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หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2566 
บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 

วนัพธุท่ี 19 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. 
ด้วยวิธีการประชมุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์เท่านัน้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรษิทัจดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2566 ในรปูแบบการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เท่านัน้ 
ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่4 พ.ศ.2565  
ในการนี้ บรษิทัขอความร่วมมอืจากผูถ้อืหุน้ใหง้ดการเดนิทางมายงัสถานทีท่ าการของบรษิทั  

เน่ืองจากไมม่กีารจดัสถานที ่ส าหรบัประชมุดว้ยตนเองไว ้
 
 
ที ่FN.   ???/2564 
 
 

 

บรษิทัมคี าแนะน า วธิกีาร และขัน้ตอนการใชง้านระบบประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
ปรากฏตามเอกสารแนบทีส่่งมาดว้ย 8 (โปรดศกึษารายละเอยีดก่อนวนัประชุม) 
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ที ่    FN 004/2566     28 มนีาคม 2566 
 
เรื่อง  ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2566 ดว้ยวธิกีารประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 
 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย   1. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี แบบ 56-1 One Report และ 

 งบการเงนิประจ าปี 2565 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 ในรปูแบบ QR Code  
    2. ประวตัผิูไ้ดร้บัเสนอชื่อเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทั 
    3. ขอ้บงัคบัของบรษิทัเฉพาะสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
   4. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
   5. นิยามกรรมการอสิระ และขอ้มลูกรรมการอสิระของบรษิทัทีเ่ป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะ 
    ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2566 
   6. เอกสารและหลกัฐานที่ผู้เขา้ร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วธิกีารมอบฉันทะ 

การลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้   
   7. ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์ท างานของผูส้อบบญัช ี
   8. ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
   9.  หนงัสอืยนิยอมใหป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 
 

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บรษิัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") ครัง้ที ่
2/2566 เมื่อวนัพุธที ่22 กุมภาพนัธ ์2566 ไดม้มีตใิหเ้ชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2566 ในวนัพุธที ่19 เมษายน 
2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งด าเนินการตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ปี 2563 (E - 
Meeting)  เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระ ดงัต่อไปนี้ 

 
วาระท่ี 1 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2565 
 

วตัถปุระสงค์และเหตุผล : บรษิัทได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2565 ใน
รปูแบบ QR Code รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ :  บรษิทัเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของ
บรษิทัในรอบปี 2565 

 

 การลงมติ  วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 
 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล : พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ขอ้ 41 ก าหนดว่า คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชขีองบรษิทัเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี  
 

บรษิทัไดจ้ดัท างบการเงนิประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 แลว้เสรจ็ซึง่ไดผ้่านการตรวจสอบ
และรบัรองโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้   
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หน่วย : ล้านบาท 

รายการตามงบการเงินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2565 ณ 31 ธนัวาคม 2564 ณ 31 ธนัวาคม 2563 

สนิทรพัยร์วม 1,531 1,666 1,785 
หนี้สนิรวม 250 295 346 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,281 1,371 1,439 
รายไดร้วม 503 543 758 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้ (87) (76) (35) 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ (86) (63) (28) 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธต่ิอหุน้ (บาท) (0.09) (0.06) (0.03) 

 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  งบแสดงฐานะการเงนิประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 ได้

ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ จงึ
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 ตามที่
เสนอ 

 

 การลงมติ  มตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

  
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังดการจดัสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2565 และงดการจ่ายเงินปันผล 
 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  :  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 46 ก าหนดว่า หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณี
ทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล โดยการจ่ายเงนิปันผลต้องไดร้บัอนุมตัจิากที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อ
เหน็ว่าบรษิทัมกี าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแลว้ ใหร้ายงานการ
จ่ายเงนิปันผล ดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 
 

บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธทิีเ่หลอื
หลงัจากหกัส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนดโดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะของ
บรษิทั  ทัง้นี้ มตคิณะกรรมการของบรษิทัทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจะต้องน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
เพื่อขออนุมตัิ 
 

อนึ่ง คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ หากเหน็ควรว่ามี
ความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทั ทัง้นี้ จะต้องรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ทราบในการประชุมคราวถดัไป 
 
ทัง้นี้ ในปี 2565 บรษิทัมผีลการด าเนินงานขาดทุน และมยีอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการจงึขอเสนอ
ใหท้ีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้พจิารณางดการจดัสรรก าไรสุทธิ เพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ายเงนิปันผล ปี 2565  
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 รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ(บาท) (86,529,574) (61,812,542)     (27,159,693)  
ส ารองตามกฎหมาย (บาท) N/A N/A N/A 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธหิลงัหกัส ารองตามกฎหมาย (บาท) (86,529,574) (61,812,542) (27,159,693) 
เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้)    
        - เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุน้) -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 
        - เงนิปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) -ไม่ม-ี 0.0037 0.0037 
รวมเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) -ไม่ม-ี 3,700,000 3,700,000 
สดัสว่นการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกบัก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ(%) -ไม่ม-ี N/A N/A 

   

ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารงดจา่ยเงนิปันผล ประจ าปี 
2565 และไม่มีการจดัสรรก าไรสุทธิเพื่อตัง้ส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบรษิัทมผีลการด าเนินงานปี 
2565 ขาดทุน จ านวน 86,529,574 และมียอดขาดทุนสะสม ณ วันที่  31 ธันวาคม 2565 จ านวน 
4,725,905 ซึ่งเป็นไปตาม พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดห้ามมใิห้จ่ายและไม่
ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธเิพื่อจ่ายเงนิปันผล  

 

การลงมติ  ที่ประชุมต้องลงมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  :  พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบั
ของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้  ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็
ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่กบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้ับเลอืกให้
กลบัเขา้รบัต าแหน่งอกีได้ ซึง่ในการประชุมผูถ้อืหุ้นสามญัประจ าปีครัง้นี้ มกีรรมการทีพ่้นจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน 3 คน คอื  

     1) นายปรชีา สง่วฒันา ประธานกรรมการ 

       2) นายมนตร ีมหาพฤกษพ์งศ ์กรรมการอสิระ  

       3) นายพงศส์ขุ หริญัพฤกษ์ กรรมการอสิระ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
 

