริษทั

ชื่อ - สกลุ นางปรารถนา มงคลกลุ

อายุ 58 ปี

วนัท่ีได ้รบัการแต่งต ัง้เป็นกรรมการ : 9 พฤษภาคม 2559

ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั ถงึวนัที่ 22 เมษายน 2565

เป็นระยะเวลา 5 ปี 11 เดอืน รวมระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งจนครบวาระใหม่

ประวติัการศึกษาและอบรม

๏ ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

๏ ปรญิญาตรี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

๏ Certificate Advanced Management Program, Harvard Business School,

Harvard University, U.S.A.

๏ ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

- หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)

รุน่ที่ 12/ ปี 2564

- หลกัสตูร Director Relationship Certification Program (DLCP)

รุน่ที่ 2/ ปี 2564

- หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ที่ 21/ ปี 2564

- หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)

รุน่ที่ 3/ ปี 2560

- หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ที่ 22 / ปี 2559

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 34 / ปี 2546

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 2 / ปี 2546

๏ หลกัสูตรประกาศนียบตัรกฏหมายทรพัย์สนิทางปัญญาชัน้สูง (IP Bar 2021)

ความทา้ทายของทรพัยส์นิทางปัญญาในยคุ Next Normal โดยศาลทรพัยส์นิทาง

ปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง

๏ หลกัสูตรประกาศนียบตัรชัน้สูงการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

สาํหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ที่ 20 / ปี 2560 สถาบนัพระปกเกลา้

๏ หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ

รฐัวสิาหกจิและองคก์ารมหาชน รุ่นที่ 13 / ปี 2558 สถาบนัพฒันากรรมการและ

ผูบ้รหิารระดบัสงูภาครฐั สถาบนัพระปกเกลา้

๏ หลกัสตูร Thai Intelligent Investors รุน่ที่ 1 / ปี 2555

สถาบนัวทิยาการผูล้งทุนไทย

๏ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที่ 6 / ปี 2551 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน

๏ หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program รุน่ที่ 1 / ปี 2547

สมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแหง่ประเทศไทย

๏ หลกัสตูร Director Diploma Examination ปี 2546

The Australian Institute of Directors Association
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ประสบการณ์ / การดาํรงตําแหน่งใน

บรษิทั

๏ กรรมการอสิระ

๏ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง

๏ กรรมการตรวจสอบ

๏ กรรมการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน และกาํกบักจิการทีด่ี

ประสบการณ์ / การดํารงตําแหน่งใน

ธรุกจิอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

จาํนวน 4 แหง่

๏ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

/ กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ

บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) / ใหบ้รกิารโครงขา่ย

โทรศพัทเ์คลือ่นที่

๏ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั ทบีเีอสพี จาํกดั (มหาชน) / ผลติและจาํหน่ายสิง่พมิพป้์องกนัการปลอม

แปลง

๏ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อรเ์รชัน่ จาํกดั (มหาชน) / ศนูยจ์าํหน่ายสนิคา้

๏ รองประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บรษิทั โรจคูสิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) / จาํหน่ายผลติภณัฑเ์วช

สาํอาง

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอื่น

ทีไ่มเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

จาํนวน 2 แหง่

๏ ประธานกรรมการ

บรษิทั บตูคิ คอนซลัติง้ กรุ๊ป จาํกดั / ธรุกจิใหบ้รกิารอื่นๆ เพือ่สนบัสนุนธุรกจิ

๏ ประธานกรรมการ

บรษิทั บตูคิ พรอ้พเพอรต์ี้ แมนเนจเมน้ท์ จาํกดั / ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ทีด่นิ

อาคาร โรงงาน

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอื่น

ทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั

๏ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อรเ์รชัน่ จาํกดั (มหาชน) / ศนูยจ์าํหน่ายสนิคา้

การถอืหุน้ในบรษิทั

(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564)

-ไมม่-ี

ขอ้พพิาททางกฎหมาย -ไมม่-ี

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหา มคีณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของ

คณะกรรมการตลาดทุน

ประเภทของกรรมการทีจ่ะแต่งตัง้ กรรมการอสิระ

การเขา้รว่มประชุม ประจาํปี 2564 ๏ ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ จากจาํนวน 1 ครัง้

๏ คณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ จากจาํนวน 5 ครัง้

๏ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 3 ครัง้ จากจาํนวน 3 ครัง้

๏ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 4 ครัง้ จากจาํนวน 4 ครัง้

๏ คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี 1 ครัง้ จากจาํนวน 1 ครัง้
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3

ประวติัผ ูไ้ด้รบัเสนอชื่อเพ่ือเล ือกต ัง้เป็นกรรมการของบริษทั

ชื่อ - สกลุ นายธรรมศกัดิ์ จิตติมาพร

อายุ 61 ปี

วนัท่ีได ้รบัการแต่งต ัง้เป็นกรรมการ : 29 กุมภาพนัธ์ 2563

ดาํรงตําแหน่งกรรมการบรษิทั ถงึวนัที่ 22 เมษายน 2565

เป็นระยะเวลา 2 ปี 2 เดอืน รวมระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งจนครบวาระใหม่

ประวติัการศึกษาและอบรม

๏ ปรญิญาโท Master of Business Administration The University of Akron,

U.S.A.

๏ ปรญิญาตรี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

๏ ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 181 / ปี 2564

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

ประสบการณ์ / การดาํรงตําแหน่งใน

บรษิทั

๏ กรรมการบรษิทั

๏ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

๏ กรรมการบรหิาร

๏ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

ประสบการณ์ / การดาํรงตําแหน่งใน

ธรุกจิอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไมม่ี -

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอื่น

ทีไ่มเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

- ไมม่ี -

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอื่น

ทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั

- ไมม่ี -

การถอืหุน้ในบรษิทั

(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564)

1.47%

ขอ้พพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี -

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหา มคีณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะ

กรรมการตลาดทุน

ประเภทของกรรมการทีจ่ะแต่งตัง้ กรรมการ
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การเขา้รว่มประชุม ประจาํปี 2564 ๏ ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ จากจาํนวน 1 ครัง้

๏ คณะกรรมการบรษิทั 5 ครัง้ จากจาํนวน 5 ครัง้

๏ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 3 ครัง้ จากจาํนวน 3 ครัง้

๏ คณะกรรมการบรหิาร 7 ครัง้ จากจาํนวน 7 ครัง้
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4

ข้อบงัคบั

ของ

บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอรี่ เอา๊ทเ์ลท จาํกดั (มหาชน)

(ส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชมุผ ูถ้ือหุ้น)

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ขอ้ 15. ใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัเพือ่ดาํเนินกจิการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อยหา้ (5) คน

โดยกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึ่ง (1/2) ของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย

กรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไมก่ไ็ด้

ขอ้ 17. ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็น

อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีสุ่ดกบัสว่นหน่ึงใน

สาม (1/3)

กรรมการซึง่พน้จากตาํแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัตาํแหน่งอกีได้

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั สว่นปี

หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นตําแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง

ขอ้ 22. กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนสั

หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม โดยอาจกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะกําหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผล

ตลอดไปจนกว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่นกไ็ด้ นอกจากน้ี กรรมการบรษิทัมสีทิธิ

ไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั

ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไมก่ระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรอืลกูจา้ง

ของบรษิทัในอนัทีจ่ะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั

หมวดที่ 6

การประชมุผ ูถ้ือหุ้น

ขอ้ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี่ (4) เดอืนนับแต่วนั

สิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั

การประชุมผู้ถอืหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรยีกว่าการประชุมวสิามญัโดยคณะกรรมการจะเรยีก

ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร

ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงหรอืหลายคนซึ่งมหุีน้นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ(10) ของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายได้

ทัง้หมดจะเขา้ชือ่กนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดกไ็ด้ แต่

ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี

คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่

เขา้ชือ่กนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองกไ็ด้ ภายในสีส่บิหา้

(45) วนันับแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
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คณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยอนัจาํเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและ

อาํนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีทีป่รากฏวา่การประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่ร ัง้ใด จาํนวนผูถ้อืหุน้

ซึง่มารว่มประชุมไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามทีกํ่าหนดไวใ้น ขอ้34 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีต่อ้งรว่มกนัรบัผดิชอบ

ชดใชค้า่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั

ขอ้ 33. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสอืนดัประชุมโดยระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบยีบ

วาระการประชุม และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็น

เรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรอืเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการใน

เรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็(7)วนั ก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ใหล้ง

โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพก่์อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม(3)วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่

น้อยกวา่สาม (3) วนั

ทัง้น้ี สถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีป่ระชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นทีต่ ัง้สํานักงานใหญ่ของบรษิทั หรอืทีอ่ื่นใดตามที่

คณะกรรมการจะกาํหนดกไ็ด้

ขอ้ 34. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้

(25) คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจํานวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงใน

สาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถ้อืหุน้ซึง่

มาเขา้รว่มประชุมไมค่รบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ําหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัด

เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถ้อืหุน้นัน้มใิชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะ

ผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็(7) วนั

ก่อนวนัประชุม ในการประชมุครัง้หลงัน้ีไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ

ขอ้ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถอืหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่

สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถา้ไมม่รีองประธานกรรมการหรอื

มแีต่ไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมหรอืไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ใหท้ีป่ระชุมเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมคนใดคนหน่ึงมา

เป็นประธานในทีป่ระชุมดงักล่าว

ขอ้ 36. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหหุ้น้หนึ่งหุน้มเีสยีงหน่ึงเสยีง และผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยี

เป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้

กรรมการ และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถ้อืคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่าํคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิทั

(ค) การทาํ แกไ้ข หรอืยกเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่น

ทีส่าํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดเขา้จดัการธรุกจิของบรษิทั หรอืการควบรวมกจิการ

กบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่การแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั

(จ) การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั

(ฉ) การเลกิบรษิทั

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิทั

(ซ) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น
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ขอ้ 37. กจิการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีพงึเรยีกประชมุมดีงัน้ี

(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่า่นมา

(2) พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชกีาํไรขาดทุนของรอบปีบญัชทีีผ่า่นมา

(3) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิกาํไร การจา่ยเงนิปันผล และจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนสาํรอง

(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตาํแหน่งตามวาระ

(5) พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

(6) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกาํหนดจาํนวนเงนิคา่สอบบญัชี และ

(7) กจิการอื่นๆ

ขอ้ 38. ในกรณทีีบ่รษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยตามคาํนิยามของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์กลงเขา้ทาํ

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืมกีารไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีส่ําคญัของบรษิทัตามหลกัเกณฑท์ีก่ําหนดไวใ้น

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ําหนดไวใ้นเรื่องนัน้ๆ

ดว้ย

หมวดที่ 7

การบญัชี การเงินและการสอบบญัชี

ขอ้ 41. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารทาํงบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทัเสนอต่อ

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามญัประจาํปี เพือ่พจิารณาอนุมตัแิละคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ผีูส้อบบญัชตีรวจสอบ

งบดุลและงบกาํไรขาดทุนนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนทีจ่ะนําเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

หมวดที่ 8

เงินปันผลและเงินสาํรอง

ขอ้ 46. หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกําไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิห้

จา่ยเงนิปันผล

เงนิปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเทา่ๆ กนั เวน้แต่ในกรณบีรษิทัออกหุน้บุรมิสทิธแิละกาํหนดใหหุ้น้

บุรมิสทิธไิดร้บัเงนิปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงนิปันผลตามทีกํ่าหนดไว้ โดยการจ่ายเงนิปันผล

ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมกีําไรสมควร

พอที่จะทําเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวให้ที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป

การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระทําภายในหน่ึง (1) เดอืน นับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการ

ลงมติ แลว้แต่กรณี ทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจา่ยเงนิปันผลนัน้ใน

หนงัสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัดว้ย
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A.)

เขยีนที่
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ Written at
Shareholders’ Registration No.

วนัที่ เดอืน พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ขา้พเจา้ สญัชาติ

I/We nationality

อยูบ่า้นเลขที่

Address

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี่ เอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน)
being a shareholder of FN Factory Outlet Public Company Limited

โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบัเสยีง ดงันี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

❑ หุน้สามญั หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง

ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

❑ หุน้บุรมิสทิธิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง

preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด)้

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy)

❑ 1. ชือ่ อายุ ปี เลขที่ หมูท่ี_่___

Name Mr.,Mrs.,Ms._____________________________ ,Age____ years, residing at___ Moo____

ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต _______________

Road___________________ Sub-District ________________ District_________________

จงัหวดั รหสัไปรษณยี์ หรอื

Province_____________________Postal Code ______________________ or

❑ 2. ชือ่ นายมนตรี มหาพฤกษพ์งศ์ กรรมการอสิระ อายุ 61 ปี เลขที่ 991 หมูท่ี่ -

Name Mr. Montri Mahaplerkpong, Independent Director, Age 61 years, residing at 991 Moo -

ถนน พระราม 9 ตาํบล/แขวง สวนหลวง อาํเภอ/เขต สวนหลวง

Road Rama 9 Sub-District Suanluang District Suanluang

จงัหวดั กรงุเทพมหานคร รหสัไปรษณยี์ 10250 หรอื

Province Bangkok Postal Code 10250 or

❑ 3. ชือ่ นายพงศส์ขุ หริญัพฤกษ์ กรรมการอสิระ อายุ 44 ปี เลขที่ 991 หมูท่ี่ -

Name Mr. Pongsuk Hiranprueck, Independent Director, Age 44 years, residing at 991 Moo -

ถนน พระราม 9 ตาํบล/แขวง สวนหลวง อาํเภอ/เขต สวนหลวง

Road Rama 9 Sub-District Suanluang District Suanluang

จงัหวดั กรงุเทพมหานคร รหสัไปรษณยี์ 10250

Province Bangkok Postal Code 10250
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คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2565 ในวนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ดว้ยวธิปีระชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานทีอ่ื่นดว้ย
Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of
Shareholders to be held on Friday, April 22, 2022, 03.00 p.m., by Electronic Means (E-AGM) or on any date and at any
postponement thereof.

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีม่ผีูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ

ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ

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.

ลงชือ่ / Signed ผูม้อบฉนัทะ / Proxy Grantor

( )

ลงชือ่ / Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder

( )

ลงชือ่ / Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder

(นายมนตรี มหาพฤกษพ์งศ์ / Mr. Montri Mahaplerkpong)

ลงชือ่ / Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder

(นายพงศส์ขุ หริญัพฤกษ์ / Mr. Pongsuk Hiranprueck)

หมายเหตุ

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้

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. วาระแต่งตัง้กรรมการสามารถแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล

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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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เขยีนที่
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ Written at

Shareholders’ Registration No.

