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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 

  เขยีนที ่  
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                          Written at 
Shareholders’ Registration No. 

 วนัที ่       เดอืน               พ.ศ.                
  Date       Month             Year 

(1)       ขา้พเจา้     สญัชาต ิ   
           I/We               nationality      
           อยู่บา้นเลขที ่                                                                                                                                                               
 Address  
 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน)  

being a shareholder of FN Factory Outlet Public Company Limited  
 

 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                             หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบัเสยีง ดงันี้                                                                   
           holding the total amount of shares  and have the rights to vote equal to votes as follows: 
 
 ❑   หุน้สามญั  หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                             เสยีง                                     
   ordinary share                                shares and have the right to vote equal to          votes  

 ❑  หุน้บุรมิสทิธ ิ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                             เสยีง                                          
 preference share                              shares and have the right to vote equal to           votes 
 
(3)       ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด)้ 
           Hereby appoint  (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy) 
  

 ❑ 1. ชือ่                                                                         อายุ        ปี  เลขที ่            หมูท่ี_่___  
 Name Mr.,Mrs.,Ms.                                                   ,Age       years, residing at   Moo 
 ถนน           ต าบล/แขวง                     อ าเภอ/เขต _______________  
 Road                              Sub-District                        District  
 จงัหวดั                                     รหสัไปรษณยี ์                 หรอื 
 Province                                   Postal Code                                      or 
  

 ❑ 2. ชือ่   นางเสาวนีย ์ กมลบุตร        กรรมการอสิระ                อายุ   70   ปี เลขที ่ 991       หมูท่ี ่   -         
 Name Mrs.Saowanee Kamolbutr, Independent Director,   Age  70  years, residing at 991 Moo -  
           ถนน          พระราม 9   ต าบล/แขวง   สวนหลวง     อ าเภอ/เขต       สวนหลวง         
 Road    Rama 9    Sub-District      Suanluang     District    Suanluang    
 จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณยี ์         10250        หรอื 
   Province      Bangkok               Postal Code          10250   or  
 

 ❑ 3. ชือ่   นางปรารถนา  มงคลกุล        กรรมการอสิระ                อายุ   59   ปี เลขที ่ 991       หมูท่ี ่   -         
 Name Mrs.Pratana Mongkolkul, Independent Director,   Age  59  years, residing at 991 Moo -  
           ถนน          พระราม 9   ต าบล/แขวง   สวนหลวง     อ าเภอ/เขต       สวนหลวง         
 Road    Rama 9    Sub-District      Suanluang     District    Suanluang    
 จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณยี ์         10250         
   Province      Bangkok               Postal Code          10250   
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คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2566 ในวนัพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ดว้ยวธิปีระชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานทีอ่ื่นดว้ย 
Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of 
Shareholders to be held on Wednesday, April 19, 2023, 02.00 p.m., by Electronic Means (E-AGM) or on any date and at any 
postponement thereof. 
 
(4)  ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้.- 

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows: 
 
วาระท่ี  1 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2565 
Agenda 1 To acknowledge of the Company's operating results for the year 2022 
 

   ❑ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2565 
The proxy holder is entitled to acknowledge the Company's operating results for the year 2022 

 
วาระท่ี  2 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
Agenda 2 To consider and approve the Financial Statements of the Company for the Year ended December 31, 2022 
 

   ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 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 
 
วาระท่ี  3 พิจารณาอนุมติังดการจดัสรรก าไรสทุธิตามกฎหมาย ประจ าปี 2565  และงดการจ่ายเงินปันผล 
Agenda 3 To consider and approve not to appropriate of 2022 net profit for the legal reserve and  
 omission dividend payment for 2022 operational performance 
 

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

appropriate. or  

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

       ❑ เหน็ดว้ย / Approve     ❑  ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove     ❑   งดออกเสยีง / Abstain 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 คน  
  คือ นายปรีชา ส่งวฒันา  นายมนตรี  มหาพฤกษ์พงศ ์และนายพงศส์ขุ  หิรญัพฤกษ์ 
Agenda 4 To consider and elect  the directors to replace those who are due to retire by rotation  

Mr. Pricha  Songwatana, Mr. Montri   Mahaplerkpong and Mr. Pongsuk  Hiranprueck     
 

   ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 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: 
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    การเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คนกลบัเข้ารบัต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
  Re-election of all 3 retiring directors 

   ❑  เหน็ดว้ย / Approve    ❑  ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove     ❑  งดออกเสยีง / Abstain 
   
  การเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้ารบัต าแหน่งเป็นรายบคุคล 
  Re-election of individual retiring director, namely 

   
(1) นายปรีชา  ส่งวฒันา 

Mr. Pricha  Songwatana  
 ❑ เหน็ดว้ย / Approve     ❑  ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove     ❑  งดออกเสยีง / Abstain 
  (2)  นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ ์

  Mr. Montri  Mahaplerkpong 

       ❑ เหน็ดว้ย / Approve     ❑  ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove     ❑  งดออกเสยีง / Abstain 
  (3)  นายพงศส์ุข  หิรญัพฤกษ์ 
    Mr. Pongsuk  Hiranprueck     
       ❑ เหน็ดว้ย / Approve     ❑  ไมเ่หน็ดว้ย / Disapprove     ❑  งดออกเสยีง / Abstain 
  
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 
Agenda 5 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2023  
    

  ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 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 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี 2566 
Agenda 6 To consider and appoint the auditors and determination the audit fee for the 2023 accounting period 
 

   ❑ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 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  
 
วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ   (ถ้ามี) 
Agenda 7 Other matters (if any) 
    

  ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 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) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ให้ถอืว่า การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
ถูกตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not 
my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีาร
พจิารณาเลอืกลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งต้นรวมถงึกรณีทีม่กีารแก้ไขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เติมขอ้เทจ็จรงิ
ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
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. 

 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมเวน้แต่กรณทีีม่ผีูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะให้
ถอืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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 
                   (นางเสาวนีย ์  กมลบุตร / Mrs. Saowanee  Kamolbutr) 
  
    
 
   ลงชือ่ / Signed    ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy Holder 
                    (นางปรารถนา   มงคลกุล / Mrs. Pratana  Mongkolkul)  
 
 
หมายเหตุ 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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.  ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งต้น  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบ
ประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, 
the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form B. 
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ใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
Attachment to the Proxy (Form B.) 

การมอบฉนัทะในฐานะผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 
Transferal of rights in the capacity as shareholder in FN Factory Outlet Public Company Limited  

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัพุธที ่19 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.  
ดว้ยวธิกีารประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Wednesday, April 19, 2023, 02.00 p.m., 
By Electronic Means (E-AGM) or on any date and at any postponement thereof. 

วาระท่ี   เรื่อง   
Agenda   Ref.  

    ❑ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 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 
วาระท่ี    เรื่อง   
Agenda    Ref.  

    ❑ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 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 
วาระท่ี    เรื่อง   
Agenda    Ref.  

    ❑ (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 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 
วาระท่ี _____   เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
Agenda   To consider and elect the directors to replace those who are due to retire by rotation (to attach) 
     ช่ือกรรมการ   
     Namely 

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

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

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

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