โดยทีบ่รษิทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบรษิทัตัง้แต่วนัที ่11 ตุลาคม 2565 ถงึ 11 มกราคม 2566 เชญิ
ให้ผูถ้อืหุน้เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่าเหมาะสมเพื่อรบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิัท  แต่ปรากฏว่า
เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการคดัเลือกเป็นกรรมการเข้ามายงั
บรษิัท ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณากลัน่กรองคุณสมบตัแิละความ
เหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั 
รวมทัง้ไดพ้จิารณาถงึคุณวุฒิ ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทั โดยกรรมการทัง้ 3 คน สามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์มาใชใ้นการก ากบัดูแลและ
ใหค้ าแนะน าในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัไดเ้ป็นอย่างด ี จงึไดเ้สนอใหแ้ต่งตัง้กรรมการ ทัง้ 3 คน ทีพ่น้
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จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่่ง
มาดว้ย 2 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบรษิัทโดยกรรมการทีม่ไิดม้สี่วนไดเ้สยี ไดพ้จิารณา
กลัน่กรองคุณสมบตัิและความเหมาะสมตามกฎหมายแล้ว เหน็สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณา
เลอืกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ให้กลบัเขา้รบัต าแหน่งกรรมการอกีวาระ
หนึ่ง ไดแ้ก่  

     1) นายปรชีา สง่วฒันา 

       2) นายมนตร ีมหาพฤกษพ์งศ ์ 

       3) นายพงศส์ขุ หริญัพฤกษ์  

โดยนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ และนายพงศ์สุข หิรญัพฤกษ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็น
กรรมการอสิระ มคีุณสมบตัเิป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วกบักรรมการอสิระ และ
สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
การลงมติ  ทีป่ระชุมต้องลงมติอนุมตัเิป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นที่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  :  พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ขอ้ 22 ก าหนดว่า กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรปูของเงนิ
รางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะ
พจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ซึง่มาประชุม 
 
ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการที่ด ีได้พจิารณากลัน่กรองนโยบาย
และหลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความ
รบัผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาด
ใกลเ้คยีงกนั รวมถงึผลการด าเนินงานของบรษิทัและความเจรญิเตบิโตทางธุรกจิ  
 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เหน็สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิวงเงนิค่าตอบแทน
กรรมการรวม ประจ าปี 2566 โดยไม่มสีทิธปิระโยชน์หรอืสทิธพิเิศษอื่นใดเพิม่เติม เป็นจ านวนไม่เกิน 
7,500,000 บาท (เจด็ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึง่เป็นอตัราเดยีวกนักบัปี 2565 โดยมอีตัราค่าตอบแทน
รายเดอืนและค่าเบีย้ประชุมคงเดมิ และใหก้รรมการจดัสรรระหว่างกนัเอง อนึ่ง ในปี 2565 กรรมการขอ
สละสทิธไิม่รบัโบนัสประจ าปี เนื่องจากผลการด าเนินงานของบรษิัทมีผลขาดทุน ทัง้นี้  ค่าตอบแทน
ส าหรบักรรมการดงักล่าว ได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ
ก ากบักจิการทีด่ ีและไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
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1. วงเงนิค่าตอบแทนกรรมการรวม ไม่เกนิ 7,500,000 บาท (ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม
และโบนสั) 

2. ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2565 โดยไม่มีสิทธิ
ประโยชน์หรอืสทิธพิเิศษอื่นใดเพิม่เตมิ  ดงันี้ 
 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน/คน) 

ค่าเบี้ยประชมุ 
(บาท/ครัง้) 

หมายเหต ุ
ปี 2566 

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2565 ปี 2566 

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2565 

1.คณะกรรมการ
บริษทั 
 
 
 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

45,000 
15,000 

 
 
 
 

  
45,000 
15,000 

20,000 
20,000 

 
 
 
 

  
20,000 
20,000 

กรรมการท่านใดเป็นผู้บริหารก าหนดค่าตอบแทน 
ดงันี้ 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
รายเดอืน 

(บาท/เดอืน/คน) 

ค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/ครัง้) 
ประธานกรรมการ 10,000 20,000 
กรรมการบรษิทั 10,000 5,000 

 

2.คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

35,000 
15,000 

  
35,000 
15,000 

20,000 
15,000 

  
20,000 
15,000 

 
- 

3. คณะกรรมการ 
ส รรห า  พิ จ า รณ า
ค่ าตอบแทน  แล ะ
ก ากบักิจการท่ีดี 
 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

20,000 
15,000 

 
 
 
 

20,000 
15,000 

- 

4. คณ ะก รรม ก าร
บริหารความเส่ียง 
 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

25,000 
10,000 

  
 

25,000 
10,000 

20,000 
15,000 

  
 

20,000 
15,000 

กรรมการท่านใดทีเ่ป็นพนกังานบรษิทั  
จะไมไ่ดร้บัเบีย้ประชุม 

 
การลงมติ  ทีป่ระชุมต้องลงมติอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
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วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2566 
 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  :  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ก าหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและ
ก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิ
อกีกไ็ด ้นอกจากนี้ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ดอ้อกประกาศฉบบั
ที่ 161/2561 ปรบัเกณฑ์การหมุนเวยีนผู้สอบบญัชใีห้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสรมิความ
เป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมัน่ให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงนิในการตัดสนิใจลงทุน โดย
ก าหนดให้บรษิทัจดทะเบยีนต้องจดัให้มกีารหมุนเวยีนผู้สอบบญัช ี(ที่ลงลายมอืชื่อรบัรองงบการเงนิ) 
ทุก 7 รอบปีบญัช ีโดยสามารถหมุนเวยีนไปใช้ผู้สอบบญัชรีายอื่นในส านักงานสอบบญัชเีดยีวกนัได ้
และเมื่อมกีารหมุนเวยีนไปใชผู้ส้อบบญัชรีายใหม่แลว้ บรษิทัจดทะเบยีนตอ้งเวน้ช่วงอย่างน้อย 5 รอบปี
บญัช ีก่อนจะกลบัมาใชผู้ส้อบบญัชรีายเดมินัน้ 
  
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาผูส้อบบญัชจีากส านักงานบญัชทีีม่คีุณสมบตัแิละความเชีย่วชาญ
ในการสอบบญัช ีความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีและไดพ้จิารณา
เปรยีบเทยีบอตัราค่าสอบบญัชทีีเ่หมาะสมกบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ จงึเสนอใหบ้รษิทั ส านักงาน 
อวีาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2566 โดยมคี่าตอบแทนการสอบ
บญัชปีระจ าปี และค่าสอบทานรายไตรมาสเป็นเงนิ 2,040,000 บาท (สองลา้นสีห่มื่นบาทถว้น) 
 
ทัง้นี้ ค่าสอบบัญชีดงักล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บ เท่าที่จ าเป็นและตามที่จ่ายจริง  เช่น 
ค่าใชจ้่ายเดนิทาง ค่าเอกสาร เป็นตน้ ซึง่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏบิตัทิัว่ไป 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการ   :  เหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ 
1. แต่งตัง้บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี  2566 
ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเหน็ชอบแลว้ โดยมปีระวตัผิูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบในการลง
นามงบการเงนิทีป่รากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 ของบรษิทัตามรายชื่อ ดงันี้ 

 

รายช่ือผูส้อบบญัชี 
เลขท่ีผูส้อบ

บญัชีรบัอนุญาต 
ระยะเวลาการเป็นผูล้งลายมอืช่ือในงบการเงินของบริษทั 

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

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้ห้บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั จดัหาผูส้อบ
บญัชอีื่นของส านกังานท าหน้าทีต่รวจสอบบญัชขีองบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได้ 
 