วนัที่ เดอืน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ขา้พเจา้ สญัชาติ

I/We nationality

อยูบ่า้นเลขที่

Address

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี่ เอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน)
being a shareholder of FN Factory Outlet Public Company Limited

โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบัเสยีง ดงันี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

❑ หุน้สามญั หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง

ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

❑ หุน้บุรมิสทิธิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง

preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด)้

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy)

❑ 1. ชือ่ อายุ ปี เลขที่ หมูท่ี่ ____

Name Mr.,Mrs.,Ms.___________________________ ,Age ____ years, residing at ____ Moo____

ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต _______________

Road___________________ Sub-District ________________ District_________________

จงัหวดั รหสัไปรษณยี์ หรอื

Province_____________________Postal Code ______________________ or

❑ 2. ชือ่ นายมนตรี มหาพฤกษพ์งศ์ กรรมการอสิระ อายุ 61 ปี เลขที่ 991 หมูท่ี่ -

Name Mr. Montri Mahaplerkpong, Independent Director, Age 61 years, residing at 991 Moo -

ถนน พระราม 9 ตาํบล/แขวง สวนหลวง อาํเภอ/เขต สวนหลวง

Road Rama 9 Sub-District Suanluang District Suanluang

จงัหวดั กรงุเทพมหานคร รหสัไปรษณยี์ 10250 หรอื

Province Bangkok Postal Code 10250 or

❑ 3. ชือ่ นายพงศส์ขุ หริญัพฤกษ์ กรรมการอสิระ อายุ 44 ปี เลขที่ 991 หมูท่ี่ -

Name Mr. Pongsuk Hiranprueck, Independent Director, Age 44 years, residing at 991 Moo -

ถนน พระราม 9 ตาํบล/แขวง สวนหลวง อาํเภอ/เขต สวนหลวง

Road Rama 9 Sub-District Suanluang District Suanluang

จงัหวดั กรงุเทพมหานคร รหสัไปรษณยี์ 10250

Province Bangkok Postal Code 10250
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คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2565 ในวนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ดว้ยวธิปีระชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานทีอ่ื่นดว้ย
Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of
Shareholders to be held on Friday, April 22, 2022, 03.00 p.m., by Electronic Means (E-AGM) or on any date and at any
postponement thereof.

(4) ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้.-

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

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2564

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

วาระที่ 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564

Agenda 2 To acknowledge of the Company's operating results for the year 2021.

❑ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2564

The proxy holder is entitled to acknowledge the Company's operating results for the year 2021.

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจาํปี สิ้นสดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements of the Company for the Year ended December 31, 2021.

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณางดจดัสรรกาํไรสทุธิตามกฎหมาย ประจาํปี 2564 และอนุมตัิจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม ณ วนัที่ 31

ธนัวาคม 2564 ของบริษทั

Agenda 4 To consider and approve not to appropriate of 2021 net profit for the legal reserve and approve dividend

payment from retained earnings as at December 31, 2021.

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิเล ือกต ัง้กรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 คน

คือ นางเสาวนีย ์ กมลบตุร, นางปรารถนา มงคลกลุ และนายธรรมศกัดิ์ จิตติมาพร

Agenda 5 To consider and elect the directors to replace those who are due to retire by rotation

Mrs. Saowanee Kamolbutr, Mrs. Pratana Mongkolkul and Mr.Thammasak Jittimaporn

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

การเล ือกต ัง้กรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระทัง้ 3 คนกลบัเข้ารบัตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง

Re-election of all 3 retiring directors

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

การเล ือกต ัง้กรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเข้ารบัตาํแหน่งเป็นรายบคุคล

Re-election of individual retiring director, namely

(1) นางเสาวนีย ์ กมลบตุร

Mrs. Saowanee Kamolbutr

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

(2) นางปรารถนา มงคลกลุ
Mrs. Pratana Mongkolkul

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

(3) นายธรรมศกัดิ์ จิตติมาพร

Mr.Thammasak Jittimaporn

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565

Agenda 6 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2022

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต ัง้ผ ูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 2565

Agenda 7 To consider and appoint the auditors and determination the audit fee for the 2022 accounting period

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเพ่ิมจาํนวนกรรมการบริษทั จาก 9 คน เป็น 10 คน

Agenda 8 To consider and approve of the increasing number of directors from 9 to 10 persons

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งต ัง้กรรมการเพ่ิม คือ นางสาวสมศรี รชัฎาภรณ์กลุ

Agenda 9 To consider and approve appointment of new director, namely Ms.Somsri Ruchdaponkul.

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

การแต่งต ัง้กรรมการเพ่ิมเป็นรายบคุคล

Appointment of new director individually, namely

(1) นางสาวสมศรี รชัฎาภรณ์กลุ

Ms.Somsri Ruchdaponkul.

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

วาระที่ 10 เร ื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 Other matters (if any)

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืว่า การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่

ถกูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้

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) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีาร

พจิารณาเลอืกลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิ

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร

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.

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุเวน้แต่กรณทีีม่ผีูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะให้

ถอืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ

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.

ลงชือ่ / Signed ผูม้อบฉนัทะ / Proxy Grantor

( )

ลงชือ่ / Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder

( )

ลงชือ่ / Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder

(นายมนตรี มหาพฤกษพ์งศ์ / Mr. Montri Mahaplerkpong)

ลงชือ่ / Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder

(นายพงศส์ขุ หริญัพฤกษ์ / Mr. Pongsuk Hiranprueck)

หมายเหตุ

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้

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. วาระแต่งตัง้กรรมการสามารถแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล

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. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบ

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.



-45-

ใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.)

Attachment to the Proxy (Form B.)

การมอบฉนัทะในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี่ เอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน)

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

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัศกุรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.

ดว้ยวธิกีารประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย

At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday, April 22, 2022, 03.00 p.m.,

By Electronic Means (E-AGM) or on any date and at any postponement thereof.

วาระที่ เร ื่อง

Agenda Ref.

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

วาระที่ เร ื่อง

Agenda Ref.

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

วาระที่ เร ื่อง

Agenda Ref.

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เล ือกต ัง้กรรมการ (ต่อ)

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

ชื่อกรรมการ

Namely

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

ชื่อกรรมการ

Namely

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

ชื่อกรรมการ

Namely

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

ชื่อกรรมการ

Namely

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (Form C.)

เขยีนที่
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ Written at
Shareholders’ Registration No.

วนัที่ เดอืน พ.ศ. _
Date Month Year

(1) ขา้พเจา้ สญัชาติ

I/We nationality

อยูบ่า้นเลขที่

Address

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั
As the operator of Custodian for
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี่ เอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน)
being a shareholder of FN Factory Outlet Public Company Limited

โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบัเสยีง ดงันี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

❑ หุน้สามญั หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง

ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

❑ หุน้บุรมิสทิธิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง

preference share shares and have the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉนัทะให้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด)้
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy)

❑ 1. ชือ่ อายุ ปี เลขที่ หมูท่ี_่___

Name Mr.,Mrs.,Ms.___________________________ ,Age ____ years, residing at ____ Moo____

ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต _______________

Road___________________ Sub-District ________________ District_________________

จงัหวดั รหสัไปรษณยี์ หรอื

Province_____________________Postal Code ______________________ or

❑ 2. ชือ่ นายมนตรี มหาพฤกษพ์งศ์ กรรมการอสิระ อายุ 61 ปี เลขที่ 991 หมูท่ี่ -

Name Mr. Montri Mahaplerkpong, Independent Director, Age 61 years, residing at 991 Moo -