2. อนุมตัิค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2566 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2566 เป็นเงนิทัง้สิน้ 2,040,000 
บาท (สองลา้นสีห่มื่นบาทถว้น) ซึง่เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมาจ านวน 40,000 บาท (สีห่มื่นบาทถว้น)  
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ทัง้นี้ บรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซึ่งเป็นส านักงานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีดงักล่าวเป็นส านัก
งานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชเีดยีวกนักบับรษิทัย่อย และส านกังานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชตีามรายชื่อ
ทีเ่สนอขา้งตน้ไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

 

 
การลงมติ  ทีป่ระชุมต้องลงมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
วาระท่ี 7 เรือ่งอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  

 ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการเหน็สมควรใหบ้รรจุวาระนี้เพื่อใหผู้ถ้อืหุ้นไดซ้กัถาม
ขอ้สงสยั และ/หรอื เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่
คณะกรรมการก าหนดไว ้ทัง้นี้ การเสนอเรื่องอื่นๆ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นกฎหมาย 

  
ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตกิ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 
2566 ในวนัที ่10 มนีาคม 2566 (Record Date)  
 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 บรษิัทจะใช้การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม การออกเสยีง 
และการนบัคะแนนเสยีงผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่บรษิทัจะไดเ้ชญิผูแ้ทนจากบรษิทัทีป่รกึษากฎหมาย
มาเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประชุมผูถ้อืหุน้และ
การประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งของการประชุมผ่าน
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
 
ส าหรบัผูถ้ือหุน้ทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์กรุณาลงทะเบยีน
เขา้ร่วมประชุมผ่านลงิก ์https://pro.inventech.co.th/FN162325R/#/homepage หรอืสแกนควิอารโ์คด้ 
รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 
 
หากผู้ถอืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้อาจมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์
แทน โดยจดัท าหนงัสอืมอบฉันทะตามแบบทีก่ าหนด หรอื ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ
ของบรษิัท เป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2566 รายละเอยีดปรากฏ
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 และ 5 และกรุณาจดัสง่หนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบ มายงับรษิทั เอฟ
เอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) เลขที ่991 อาคารเอฟเอน็ บวิดิ้ง ถนนพระราม 9 แขวงสวน
ห ล ว ง  เข ต ส วน ห ล ว ง  ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  10250  ห รือ  ท า ง อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ที่  E-mail: 
corporatesecretary@fnoutlet.com โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 14 เมษายน 
2566   
 
 
 
 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2566 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2565  ปี 2564 
ค่าสอบบญัชีของบริษทั 2,040,000 บาท 2,000,000 บาท 2,000,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

https://pro.inventech.co.th/FN162325R/#/homepage
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บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 
หมายเลขโทรศพัท ์0-2300-4951  
หรอืหมายเลขโทรสาร 0-2300-4681 
 

กรณีผูถ้อืหุ้นทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้ ประสงคจ์ะใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่จะสามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้เพื่อแบ่งแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ สามารถเรียกดูและดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท 
www.fnoutlet.com 
 
รายละเอยีดของเอกสารและหลกัฐานที่ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์้องแสดงก่อนเข้าร่วม
ประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน  และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถื อหุ้น 
รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 และ 8  
 
บรษิทัไดจ้ดัสง่แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี แบบ 56-1 One Report ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ในรปูแบบ QR Code รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 และไดเ้ผยแพร่หนงัสอืเชญิประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ในเว็บไซต์ของบริษัท www.fnoutlet.com และหากมีข้อสงสยัหรือค าถาม        
ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้  โดยส่ง ถึงนางมนทิพย ์      
ซื่อวฒันากุล เลขานุการบริษัท  E-mail: corporatesecretary@fnoutlet.com หรอืหมายเลขโทรศัพท ์      
0-2300-4951  หรอืหมายเลขโทรสาร 0-2300-4681 
 
ทัง้นี้ บริษัทจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์เท่านัน้ ไม่อนุญาตให้        
ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 
 
 
 จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

       ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
 
 
 
                                                                                     (นายปรชีา  สง่วฒันา) 
                       ประธานกรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.fnoutlet.com/
mailto:legal@snpfood.com
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี แบบ 56-1 One Report และ 
งบการเงินประจ าปี 2565 ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ในรปูแบบ QR Code 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
ประวติัผูไ้ด้รบัเสนอช่ือเพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษทั 

 
 ช่ือ - สกลุ นายปรีชา ส่งวฒันา 

อาย ุ71 ปี 
 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ :  9 พฤษภาคม 2559 
ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ถงึวนัที ่19 เมษายน 2566  
เป็นระยะเวลา 6 ปี 11 เดอืน รวมระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งจนครบวาระใหม่ 
 

 

ประวติัการศึกษาและอบรม 
๏ ปรญิญาโท  บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
๏ ปรญิญาตร ี บรหิารธุรกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 
๏ ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
    - หลกัสตูร  Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่129/2559 
 

ประสบการณ์ / การด ารงต าแหน่งใน
บรษิทั 
 

๏ ประธานกรรมการ 
๏ กรรมการ 

ประสบการณ์  / การด ารงต าแหน่งใน
ธุรกจิอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 

- ไม่ม ี- 

 

การด ารงต าแหน่งในธุรกจิอื่น 
ทีไ่ม่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

จ านวน 1 แห่ง 
๏ กรรมการ  
    บรษิทั พร-ีพราว จ ากดั / ธุรกจิใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์

 
การด ารงต าแหน่งในธุรกจิอื่น 
ทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั 
 

- ไม่ม ี- 
 

การถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่10 มนีาคม 2566) 
 

รอ้ยละ 0.01 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย - ไม่ม ี- 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหา มคีุณสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของ
คณะกรรมการตลาดทุน 

ประเภทของกรรมการทีจ่ะแต่งตัง้ กรรมการ 

การเขา้ร่วมประชมุ ประจ าปี 2565  ๏ ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ จากจ านวน 1 ครัง้ 

๏ คณะกรรมการบรษิทั 11  ครัง้ จากจ านวน 11 ครัง้ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
ประวติัผูไ้ด้รบัเสนอช่ือเพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษทั 

 
 ช่ือ - สกลุ  นายมนตรี  มหาพฤกษ์พงศ ์

อายุ 62 ปี 
 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ :  8 มนีาคม 2565 
ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ ถงึวนัที ่19 เมษายน 2566  
เป็นระยะเวลา 1 ปี 1 เดอืน 11 วนั รวมระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งจนครบวาระใหม่ 
 

 
 
 
 