ถนน พระราม 9 ตาํบล/แขวง สวนหลวง อาํเภอ/เขต สวนหลวง

Road Rama 9 Sub-District Suanluang District Suanluang

จงัหวดั กรงุเทพมหานคร รหสัไปรษณยี์ 10250 หรอื

Province Bangkok Postal Code 10250 or

❑ 3. ชือ่ นายพงศส์ขุ หริญัพฤกษ์ กรรมการอสิระ อายุ 44 ปี เลขที่ 991 หมูท่ี่ -

Name Mr. Pongsuk Hiranprueck, Independent Director, Age 44 years, residing at 991 Moo -

ถนน พระราม 9 ตาํบล/แขวง สวนหลวง อาํเภอ/เขต สวนหลวง

Road Rama 9 Sub-District Suanluang District Suanluang

จงัหวดั กรงุเทพมหานคร รหสัไปรษณยี์ 10250

Province Bangkok Postal Code 10250
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คนใดคนหน่ึงเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2565 ในวนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ดว้ยวธิปีระชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานทีอ่ื่นดว้ย
Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of
Shareholders to be held on Friday, April 22, 2022, 03.00 p.m., by Electronic Means (E-AGM) or on any date and at any
postponement thereof.

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

❑ มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้
Authorize according to the total number of shares held and entitled to vote

❑ มอบฉนัทะบางสว่นคอื

❑ หุน้สามญั หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง

ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

❑ หุน้บุรมิสทิธิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสยีง

preference share shares and have the right to vote equal to votes

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด เสยีง

Total voting rights votes

(4) ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้น้ี ดงันี้.-

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

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2564

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

วาระที่ 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564

Agenda 2 To acknowledge of the Company's operating results for the year 2021.

❑ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2564

The proxy holder is entitled to acknowledge the Company's operating results for the year 2021.

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจาํปี สิ้นสดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564

Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements of the Company for the Year ended December 31, 2021.

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain



-48-

วาระที่ 4 พิจารณางดจดัสรรกาํไรสทุธิตามกฎหมาย ประจาํปี 2564 และอนุมตัิจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม ณ วนัที่ 31

ธนัวาคม 2564 ของบริษทั

Agenda 4 To consider and approve not to appropriate of 2021 net profit for the legal reserve and approve dividend

payment from retained earnings as at December 31, 2021.

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิเล ือกต ัง้กรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 คน

คือ นางเสาวนีย ์ กมลบตุร, นางปรารถนา มงคลกลุ และนายธรรมศกัดิ์ จิตติมาพร

Agenda 5 To consider and elect the directors to replace those who are due to retire by rotation

Mrs. Saowanee Kamolbutr, Mrs. Pratana Mongkolkul and Mr.Thammasak Jittimaporn

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

การเล ือกต ัง้กรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระทัง้ 3 คนกลบัเข้ารบัตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง

Re-election of all 3 retiring directors

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

การเล ือกต ัง้กรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเข้ารบัตาํแหน่งเป็นรายบคุคล

Re-election of individual retiring director, namely

(1) นางเสาวนีย ์ กมลบตุร

Mrs. Saowanee Kamolbutr
❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

(2) นางปรารถนา มงคลกลุ

Mrs. Pratana Mongkolkul
❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

(3) นายธรรมศกัดิ์ จิตติมาพร
Mr.Thammasak Jittimaporn

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565
Agenda 6 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2022

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต ัง้ผ ูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 2565

Agenda 7 To consider and appoint the auditors and determination the audit fee for the 2022 accounting period

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเพ่ิมจาํนวนกรรมการบริษทั จาก 9 คน เป็น 10 คน

Agenda 8 To consider and approve of the increasing number of directors from 9 to 10 persons

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งต ัง้กรรมการเพ่ิม คือ นางสาวสมศรี รชัฎาภรณ์กลุ

Agenda 9 To consider and approve appointment of new director, namely Ms.Somsri Ruchdaponkul.

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

การแต่งต ัง้กรรมการเพ่ิมเป็นรายบคุคล

Appointment of new director individually, namely

(1) นางสาวสมศรี รชัฎาภรณ์กลุ

Ms.Somsri Ruchdaponkul.

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

วาระที่ 10 เร ื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 Other matters (if any)

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืว่า การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่

ถกูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้

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) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณทีีท่ีป่ระชมุมกีาร

พจิารณาเลอืกลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิ

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร

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.

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุเวน้แต่กรณทีีม่ผีูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบ

ฉนัทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ

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.

ลงชือ่ / Signed ผูม้อบฉนัทะ / Proxy Grantor

( )

ลงชือ่ / Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder

( )

ลงชือ่ / Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder

(นายมนตรี มหาพฤกษพ์งศ์ / Mr. Montri Mahaplerkpong)

ลงชือ่ / Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder

(นายพงศส์ขุ หริญัพฤกษ์ / Mr. Pongsuk Hiranprueck)

หมายเหตุ
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใหใ้ชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เทา่นัน้ ผูร้บัฝากและดแูลหุน้เทา่นัน้
The Proxy Form C. shall be used only in the case where the shareholder whose name appeared in the Shareholders
registration as the foreign investor and has duly appointed a custodian to keep and take care of the shares only.

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ 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. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ มอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้

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. วาระการแต่งตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล
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. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบ
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ฉนัทะตามแนบ
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 แฟคตอรี่ เอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน)

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

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัศกุรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.

ดว้ยวธิกีารประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย

At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday, April 22, 2022, 03.00 p.m.,

By Electronic Means (E-AGM) or on any date and at any postponement thereof.

วาระที่ เร ื่อง

Agenda Ref.

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

วาระที่ เร ื่อง

Agenda Ref.

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

วาระที่ เร ื่อง

Agenda Ref.

❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 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 ดงันี้

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

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

วาระที่ ______ เรื่อง เล ือกต ัง้กรรมการ (ต่อ)

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

ชื่อกรรมการ

Namely

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

ชื่อกรรมการ

Namely

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

ชื่อกรรมการ

Namely

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain

ชื่อกรรมการ

Namely

❑ เหน็ดว้ย / Approve ❑ ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove ❑ งดออกเสยีง / Abstain
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นิยามกรรมการอิสระ

บรษิทั ไดก้ําหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ ตามขอ้กําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงัน้ี

คณุสมบติัคณะกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ทัง้น้ี นับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของ

กรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย

- ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจํา หรอื

ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่

หรอืของผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อน

วนัทีย่ ื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน ทัง้น้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็น

ขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั

- ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา

มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม

หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย

- ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน

รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั

บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของสํานักงานสอบ

บญัชี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคมุ

ของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีย่ ื่นคําขอ

อนุญาตต่อสาํนกังาน

- ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา

ทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อํีานาจควบคมุของบรษิทั และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อํีานาจควบคมุ หรอืหุน้สว่น

ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่

ยืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื

ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่

- ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน

ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจาํ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น

ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ย

- ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั

- กรรมการอสิระตามคุณสมบตัขิา้งตน้ อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการดาํเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ

ผูม้อีาํนาจควบคมุโดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได้
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ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษทัที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะในการประชมุสามญัผ ูถ้ือห ุ้น ประจาํปี 2565

ชื่อ - สกลุ นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ ์

อายุ 61 ปี

ประวติัการศึกษาและอบรม

๏ ปรญิญาโท Master of Business Administration, Boston University, U.S.A.

๏ ปรญิญาตรี การตลาด (Bachelor of Arts in Marketing) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

๏ หลกัสตูร Advance Management Program, Harvard Business School, U.S.A.

๏ หลกัสตูรการบรหิารความมัน่คงสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู สมาคมวทิยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจกัรในพระบรมราชปูถมัภ์ (สวปอ.มส.SML)

๏ ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 89/ ปี 2554

ประสบการณ์ / การดาํรงตําแหน่ง

ในบรษิทั

ปัจจบุนั

๏ กรรมการอสิระ

ประสบการณ์ / การดาํรงตําแหน่ง

ในธุรกจิอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

ปัจจบุนั

จาํนวน 3 แหง่

๏ Advisor to Vice President - Corporate Administration

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) / อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง

๏ กรรมการ

บรษิทั ออลลา่ จาํกดั (มหาชน) / ธรุกจิขายสง่เครือ่งจกัรและอุปกรณ์เพือ่ใชใ้นงาน

อุตสาหกรรม

๏ กรรมการบรหิาร

บรษิทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) / ธรุกจิลงทุนผลติแบบฟอรม์กระดาษ

ต่อเน่ือง

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอื่น

ทีไ่มเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

ปัจจบุนั

จาํนวน 1 แหง่

๏ กรรมการ

บรษิทั ท.ีเค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมน้ท์ จาํกดั / ธรุกจิผลติสิง่พมิพช์นิดต่างๆ
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อื่นๆ ปัจจบุนั

๏ กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา (ITD)

๏ เลขาธกิารสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

๏ ประธานสภาธรุกจิภมูภิาคไทย-ลาตนิอเมรกิา

๏ กรรมการสภาธุรกจิไทย-เวยีดนาม

๏ ผูช้าํนาญการประจาํคณะกรรมาธกิารในคณะกรรมการการพาณิชยแ์ละการ

อุตสาหกรรม วฒุสิภา

๏ ผูแ้ทนสาํรองสภาทีป่รกึษาทางธุรกจิเอเปค (APEC Business Advisory Council –

ABAC) ประเทศไทย

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอื่น

ทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั
- ไมม่ี -

การถอืหุน้ในบรษิทั

(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564)
- ไมม่ี -

การมสีว่นไดส้ว่นเสยีพเิศษในวาระ

การประชุมทีเ่สนอ
-ไมม่-ี

วนั เดอืน ปี ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 8 มนีาคม 2565

ขอ้พพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี -

การเขา้รว่มประชุม ประจาํปี 2564 - ไมม่ี -
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ข้อมลูกรรมการอิสระของบริษทัที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะในการประชมุสามญัผ ูถ้ือห ุ้น ประจาํปี 2565

ชื่อ - สกลุ นายพงศส์ขุ หิรญัพฤกษ์

อายุ 44 ปี

ประวติัการศึกษาและอบรม

๏ ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการแสดงและกํากับการแสดง

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

๏ ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 170/ ปี 2563

ประสบการณ์ / การดาํรงตําแหน่ง

ในบรษิทั

ปัจจบุนั

๏ กรรมการอสิระ

ประสบการณ์ / การดาํรงตําแหน่ง

ในธุรกจิอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

ปัจจบุนั

จาํนวน 1 แหง่

๏ กรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ

บรษิทั บลบูคิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) / ธรุกจิกจิการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอื่น

ทีไ่มเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

ปัจจบุนั

จาํนวน 4 แหง่

๏ กรรมการ

บรษิทั ฟิวเจอรอ์สินาว จาํกดั / ธรุกจิกจิการโฆษณา

๏ กรรมการ

บรษิทั ดสิโกเ้บสทบ์ฟี จาํกดั / ธรุกจิกจิการรา้นอาหาร

๏ กรรมการ

บรษิทั หนุ่ย โชว์ จาํกดั / ธรุกจิการจดัการแสดงทางธรุกจิและการแสดงสนิคา้

๏ กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

บรษิทั โชวไ์รข้ดี จาํกดั / ธรุกจิการจดัการแสดงทางธรุกจิและการแสดงสนิคา้

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอื่น

ทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั
- ไมม่ี -

การถอืหุน้ในบรษิทั

(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564)
0.004 %
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การมสีว่นไดส้ว่นเสยีพเิศษในวาระ

การประชุมทีเ่สนอ
- ไมม่ี -

วนั เดอืน ปี ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 8 มนีาคม 2565

ขอ้พพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี -

การเขา้รว่มประชุม ประจาํปี 2564 - ไมม่ี -

ที่อยู่ในการจดัส่งหนังสือมอบฉันทะ ระบชุื่อกรรมการอิสระผ ูร้บัมอบฉันทะ

บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอรี่ เอา๊ทเ์ลท จาํกดั (มหาชน)

เลขที่ 991 อาคารเอฟเอน็ บิวดิ้ง ถนนพระราม 9

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250

(หนังสือมอบฉันทะสาํหรบัการประชมุสามญัผ ูถ้ือหุ้นประจาํปี 2565)
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7

เอกสารและหลกัฐานที่ผ ูเ้ข้าร ่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ

วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผ ูถ้ือหุ้น

ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้และท่านผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านโปรดแนบเอกสารและหลกัฐานซึ่งมรีายละเอยีดดงัน้ีและ

ศกึษาคําแนะนํา วธิกีาร และขัน้ตอนการลงทะเบยีน รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 เพื่อเขา้ร่วมประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 ด้วยวธิปีระชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ของบรษิทั เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จํากดั

(มหาชน)

1. เอกสารทีผู่เ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง

ใหแ้นบสาํเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไมห่มดอายุเพือ่แสดงตวัตน เชน่ บตัรประจาํตวัประชาชน

บตัรประจําตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัขี่ หรอืหนังสอืเดนิทาง พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองสําเนาถูกต้อง

และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบหลกัฐานประกอบตามขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส์

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืนัดประชุม (แบบ ก. หรอืแบบ ข.) ซึง่ไดก้รอก

ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชื่อผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์

ครบถว้นแลว้

2.2 สาํเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ตามขอ้ 1 และผูถ้อืหุน้ไดล้งลายมอืชือ่รบัรองสาํเนา

ถกูตอ้ง

2.3 สําเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รบัมอบฉันทะเช่นเดยีวกบัขอ้ 1 และผู้รบัมอบฉันทะ

ลงลายมอืชือ่รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

กรณีนิตบุิคคล

1. กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ (กรรมการ) เขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง

1.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืนัดประชุม (แบบ ก. หรอืแบบ ข.) ซึง่ไดก้รอก

ขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชื่อผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์

ครบถว้นแลว้

1.2 แนบเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบุิคคลเชน่เดยีวกบัขอ้ 1 กรณีบุคคลธรรมดา

1.3 สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคลของผูถ้อืหุน้ซึง่ลงลายมอืชือ่รบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิตบุิคคล (กรรมการ) พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนิตบุิคคล

ซึง่เป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมอีาํนาจกระทาํการแทนนิตบุิคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้

2. กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืนัดประชุม (แบบ ก. หรอืแบบ ข.) ซึง่ไดก้รอก

ขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชื่อของผู้มอีํานาจกระทําการแทนนิตบุิคคล (กรรมการ)

พรอ้มประทบัตรา (ถ้าม)ี ตามทีไ่ด้จดทะเบยีนไวใ้นฐานะเป็นผูม้อบฉันทะ และลงลายมอืชื่อผูร้บั

มอบฉนัทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้

2.2 สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคลของผูถ้อืหุน้ซึง่ลงลายมอืชือ่รบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูม้อีํานาจกระทําการแทนนิตบุิคคล (กรรมการ) พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว้
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และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบุิคคลซึง่ลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉันทะมอีํานาจกระทํา

การแทนนิตบุิคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้

2.3 สาํเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบุิคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะตามขอ้ 1

กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมอืชือ่รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

2.4 สาํเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะเชน่เดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 และ

ลงลายชือ่รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

3. กรณีการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)ในประเทศ

ไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ เพือ่เขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดยีน (Custodian)

ก. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข. ทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืนดัประชมุ หรอื แบบ ก. และแบบ ค. ทีส่ามารถ

ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบรษิทั) ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมอืชื่อของผูม้ี

อํานาจกระทําการแทนคสัโตเดยีน (Custodian) ตามทีไ่ด้จดทะเบยีนไวใ้นฐานะเป็นผูม้อบฉันทะ

และลงลายมอืชือ่ผูร้บัมอบฉนัทะและตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้

ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

(Custodian) ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อม

ประทบัตรา (ถา้ม)ี ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว้

ค. สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคลของคสัโตเดยีน (Custodian) ซึง่ลงลายมอืชือ่รบัรอง

สาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดยีน (Custodian) พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี

ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ละมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนคสัโตเดยีน(Custodian) ซึง่ลงลายมอืชือ่

ในฐานะผูม้อบฉนัทะมอีาํนาจกระทาํการแทนคสัโตเดยีน (Custodian)

ง. สาํเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนคสัโตเดยีน (Custodian) ซึง่เป็น

ผูม้อบฉนัทะตามขอ้ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมอืชือ่รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผูถ้อืหุน้

ก. หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงลายมอืชือ่ในหนงัสอื

มอบฉนัทะแทน

ข. สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบุิคคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่ลงลายมอืชือ่รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

โดยผูม้อีาํนาจกระทาํการแทนนิตบุิคคล (กรรมการ) พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีน

ไว้ และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนิตบุิคคลซึง่ลงลายมอืชือ่ในหนงัสอืมอบฉนัทะมอีาํนาจ

กระทาํการแทนนิตบุิคคลซึง่เป็น ผูถ้อืหุน้

ค. สาํเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบุิคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะตามขอ้ 1

กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมอืชือ่รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

3.3 เอกสารหลกัฐานทีส่ว่นราชการออกใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เชน่เดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาขอ้ 1 และลง

ลายมอืชือ่รบัรองสาํเนาถกูตอ้งทัง้น้ีเอกสารทีจ่ดัทาํเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจะตอ้งจดัทาํคาํ

แปลเป็นภาษาไทยแนบมาพรอ้มด้วย และใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืแทนนิตบุิคคลนัน้ลงลายมอืชื่อรบัรอง

ความถกูตอ้งของคาํแปล

4. กรณีผูถ้อืหุน้ซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืเป็นนิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณี

มอบฉนัทะใหค้สัโตเดยีนตามขอ้ 3)

ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเชน่เดยีวกบัขอ้ 1 หรอื 2 ขา้งตน้แลว้แต่กรณี โดยเอกสารทีจ่ดัทาํเป็น

ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจะต้องจดัทําคําแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรอื

ผูแ้ทนนิตบุิคคลนัน้ลงลายมอืชือ่รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล
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2. วธิกีารมอบฉนัทะ

บรษิทัไดจ้ดัทาํหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ําหนดไว้ จาํนวน 3

แบบ ดงัน้ี

❑ แบบ ก. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซอ้นโดยสามารถเรยีกดูและดาวน์

โหลดแบบฟอรม์ไดท้ี่ www.fnoutlet.com

❑ แบบ ข.เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทีกํ่าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตวั

โดยจัดส่งมาพร้อมกับหนังสือ เชิญประ ชุม สามารถเรียกดูและดาว น์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

www.fnoutlet.com

❑ แบบ ค. แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน(Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้ร ับฝากและดูแลหุ้นโดยสามารถเรียกดูและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

www.fnoutlet.com

ผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดําเนินการ

ดงัน้ี

(1) ผูถ้อืหุน้อื่น ๆ นอกจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน

ประเทศไทย เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ใหเ้ลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะขา้งต้นแบบ ก. หรอืแบบ ข.

เท่านัน้ ส่วนผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้จะเลอืกใชแ้บบ ก. แบบ ข. หรอืแบบ ค. กไ็ด้ แต่ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ทุกราย

จะตอ้งใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้

(2) มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการ

อสิระของบรษิทั ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 และ 6 โดยใหร้ะบุชือ่พรอ้มรายละเอยีดของบุคคลทีผู่้

ถอืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ และลงลายมอืชือ่ผูถ้อืหุน้ในชอ่งผูม้อบฉนัทะ

(3) ปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขดีฆ่าลงวนัที่ที่ทําหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าวเพื่อให้

ถกูตอ้งและมผีลผกูพนัตามกฎหมาย

(4) กรณีมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั กรุณาสง่หนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบ ใส่

ซองคนืมายงับรษิทัภายในวนัจนัทรท์ี่ 18 เมษายน 2565

ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจาํนวนหุน้ทีต่นถอือยู่ ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงคนเดยีว และไมส่ามารถ

แบ่งแยกจํานวนหุน้เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได้ เวน้แต่กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้

คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้เพือ่แบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได้

3. การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

สําหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง หรอืโดยผูร้บัมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่

กรรมการอสิระของบรษิทั ระบบลงทะเบยีนยื่นแบบคํารอ้งจะเปิดใหด้ําเนินการตัง้แต่วนัจนัทรท์ี่ 11 เมษายน 2565

และบรษิทัจะเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ ก่อนเริม่การประชุม 1 ชัว่โมง

ตัง้แต่เวลา 14.00 น. ของวนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 จนกวา่การประชุมจะเสรจ็สิน้

4. การออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้

1. หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสยีง

(1) การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยการนับคะแนนเสยีงจากหนังสอืมอบฉันทะ เมื่อ

ลงทะเบียน และ/หรือ จากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะต้องออกเสียง
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ลงคะแนนเพยีงอยา่งใดอยา่งหน่ึง ไดแ้ก่ เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ไมส่ามารถแบ่งการ

ออกเสยีงลงคะแนนได้ เวน้แต่ กรณีการออกเสยีงลงคะแนนของคสัโตเดยีน (Custodian) ซึง่แต่งตัง้

จากผูล้งทุนต่างประเทศตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.