ประวติัการศึกษาและอบรม 
๏ ปรญิญาโท Master of Business Administration, Boston University, U.S.A. 
๏ ปรญิญาตร ีการตลาด (Bachelor of Arts in Marketing)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
๏ หลกัสตูร Advance Management Program, Harvard Business School,  
   U.S.A. 
๏ หลกัสตูรการบรหิารความมัน่คงส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู ปี 2563 
   สมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรในพระบรมราชปูถมัภ ์(สวปอ.มส.SML) 
๏ หลกัสตูรสือ่สขุภาพ รุ่นที ่4/2565 ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์ 
๏ ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
    - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่89/2554 
    - หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)  
      รุ่นที ่31/2565 
 

ประสบการณ์ / การด ารงต าแหน่งใน
บรษิทั 

๏  กรรมการอสิระ 
 
 

ประสบการณ์ / การด ารงต าแหน่ง
ในธุรกจิอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 

ปัจจบุนั 
จ านวน 3 แห่ง 
๏  Advisor to Vice President - Corporate Administration 

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) / อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 

๏  กรรมการ 
บรษิทั ออลล่า จ ากดั (มหาชน) / ธุรกจิขายสง่เครื่องจกัรและอุปกรณ์เพื่อใชใ้น 

    งานอุตสาหกรรม 

๏  กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) / ธุรกจิลงทุนผลติแบบฟอรม์ 

    กระดาษต่อเนื่อง 
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การด ารงต าแหน่งในธุรกจิอื่น 
ทีไ่ม่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 
 

ปัจจบุนั 
จ านวน 1 แห่ง 
๏  ประธานกรรมการบรหิาร  

บรษิทั ท.ีเค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมน้ท ์จ ากดั / ธุรกจิผลติสิง่พมิพช์นิดต่างๆ 
 

อื่นๆ ปัจจบุนั 
๏  กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิสถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา (ITD) 

๏  รองประธาน และประธานคณะกรรมการสายงานเศรษฐกจิและวชิาการ 
    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

๏  ประธานกติตมิศกัดิ ์สภาธุรกจิไทย - ลาตนิอเมรกิา 

๏  กรรมการ สภาธุรกจิไทย - ชลิ ี

๏  กรรมการ สภาธุรกจิไทย - เวยีดนาม 

๏  ผูช้ านาญการ ประจ าคณะกรรมาธกิารในคณะกรรมาธกิารการพาณิชยแ์ละ 
    การอุตสาหกรรม วุฒสิภา 

๏  ผูแ้ทนส ารอง สภาทีป่รกึษาทางธุรกจิเอเปค (APEC Business Advisory Council –  
ABAC) ประเทศไทย 

  
การด ารงต าแหน่งในธุรกจิอื่น 
ทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั 
 

- ไม่ม ี- 

การถอืหุน้ในบรษิทั  
(ณ วนัที ่10 มนีาคม 2566) 
 

-ไม่ม-ี 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
 

-ไม่ม-ี 
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหา มคีุณสมบตักิรรมการตามกฎหมาย และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามประกาศของ
คณะกรรมการตลาดทุน 
 

ประเภทของกรรมการทีจ่ะแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 
 

การเขา้ร่วมประชมุ ประจ าปี 2565 ๏  ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ จากจ านวน 1 ครัง้ 

๏  คณะกรรมการบรษิทั 9 ครัง้ จากจ านวน 9 ครัง้ 
    (เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ เมื่อวนัที ่8 มนีาคม 2565) 

๏  คณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 2 ครัง้ จากจ านวน 2 ครัง้ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
ประวติัผูไ้ด้รบัเสนอช่ือเพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมการอิสระของบริษทั 

 
 ช่ือ - สกลุ  นายพงศส์ุข หิรญัพฤกษ ์

อายุ  45  ปี 
 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 8 มนีาคม 2565 
ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ ถงึวนัที ่19 เมษายน 2566  
เป็นระยะเวลา 1 ปี 1 เดอืน 11 วนั รวมระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งจนครบวาระใหม ่
 

 
 
 
 
 

ประวติัการศึกษาและอบรม 
๏ ปรญิญาตร ีศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาการแสดงและก ากบัการแสดง  
    มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

๏ ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่170/2563 
 

ประสบการณ์ / การด ารงต าแหน่งใน
บรษิทั 

๏ กรรมการอสิระ 
๏ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

ประสบการณ์ / การด ารงต าแหน่ง
ในธุรกจิอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 

ปัจจบุนั 
จ านวน 1 แห่ง 
๏  กรรมการ / กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  

บรษิทั บลบูคิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) / ธุรกจิกจิการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

 
การด ารงต าแหน่งในธุรกจิอื่น 
ทีไ่ม่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

ปัจจบุนั 
จ านวน 4 แห่ง 
๏  กรรมการ  

บรษิทั ฟิวเจอรอ์สินาว จ ากดั / ธุรกจิกจิการโฆษณา 

๏  กรรมการ  
บรษิทั ดสิโกเ้บสทบ์ฟี จ ากดั / ธุรกจิกจิการรา้นอาหาร 

๏  กรรมการ  
บรษิทั หนุ่ย โชว ์จ ากดั / ธุรกจิกจิการจดัการแสดงทางธุรกจิและการแสดงสนิคา้ 

๏  กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
บรษิทั โชวไ์รข้ดี จ ากดั / ธุรกจิกจิการจดัการแสดงทางธุรกจิและการแสดงสนิคา้   
ผลติสือ่ดา้นเทคโนโลย ีและไลฟ์สไตล ์

 
การด ารงต าแหน่งในธุรกจิอื่น 
ทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั 
 

- ไม่ม ี- 
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การถอืหุน้ในบรษิทั  
(ณ วนัที ่10 มนีาคม 2566) 
 

รอ้ยละ 0.004  

ขอ้พพิาททางกฎหมาย - ไม่ม ี- 
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรรหา มีคุณสมบตัิกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการตลาดทุน 
 

ประเภทของกรรมการทีจ่ะแต่งตัง้ กรรมการอสิระ 

การเขา้ร่วมประชมุ ประจ าปี 2565  ๏  ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ จากจ านวน 1 ครัง้ 

๏  คณะกรรมการบรษิทั 7 ครัง้ จากจ านวน 9 ครัง้ 
    (เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ เมื่อวนัที ่8 มนีาคม 2565) 

๏  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 3 ครัง้ จากจ านวน 4 ครัง้ 
     (เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่ง เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2565) 

๏  คณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 1 ครัง้ จากจ านวน 2 ครัง้ 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 
 

ข้อบงัคบั 
ของ 

บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 
(ส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผูถ้ือหุ้น) 

    
หมวดท่ี 5 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 15.  ใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัเพื่อด าเนินกจิการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยหา้ (5) คน 
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย 

  กรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด ้

ขอ้ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็น
อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได ้

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั สว่นปี
หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 22. กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรปูของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส 
หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ี่ประชุมผูถ้ือหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมมีติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นกไ็ด้ นอกจากนี้ กรรมการบรษิัทมสีทิธิ
ไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั 

ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรอืลูกจา้ง
ของบรษิทัในอนัทีจ่ะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั 

หมวดท่ี 6 
การประชมุผูถ้ือหุ้น 

ขอ้ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่  (4) เดือนนับแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรยีกว่าการประชุมวิสามญัโดยคณะกรรมการจะเรียก

 ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร 
           ผูถ้ือหุ้นคนหนึ่งหรอืหลายคนซึง่มหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้

ทัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่
ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้  
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้     

            ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มกีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เขา้ชื่อกนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ด้ ภายในสีส่บิหา้
(45) วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่



-17- 
 

คณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร  

           ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใด จ านวนผูถ้อืหุน้
ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้น ขอ้ 34 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีต่อ้งร่วมกนัรบัผดิชอบ
ชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

ขอ้ 33. ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนัดประชุมโดยระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบ
วาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เรื่องทีจ่ะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรอืเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการใน
เรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนั ก่อนวนัประชุม ทัง้นี้ ใหล้ง
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพก์่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่
น้อยกว่าสาม (3) วนั 
ทัง้นี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิัท หรอืที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดกไ็ด ้

ขอ้ 34. ในการประชุมผู้ถอืหุ้น ต้องมผีู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิห้า 
(25) คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้ือหุ้นทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  
ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัด
เพราะผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถ้อืหุน้นัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะ
ผูถ้อืหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ใหส้่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจด็  (7) วนั 
ก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการหรอื
มแีต่ไม่อยู่ในทีป่ระชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมคนใดคนหนึ่งมา
เป็นประธานในทีป่ระชุมดงักล่าว 

ขอ้ 36. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ใหหุ้น้หนึ่งหุน้มเีสยีงหนึ่งเสยีง และผูถ้อืหุน้คนใดมสี่วนไดเ้สยี
เป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้ือหุ้นคนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้
กรรมการ และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัเอกชน หรอืบรษิทัมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิทั 
(ค) การท า แก้ไข หรอืยกเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากจิการของบรษิัททัง้หมดหรอืบางส่วนที่

ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกจิของบรษิัท หรอืการควบรวมกิจการกบั
บุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
(จ) การเพิม่หรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
(ฉ) การเลกิบรษิทั  
(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิทั 
(ซ) การควบรวมกจิการบรษิทักบับรษิทัอื่น 
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ขอ้ 37. กจิการทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชุมมดีงันี้ 
(1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
(2) พจิารณาอนุมตังิบดุล และบญัชกี าไรขาดทุนของรอบปีบญัชทีีผ่่านมา 
(3) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไร การจ่ายเงนิปันผล และจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนส ารอง 
(4) พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ  
(5) พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ีและ 
(7) กจิการอื่นๆ 

ขอ้ 38. ในกรณีทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยตามค านิยามของกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์กลงเขา้ท า
รายการที่เกีย่วโยงกนัหรอืมกีารไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยท์ี่ส าคญัของบรษิัทตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้น
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ให้บรษิทัปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่ก าหนดไวใ้นเรื่องนัน้ๆ
ดว้ย 

หมวดท่ี 7 
การบญัชี การเงินและการสอบบญัชี 

ขอ้ 41. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทัเสนอต่อ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตัแิละคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ผีูส้อบบญัชตีรวจสอบ
งบดุลและงบก าไรขาดทุนนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนทีจ่ะน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

หมวดท่ี 8 
เงินปันผลและเงินส ารอง 

ขอ้ 46. หา้มจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมใิห้
จ่ายเงนิปันผล 

เงนิปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั เวน้แต่ในกรณีบรษิทัออกหุน้บุรมิสทิธแิละก าหนดใหหุ้น้
บุรมิสทิธไิดร้บัเงนิปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงนิปันผลตามทีก่ าหนดไว ้โดยการจ่ายเงนิปันผล
ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัมกี าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวต่อไป 

การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดอืน นับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ลงมต ิแลว้แต่กรณี ทัง้นี้ ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืไปยงัผูถ้อืหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจา่ยเงนิปันผลนัน้ใน
หนงัสอืพมิพเ์ป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย
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           ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 

          (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

Proxy (Form A.) 
  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. 
 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีม่ผีูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ
ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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.  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีง 
  ลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจ 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. 
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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 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Proxy (Form C.) 

 
  เขยีนที ่              
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                          Written at 
Shareholders’ Registration No. 

 วนัที ่      เดอืน                   พ.ศ.  _         
 Date       Month                Year 

 
(1)       ขา้พเจา้    สญัชาต ิ   
           I/We             nationality      
           อยู่บา้นเลขที ่    
           Address  
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั     
          As the operator of Custodian for  
 ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ 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  
 
 
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทักไ็ด้) 

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 เพือ่เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ 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. 
 
 (3)       ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนครัง้นี้ ดงันี้ 

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

        ❑       มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้
  Authorize according to the total number of shares held and entitled to vote 
 
        ❑       มอบฉนัทะบางส่วนคอื 
 
 ❑   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 
                     รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด                                                                           เสยีง 
  Total voting rights                                                                                                votes 
 

(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) 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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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: 
 
    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 าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ 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  
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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 
 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืว่า 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) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีาร

พจิารณาเลอืกลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิ
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.  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใหใ้ชเ้ฉพาะกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนใน   
    ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เท่านัน้ ผูร้บัฝากและดแูลหุน้เท่านัน้ 
    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. 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: 
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1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

Power of Attorney from the shareholder authorized the Custodian to sign the Proxy Form on his behalf 
2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

Confirmation in writing that the person who sign the Proxy Form has been permitted to carry on Custodian business 
3.  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยก  
    จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ มอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
    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.  ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบ  
    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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ใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 
Attachment to the Proxy (Form C.) 