(2) หากผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืระบุ

ไวไ้มช่ดัเจนผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนได้

2. วธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระฝ่ายจดัการทีป่ระชุมจะชีแ้จงรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนใหท้ี่

ประชุมทราบ โดยมแีนวทางดงัน้ี

(1) การประชุมจะพจิารณาเรยีงตามลําดบัวาระและในทุกวาระจะมกีารเสนอเพื่อพจิารณารบัรอง หรอื

อนุมตัิ หรือเพื่อการใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 2 เสนอเพื่อ

รบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิัทเท่านัน้ โดยไม่มกีารลงมติใด ๆ ในวาระน้ี และเพื่อความ

สะดวกในการลงมติในแต่ละวาระประธานที่ประชุมจะใช้วิธีสอบถามหลังจากที่มีการเสนอ

รายละเอยีดต่อทีป่ระชุมแลว้ว่าจะมผีูถ้อืหุน้ท่านใดไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงหรอืไม่ ถา้ไม่มผีูถ้อื

หุน้แสดงความประสงคว์า่ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงจะถอืวา่ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทเ์หน็ดว้ย

กบัทีเ่สนอ

(2) ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีใ่ชใ้บมอบฉันทะแบบ ก. จะตอ้งทําเครื่องหมายลงในช่องเหน็ดว้ย ไม่

เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง เพยีงชอ่งใดชอ่งหน่ึงเท่านัน้

(3) สาํหรบัผูร้บัมอบฉนัทะทีใ่ชใ้บมอบฉนัทะ แบบ ข. และแบบ ค. จะตอ้งลงคะแนนเสยีงตามทีผู่ถ้อืหุน้

ระบุมา และบรษิทัจะนบัคะแนนตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบุมาเท่านัน้

(4) เฉพาะในวาระที่ 5 เรือ่งเลอืกตัง้กรรมการ และวาระที่ 9 เรือ่งแต่งตัง้กรรมการเพิม่ บรษิทักาํหนดให้

นําคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ ทีเ่ขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ ทัง้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงด

ออกเสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกทีจ่ะลงคะแนนเสยีงในชอ่งการเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุด หรอืชอ่ง

การเลอืกตัง้กรรมการรายบุคคลอยา่งใดอยา่งหน่ึงกไ็ด้

3. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีง ดงัต่อไปน้ี

 กรณีปกติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองทีป่ระชมุ

 กรณีอื่น ๆ ซึง่มกีฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกตมิตขิองทีป่ระชมุ

จะเป็นไปตามทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบันัน้กําหนด โดยประธานในทีป่ระชุมจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้

ในทีป่ระชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว

(1) หากคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชีข้าด

(2) ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะใดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมใิหอ้อกเสยีงใน

เรื่องนัน้ และประธานที่ประชุมอาจจะเชญิให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชุม

ชัว่คราวกไ็ด้ เวน้แต่เป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการทีผู่ถ้อืหุน้สามารถเสนอชื่อ

ตนเองไดโ้ดยไมถ่อืวา่มสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งดงักล่าว

4. การนบัคะแนนเสยีงและแจง้การนบัคะแนนเสยีง

ประธานทีป่ระชุมหรอืเจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะชีแ้จงวธิกีารนับคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนเริม่วาระ

การประชมุโดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะนบัคะแนนเสยีงแต่ละวาระจากคะแนนเสยีงในหนงัสอืมอบฉนัทะเมือ่ลงทะเบยีน

เขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ และ/หรอื จากคะแนนในบตัรลงคะแนนทีม่าจากผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุมผูถ้อื

หุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบทุกวาระก่อนเสรจ็สิน้วาระนัน้ๆ ทัง้น้ี จาํนวนผู้

ถอืหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนัได้ เน่ืองจากอาจมผีูถ้อืหุน้บางท่านเขา้มาประชุมเพิม่เตมิหรอืออกจากระบบการ

ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ทัง้น้ี บรษิทัไดจ้ดัใหม้ี Inspector ซึง่เป็นทีป่รกึษากฎหมายภายนอกเพื่อทําหน้าทีดู่แล

และตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตาม

กฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทั
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8

ประวติัและประสบการณ์ทาํงานของผูส้อบบญัชี

1. ชื่อ - สกลุ : นางสาวรสพร เดชอาคม

เลขที่ผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาต : 5659

ประวตักิารศกึษา ๏ ปรญิญาตรี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

๏ ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ (เอกบญัช)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

คณุวฒุทิางวชิาชพี /

ประสบการณ์

๏ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) แหง่ประเทศไทย

๏ ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

๏ สมาชกิสภาวชิาชพีบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์

๏ คณะอนุกรรมการสอบสวน สภาวชิาชพีบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์

๏ นกับญัชวีชิาชพีอาเซยีน (ASEAN CPA)

2. ชื่อ - สกลุ : นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์

เลขที่ผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาต : 3972

ประวตักิารศกึษา ๏ ปรญิญาตรี บญัชบีณัฑติ (เอกบญัช)ี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

๏ ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

คณุวฒุทิางวชิาชพี /

ประสบการณ์

๏ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) แหง่ประเทศไทย

๏ สมาชกิสภาวชิาชพีบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์

๏ ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

๏ อนุกรรมการสอบสวน สภาวชิาชพีบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์

๏ นกับญัชวีชิาชพีอาเซยีน (ASEAN CPA)

3. ชื่อ - สกลุ นางก่ิงกาญจน์ อศัวรงัสฤษฏ์

เลขที่ผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาต : 4496

ประวตักิารศกึษา ๏ ปรญิญาตรี บญัชบีณัฑติ (เอกบญัช)ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

๏ ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

คณุวฒุทิางวชิาชพี /

ประสบการณ์

๏ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) แหง่ประเทศไทย

๏ ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

๏ สมาชกิสภาวชิาชพีบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์

๏ นกับญัชวีชิาชพีอาเซยีน (ASEAN CPA)



-62-

4. ชื่อ - สกลุ : นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ

เลขที่ผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาต : 4521

ประวตักิารศกึษา ๏ ปรญิญาตรี บญัชบีณัฑติ B.B.A (เอกบญัชี / โทการเงนิและธนาคาร)

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

๏ ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

คณุวฒุทิางวชิาชพี /

ประสบการณ์

๏ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) แหง่ประเทศไทย

๏ สมาชกิสภาวชิาชพีบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์

๏ ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

๏ นกับญัชวีชิาชพีอาเซยีน (ASEAN CPA)

5. ชื่อ - สกลุ : นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ

เลขที่ผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาต : 4807

ประวตักิารศกึษา ๏ ปรญิญาตรี บญัชบีณัฑติ B.B.A (เอกบญัช)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

๏ ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

คณุวฒุทิางวชิาชพี /

ประสบการณ์

๏ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) แหง่ประเทศไทย

๏ ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

๏ สมาชกิสภาวชิาชพีบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์

๏ นกับญัชวีชิาชพีอาเซยีน (ASEAN CPA)

6. ชื่อ - สกลุ : นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท์

เลขที่ผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาต : 5872

ประวตักิารศกึษา ๏ ปรญิญาตรี บญัชบีณัฑติ (เอกบญัช)ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

๏ ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ (เอกบญัช)ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

คณุวฒุทิางวชิาชพี /

ประสบการณ์

๏ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) แหง่ประเทศไทย

๏ ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ โดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

๏ สมาชกิสภาวชิาชพีบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์

๏ คณะกรรมการวชิาชพีดา้นการสอบบญัชี สภาวชิาชพีบญัชี ในพระบรม

ราชปูถมัภ์

๏ ประธานคณะทาํงานศนูยค์วามรูด้า้นการสอบบญัชใีนธุรกจิทีม่รีะบบ IT ที่

ซบัซอ้น สภาวชิาชพีบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์

๏ คณะอนุกรรมการผูท้รงคณุวฒุเิกีย่วกบัการทดสอบ การปฏบิตังิานสอบบญัชี

สภาวชิาชพีบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์

๏ นกับญัชวีชิาชพีอาเซยีน (ASEAN CPA)
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 9

ประวติัผ ูไ้ด้รบัเสนอชื่อเพ่ือแต่งต ัง้เป็นกรรมการของบริษทัเพ่ิม

ชื่อ - สกลุ นางสาวสมศรี รชัฎาภรณ์กลุ

อายุ 58 ปี

วนัท่ีได ้รบัการแต่งต ัง้เป็นกรรมการ : N/A

ประวติัการศึกษาและอบรม

๏ ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

๏ ปรญิญาตรี การบญัชี มหาวทิยาลยักรงุเทพ

๏ ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 179/2556

๏ หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที่ 62

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ

๏ หลกัสตูรการบรหิารการทอ่งเทีย่วสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ที่ 3