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 
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    ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
นิยามกรรมการอิสระ 

 บรษิทั ได้ก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ ตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี้ 
 คณุสมบติัคณะกรรมการอิสระ 

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย       
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ นับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของ
กรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

- ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า หรอื    
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

- ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบดิา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม 
หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

- ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่       
หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นีัย หรอืผู้มอี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัท 
บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พน้จาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ            
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นที่มนีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบ
บญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน 

- ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา
ทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม       
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่น
ของผู้ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่
ยื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน  

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ         
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

- ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิัท หรอืบรษิัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน          
ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น 
ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

- ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั  
- กรรมการอสิระตามคุณสมบตัขิา้งตน้ อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัใหต้ดัสนิใจในการด าเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ           
ผูม้อี านาจควบคุมโดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้
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       ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2566 
 
 ช่ือ - สกลุ นางเสาวนีย ์กมลบตุร 

อาย ุ70 ปี 
 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 9 พฤษภาคม 2559 
ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ถงึวนัที ่19 เมษายน 2566 เป็นระยะเวลา 6 ปี 11 เดอืน  
 

 

ประวติัการศึกษาและอบรม 
๏ ปรญิญาโท  รฐัศาสตรมหาบณัฑติ (บรหิารรฐักจิ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

๏ ปรญิญาตร ี รฐัศาสตรบณัฑติ (บรหิารรฐักจิ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

๏ ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
    - หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที ่45/2566 
    - หลกัสตูร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที ่4/2565 
    - หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)  
       รุ่นที ่15/2563 
    - หลกัสตูร Boards that make a difference (BMD) รุน่ที ่9/2562 
    - หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่17/2557 
    - หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP)  
       รุ่นที ่1/2553 
    - หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที ่23/2553 
    - หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที ่8/2552 
    - หลกัสตูร  Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่69/2549 
๏ ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการพฒันานกับรหิาร  
   สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทรแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๏ หลกัสตูร การพฒันานกับรหิาร The Management Development Program 
   (Wharton School) Certificate in Public Sector Reform, University of 
    Victoria, New Zealand 

๏ ปรญิญาบตัรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
   (วปอ.) รุ่นที ่2548 

๏ ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่7 
๏ หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมัน่คงขัน้สงู รุ่นที ่4 (มส.4)  
   สมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
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ประสบการณ์ / การด ารงต าแหน่ง
ในบรษิทั 

๏ รองประธานกรรมการคนที ่1 

๏ กรรมการอสิระ 

๏ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

๏ ประธานกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการทีด่ ี

๏ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
ประสบการณ์ / การด ารงต าแหน่ง
ในธุรกจิอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 

จ านวน 3 แห่ง 
๏ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  
   บรษิทั ฐติกิร จ ากดั (มหาชน) / ธุรกจิใหเ้ช่าซือ้รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ 

๏ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  
   รองประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
   บรษิทั คาราบาว กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) / ธุรกจิลงทุนเผลติเครื่องดื่มชกู าลงั 

๏ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
   บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนผลิตแบบฟอร์ม

กระดาษพมิพต่์อเนื่อง 
 

การด ารงต าแหน่งในธุรกจิอื่น 
ทีไ่ม่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

จ านวน 1 แห่ง 
๏ ประธานกรรมการบรษิทั  
   บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไอร่า จ ากดั / ธุรกจิกจิกรรมใหค้ าปรกึษาดา้นการ 

บรหิารจดัการการเงนิ 
 

การด ารงต าแหน่งในธุรกจิอื่น 
ทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั 
 

- ไม่ม ี- 

การถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่10 มนีาคม 2566) 

- ไม่ม ี- 

การมสีว่นไดส้ว่นเสยีพเิศษในวาระ
การประชุมทีเ่สนอ 
 

- ไม่ม ี- 

วนั เดอืน ปี ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 
 

22 เมษายน  2565 

ขอ้พพิาททางกฎหมาย 
 
 
 
 
 

- ไม่ม ี- 
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การเขา้ร่วมประชมุ ประจ าปี 2565 ๏ ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ จากจ านวน 1 ครัง้ 

๏ คณะกรรมการบรษิทั 11 ครัง้ จากจ านวน 11 ครัง้ 

๏ คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้  จากจ านวน 6 ครัง้ 

๏ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 ครัง้ จากจ านวน 4 ครัง้  

๏ คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการทีด่ ี  

   5 ครัง้ จากจ านวน 5 ครัง้ 

๏ คณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 2 ครัง้ จากจ านวน 2 ครัง้ 

 

ทีอ่ยู่ในการจดัสง่หนงัสอืมอบ
ฉนัทะ    

ระบุชื่อกรรมการอสิระผูร้บัมอบฉนัทะ 
บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่991 อาคารเอฟเอน็ บวิดิง้ ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 
หรอื ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี ่E-mail: corporatesecretary@fnoutlet.com 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษทัท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2566 
 
 ช่ือ - สกลุ นางปรารถนา  มงคลกลุ 

อาย ุ59 ปี 
 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ : 9 พฤษภาคม 2559 
ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ถงึวนัที ่19 เมษายน 2566 เป็นระยะเวลา 6 ปี 11 เดอืน  
 

 

ประวติัการศึกษาและอบรม 
๏ ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

๏ ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

๏ Certificate Advanced Management Program, Harvard Business School, 
    Harvard University, U.S.A. 

๏ ประกาศนียบตัร สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
    - หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)  
      รุ่นที ่12/2564     
    - หลกัสตูร Director Relationship Certification Program (DLCP) รุ่นที ่2/2564 
    - หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที ่21/2564 
    - หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที ่4/2560 
    - หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่22/2559 
    - หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่34/2546 
    - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่2/2546 

๏  หลกัสตูรประกาศนียบตัรกฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญาชัน้สงู (IP Bar 2021) ความ  
ทา้ทายของทรพัยส์นิทางปัญญาในยุค Next Normal โดยศาลทรพัยส์นิทางปัญญา
และการคา้ระหว่างประเทศกลาง 

๏ หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย  
   ส าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุ่นที ่20/2560 สถาบนัพระปกเกลา้ 

๏ หลกัสตูรการก ากบัดแูลกจิการส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิ 
   และองคก์ารมหาชน รุ่นที ่13/2558 สถาบนัพฒันากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 
   ภาครฐั  

๏ หลกัสตูร Thai Intelligence Investors รุ่นที ่1/2555 สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 

๏ หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงู รุ่นที ่6/2551 สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

๏ หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที ่1/2547 

๏ Director Diploma Examination ปี 2546 The Australian of Directors Association 
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ประสบการณ์ / การด ารงต าแหน่ง
ในบรษิทั 

๏ กรรมการอสิระ 

๏ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

๏ กรรมการตรวจสอบ 

๏ กรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการทีด่ ี

 
ประสบการณ์ / การด ารงต าแหน่ง
ในธุรกจิอื่นทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
 

จ านวน 4 แห่ง 
๏ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /  
   กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
   บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) / ใหบ้รกิาร โครงขา่ย 
   โทรศพัทเ์คลื่อนที ่

๏ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
   บรษิทั พลสั เทค อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) / ผลติและจ าหน่ายสิง่พมิพป้์องกนัการ

ปลอมแปลง 

๏ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั (มหาชน) / ศนูยจ์ าหน่ายสนิคา้ 

๏ รองประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   บรษิทั โรจคูสิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) / จ าหน่ายผลติภณัฑเ์วชส าอาง 
 

การด ารงต าแหน่งในธุรกจิอื่น 
ทีไ่ม่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

จ านวน 2 แห่ง 
๏ ประธานกรรมการ 
   บรษิทั บตูคิ พรอ้พเพอรต์ี ้แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั / อสงัหารมิทรพัย ์   

๏ ประธานกรรมการ 
   บรษิทั บตูคิ คอนซลัติง้ กรุ๊ป จ ากดั / บรกิารใหค้ าปรกึษา แนะน าเกีย่วกบัการ 
   วางแผนแกไ้ขปัญหาดา้นการเงนิ 
 

การด ารงต าแหน่งในธุรกจิอื่น 
ทีแ่ขง่ขนักบัธุรกจิของบรษิทั 
 

จ านวน 1 แห่ง 
๏ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   บรษิทั เซน็ทรลั รเีทล คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั (มหาชน) / ศนูยจ์ าหน่ายสนิคา้ 
 

การถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่10 มนีาคม 2566) 

- ไม่ม ี- 

การมสีว่นไดส้ว่นเสยีพเิศษในวาระ
การประชุมทีเ่สนอ 
 

- ไม่ม ี- 

วนั เดอืน ปี ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 
 

22 เมษายน  2565 
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ขอ้พพิาททางกฎหมาย - ไม่ม ี- 

การเขา้ร่วมประชมุ ประจ าปี 2565 ๏ ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ จากจ านวน 1 ครัง้ 

๏ คณะกรรมการบรษิทั 11 ครัง้ จากจ านวน 11 ครัง้ 

๏ คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้  จากจ านวน 4 ครัง้ 

   (เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2565) 

๏ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 ครัง้ จากจ านวน 4 ครัง้  

๏ คณะกรรมการสรรหา พจิารณาค่าตอบแทน และก ากบักจิการทีด่ ี  

   5 ครัง้ จากจ านวน 5 ครัง้ 

๏ คณะกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 2 ครัง้ จากจ านวน 2 ครัง้ 

 

ทีอ่ยู่ในการจดัสง่หนงัสอืมอบ
ฉนัทะ    

ระบุชื่อกรรมการอสิระผูร้บัมอบฉนัทะ 
บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่991 อาคารเอฟเอน็ บวิดิง้ ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 
หรอื ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี ่E-mail: corporatesecretary@fnoutlet.com 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 
 

เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุต้องแสดงก่อนเขา้รว่มประชุม 
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุ้น 

 
 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รบัมอบฉันทะทุกท่านโปรดแนบเอกสารและหลกัฐานซึ่งมรีายละเอยีดดงันี้  และ
ศกึษาค าแนะน า วธิกีาร และขัน้ตอนการลงทะเบียน รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วมประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ด้วยวิธปีระชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ของบรษิัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จ ากดั 
(มหาชน) 
1. เอกสารทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
 กรณีบุคคลธรรมดา 
 1. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง 

ใหแ้นบส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหท้ีย่งัไม่หมดอายุเพื่อแสดงตวัตน เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน 
บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนุญาตขบัขี่ หรอืหนังสอืเดนิทาง พร้อมลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้อง 
และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบหลกัฐานประกอบตามขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์

 2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
  2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืนัดประชุม (แบบ ก. หรอืแบบ ข.) ซึ่งได้กรอก
   ขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชื่อผู้มอบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์
   ครบถว้นแลว้ 
  2.2 ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้ตามขอ้ 1 และผูถ้อืหุน้ไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนา 
   ถูกตอ้ง 
  2.3 ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รบัมอบฉันทะเช่นเดียวกบัข้อ  1 และผู้รบัมอบฉันทะ     

ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 กรณีนิตบิุคคล 
 1. กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ (กรรมการ) เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง 
  1.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสอืนัดประชุม (แบบ ก. หรอืแบบ ข.) ซึ่งได้กรอก

ขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รบัมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์
ครบถว้นแลว้ 

  1.2 แนบเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคลเช่นเดยีวกบัขอ้ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 
  1.3 ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ซึง่ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องโดย
   ผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคล
   ซึง่เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

 2.  กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 
  2.1 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืนัดประชุม (แบบ ก. หรอืแบบ ข.) ซึ่งได้กรอก
   ขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) 
   พร้อมประทบัตรา (ถ้าม)ี ตามที่ได้จดทะเบยีนไว้ในฐานะเป็นผู้มอบฉันทะ และลงลายมอืชื่อผู้รบั
   มอบฉนัทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 
  2.2 ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ซึง่ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องโดย
   ผูม้อี านาจกระท าการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พรอ้มประทบัตรา (ถ้าม)ี ตามที่ได้จดทะเบยีนไว้
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   และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่ลงลายมอืชื่อในหนังสอืมอบฉันทะมอี านาจกระท า
   การแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 
  2.3 ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะตามขอ้ 1 
   กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
  2.4 ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะเช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1 และ

ลงลายชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 3. กรณีการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)ในประเทศ
ไทย เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

  3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดยีน (Custodian) 
     ก. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข. ทีแ่นบมาพรอ้มหนงัสอืนดัประชุม หรอื แบบ ก. และแบบ ค. ทีส่ามารถ

  ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ของบรษิทั) ซึ่งได้กรอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมอืชื่อของผู้มี
  อ านาจกระท าการแทนคสัโตเดยีน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบยีนไว้ในฐานะเป็นผู้มอบฉันทะ
  และลงลายมอืชื่อผูร้บัมอบฉนัทะและตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

   ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
(Custodian) ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนของคัสโตเดียน  (Custodian) พร้อม
ประทบัตรา (ถา้ม)ี ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไว ้

    ค. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของคสัโตเดยีน (Custodian)  ซึง่ลงลายมอืชื่อรบัรอง 
   ส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจกระท าการแทนของคสัโตเดยีน (Custodian) พรอ้มประทบัตรา (ถ้าม)ี 

  ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ละมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนคสัโตเดยีน(Custodian) ซึง่ลงลายมอืชื่อ
  ในฐานะผูม้อบฉนัทะมอี านาจกระท าการแทนคสัโตเดยีน (Custodian) 

    ง. ส าเนาเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูม้อี านาจกระท าการแทนคสัโตเดยีน (Custodian)  ซึง่เป็น       
   ผูม้อบฉนัทะตามขอ้ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

  3.2 เอกสารหลกัฐานจากผูถ้อืหุน้ 
    ก. หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงลายมอืชื่อในหนงัสอื 
   มอบฉนัทะแทน 
    ข. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ซึง่ลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
   โดยผูม้อี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคล (กรรมการ) พรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีน 
   ไว ้และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซึง่ลงลายมอืชื่อในหนงัสอืมอบฉนัทะมอี านาจ 
   กระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็น ผูถ้อืหุน้ 

    ค. ส าเนาเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉันทะตามขอ้ 1 
   กรณีบุคคลธรรมดา และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

  3.3 เอกสารหลกัฐานทีส่ว่นราชการออกใหผู้ร้บัมอบฉันทะ เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดาขอ้ 1 และลง
ลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งทัง้นี้เอกสารทีจ่ดัท าเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจะตอ้งจดัท าค า
แปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรอืแทนนิติบุคคลนัน้ลงลายมอืชื่อรบัรอง
ความถูกตอ้งของค าแปล 