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย

๏ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุน่ที่ 11/2561

สถาบนัวทิยาการการคา้

๏ หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ที่ 23/2559

สถาบนัวทิยาการตลาดทุน

๏ หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP) รุน่ที่ 7/2554

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

๏ หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program รุน่ที่ 10/2552

สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์

ประสบการณ์ / การดาํรงตําแหน่งใน

ธรุกจิอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน

ปัจจบุนั

จาํนวน 1 แหง่

๏ รองประธานฝ่ายกาํกบัดแูลกจิการและฝ่ายเลขานุการบรษิทั / รองประธานฝ่าย

การเงนิและฝ่ายเลขานุการบรษิทั / ผูอ้าํนวยการกลุ่มฝ่ายการเงนิ / ผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายการเงนิ / ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายการเงนิ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท

รา้นอาหารและเครือ่งดืม่

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอื่น

ทีไ่มเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน
- ไมม่ี -

การดาํรงตําแหน่งในธุรกจิอื่น

ทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั
- ไมม่ี -
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การถอืหุน้ในบรษิทั

(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564)
- ไมม่ี -

การมสีว่นไดส้ว่นเสยีพเิศษในวาระการ

ประชุมทีเ่สนอ
- ไมม่ี -

ขอ้พพิาททางกฎหมาย - ไมม่ี -

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหา มคีณุสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะ

กรรมการตลาดทุน

ประเภทของกรรมการทีจ่ะแต่งตัง้ กรรมการอสิระ

การเขา้รว่มประชุม ประจาํปี 2564 N/A
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 10

ข้อปฏิบตัิสาํหรบัการเข้าร ่วมประชมุสามญัผ ูถ้ือห ุ้นผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอรี่ เอา๊ทเ์ลท จาํกดั (มหาชน)

ดว้ยบรษิทัมคีวามห่วงใยความปลอดภยัของท่านผูถ้อืหุน้ และเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโค

วดิ-19 บรษิทัจงึจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2565 ในวนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์

เท่านัน้ ซึง่บรษิทัไม่มกีารจดัสถานทีป่ระชุมหรอืลงทะเบยีนใดๆ ทีบ่รษิทั จงึขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้ทุกท่านเขา้ร่วม

ประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

ทัง้น้ี บรษิทัไดท้ําการว่าจา้ง บรษิทั ควดิแลบ จาํกดั ในการจดัประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ ซึง่ระบบการ

จดัประชุมของบรษิทัดงักล่าว ไดผ้่านการตรวจสอบในดา้นมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุม

ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ จากกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแล้ว โดยท่านผู้ถอืหุ้นสามารถดําเนินการตาม

ขัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี

ข ัน้ตอนการนําส่งเอกสาร เพื่อเข้าร ่วมประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์

1. เขา้สูร่ะบบเพือ่นําสง่เอกสาร ทีเ่วบ็ไซต์ https://fn.foqus.vc/registration/ หรอืสแกน QR Code

2. เมือ่เขา้สูร่ะบบแลว้ ใหผู้ถ้อืหุน้กรอกขอ้มลูตามทีร่ะบบแสดง เชน่

 เลขทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย์

 เลขประจาํตวัประชาชน / เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) / เลขทะเบยีนนิตบุิคคล

 อเีมล

 เบอรโ์ทรศพัท์

 แนบเอกสารเพิม่เตมิ

- กรณีที่ประสงค ์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิ เล ็กทรอ นิกส ์ด ้วยตนเอง โปรดแนบส ํา เนาบตั ร

ประจาํต ัวประชาชน / หนังสือ เดินทาง (กรณี เป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อ

รบัรองสาํเนาถกูต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายสาํเนาได)้

- กรณีที่ม ีการมอบฉันทะ ซึ่งผ ู้รบัมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการบริษทัฯ โปรดแนบ หนังสือมอบ

ฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กาํหนด พร้อมลงลายมอืชื่อรบัรองสาํเนาถกูต้อง

(สามารถแนบภาพถ่ายสาํเนาได)้

ขอ้มลูทีก่รอกในระบบตอ้งตรงกนักบัขอ้มลู ณ วนั Record Date จากบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั (TSD)

3. เมือ่กรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้ใหก้ดปุ่ ม “Submit”

https://fn.foqus.vc/registration/
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4. หลงัจากขัน้ตอนที่ 3. เจา้หน้าทีจ่ะดาํเนินการตรวจสอบขอ้มลู เมือ่ขอ้มลูไดร้บัการอนุมตัิ ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัอเีมล

แจง้รายละเอยีด ดงัน้ี

(1) ลงิกส์าํหรบัเขา้สูร่ะบบการประชุม

(2) ชือ่ผูใ้ช้ (Username) และ รหสัผา่น (Password)

(3) คูม่อืการใชง้านระบบ

(4) กรณีขอ้มลูไมไ่ดร้บัการอนุมตัิ ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัอเีมลแจง้ถงึสาเหตุ และสามารถนําสง่เอกสารเพิม่เตมิได้

ทัง้น้ี ขอให้ผู้ถอืหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะ เก็บรกัษา ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหสัผ่าน (Password) ไว้เป็น

ความลบั ไม่เปิดเผยแก่ผูอ้ื่น และในกรณีที่ ชื่อผูใ้ช้ (Username) และ รหสัผ่าน (Password) สญูหาย หรอืยงั

ไม่ไดร้บัภายในวนัพุธที่ 20 เมษายน 2565 กรุณาตดิต่อบรษิทั ควดิแลบ จํากดั ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารระบบการ

ประชุมอเิลก็ทรอนิกสข์องบรษิทั

5. สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ และไมป่ระสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุ ในการมอบฉนัทะนัน้ ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะ

ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการของบรษิทั ฯ ท่านใดท่านหน่ึง เป็น

ผูร้บัมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้กไ็ด้ โดยกรรมการท่านดงักล่าวจะลงมตใินแต่ละวาระตามทีผู่ถ้อืหุน้กําหนด ไวใ้น

หนงัสอืมอบฉนัทะ

6. สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง หรอืโดยผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่มใ่ชก่รรมการบรษิทั ผา่นสือ่

อเิลก็ทรอนิกส์ ระบบการลงทะเบยีนเอกสารจะเปิดใหด้าํเนินการตัง้แต่วนัจนัทรท์ี่ 11 เมษายน 2565 และบรษิทั

จะเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ก่อนเริม่การประชุม 1 ชัว่โมง

ตัง้แต่เวลา 14.00 น. ของวนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 จนกวา่การประชุมจะเสรจ็สิน้

7. ผ ู้ถือหุ้นที่ประสงค ์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท กร ุณาส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืน

มายงับริษัท เอฟเอ ็น แฟคตอรี่ เอ ๊าท์เลท จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 991 อาคารเอฟเอ ็น บิวดิ้ ง ถนน

พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กร ุงเทพมหานคร 10250 ภายในวนัจนัทร ์ที่ 18 เมษายน

2565

พบปัญหาในการใชง้าน สามารถตดิต่อไดท้ี่

โทร. 0-2013-4322, 08-0008-7616

ใหบ้รกิารระหวา่งวนัที่ 11 - 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 - 17.00 น.

(เฉพาะวนัทาํการ ไมร่วมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์
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