 4. กรณีผูถ้อืหุน้ซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืเป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ  
  (นอกจากกรณีมอบฉนัทะใหค้สัโตเดยีนตามขอ้ 3) 

ใหเ้ตรยีมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดยีวกบัขอ้ 1 หรอื 2 ขา้งต้นแลว้แต่กรณี โดยเอกสารทีจ่ดัท าเป็น
ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยจะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย  และให้ผู้ถือหุ้นหรือ
ผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้ลงลายมอืชื่อรบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 
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2. วธิกีารมอบฉนัทะ 
บรษิทัไดจ้ดัท าหนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่รมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว้ จ านวน 3 
แบบ ดงันี้ 

❑  แบบ ก. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซ้อนโดยสามารถเรยีกดูและดาวน์
โหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่www.fnoutlet.com  

❑  แบบ ข.เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชดัเจนตายตวั 
โดยจัดส่ งมาพร้อมกับหนั งสือเชิญ ประชุม  สามารถ เรียกดูและดาวน์ โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ 
www.fnoutlet.com  

❑  แบบ ค. แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน(Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้ร ับฝากและดูแลหุ้น โดยสามารถเรียกดูและดาว น์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
www.fnoutlet.com  
 
ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโ้ดยด าเนินการ 
ดงันี้ 

  (1) ผูถ้อืหุน้อื่น ๆ นอกจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน
 ประเทศไทย เป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น ให้เลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะขา้งต้นแบบ ก. หรอืแบบ ข. 
 เท่านัน้ ส่วนผูถ้ือหุ้นที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)  ในประเทศ
 ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้จะเลอืกใชแ้บบ ก. แบบ ข. หรอืแบบ ค. กไ็ด ้แต่ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ทุกราย
 จะตอ้งใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งเพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ 

  (2) มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้  หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการ
 อสิระของบรษิทั ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5 และ 6 โดยใหร้ะบุชื่อพรอ้มรายละเอยีดของบุคคลทีผู่้
 ถอืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ และลงลายมอืชื่อผูถ้อืหุน้ในช่องผูม้อบฉนัทะ 

  (3) ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขดีฆ่าลงวนัที่ที่ท าหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าวเพื่อให้
 ถูกตอ้งและมผีลผกูพนัตามกฎหมาย 

  (4) กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั กรุณาส่งหนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบ ใส่
ซองคนืมายงับรษิทัภายในวนัศุกรท์ี ่14 เมษายน 2566   

   ฝ่ายเลขานุการบรษิทั  บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน)  
   เลขที ่991 อาคารเอฟเอน็ บวิดิง้ ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง  
   เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
   หรอื ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี ่E-mail: corporatesecretary@fnoutlet.com 
 

 ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอือยู่ ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงคนเดยีว และไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได้ เวน้แต่กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้ 
คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

3. การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์     

 ส าหรบัผู้ถือหุน้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์้วยตนเอง หรอืโดยผูร้บัมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่
กรรมการอสิระของบรษิัท ระบบลงทะเบยีนยื่นแบบค ารอ้งจะเปิดให้ด าเนินการตัง้แต่วนัพุธที ่5 เมษายน 2566 และ
บรษิัทจะเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ก่ อนเริม่การประชุม 2 ชัว่โมง 
ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนัพุธที ่19 เมษายน 2566 จนกว่าการประชุมจะเสรจ็สิน้ 
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4. การออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้  

 1. หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสยีง 
  (1) การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยการนับคะแนนเสยีงจากหนังสอืมอบฉันทะ เมื่ อ

ลงทะเบียน และ/หรือ จากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะต้องออกเสียง
ลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง ไดแ้ก่ เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสยีงลงคะแนนได ้เวน้แต่ กรณีการออกเสยีงลงคะแนนของคสัโตเดยีน (Custodian) ซึง่แต่งตัง้
จากผูล้งทุนต่างประเทศตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

  (2) หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืระบุ
ไวไ้ม่ชดัเจนผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงคะแนนแทนได ้

 

 2. วธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระฝ่ายจดัการทีป่ระชุมจะชีแ้จงรายละเอยีดวธิกีารลงคะแนนใหท้ี่ 
  ประชุมทราบ โดยมแีนวทางดงันี้ 
  (1) การประชุมจะพจิารณาเรยีงตามล าดบัวาระและในทุกวาระจะมกีารเสนอเพื่อพจิารณารบัรอง  หรอื

อนุมัติ หรือเพื่อการใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 1 เสนอเพื่อ
รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทเท่านัน้ โดยไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้  และเพื่อความ
สะดวกในการลงมติในแต่ละวาระประธานที่ประชุมจะใช้วิธีสอบถามหลังจากที่มีการเสนอ
รายละเอยีดต่อทีป่ระชุมแลว้ว่าจะมผีูถ้อืหุน้ท่านใดไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงหรอืไม่ ถ้าไม่มผีูถ้อื
หุน้แสดงความประสงคว์่าไม่เหน็ดว้ย  หรอืงดออกเสยีงจะถอืว่าทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทเ์หน็ดว้ย
กบัทีเ่สนอ  

  (2) ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีใ่ชใ้บมอบฉันทะแบบ ก. จะต้องท าเครื่องหมายลงในช่องเหน็ดว้ย ไม่
เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง เพยีงช่องใดช่องหนึ่งเท่านัน้    

  (3) ส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะทีใ่ชใ้บมอบฉนัทะ แบบ ข. และแบบ ค. จะตอ้งลงคะแนนเสยีงตามทีผู่ถ้อืหุน้
ระบุมา และบรษิทัจะนบัคะแนนตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบุมาเท่านัน้ 

  (4) เฉพาะในวาระที่ 4 เรื่องเลอืกตัง้กรรมการ บรษิทัก าหนดให้น าคะแนนเสยีงจากผู้ถอืหุ้น ทีเ่ขา้ร่วม
ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ทัง้เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกที่
จะลงคะแนนเสยีงในช่องการเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุด หรอืช่องการเลอืกตัง้กรรมการรายบุคคลอย่าง
ใดอย่างหนึ่งกไ็ด ้

 

 3. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีง ดงัต่อไปนี้ 
 กรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากเป็นมตขิองทีป่ระชุม 
 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบรษิัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่

ประชุมจะเป็นไปตามทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในทีป่ระชุมจะแจง้ใหผู้้
ถอืหุน้ในทีป่ระชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

  (1) หากคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงต่างหากเป็นเสยีงชีข้าด 
  (2) ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะใดมสี่วนได้เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมใิห้ออกเสยีงใน

เรื่องนัน้ และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชุม
ชัว่คราวกไ็ด้ เวน้แต่เป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อ
ตนเองไดโ้ดยไม่ถอืว่ามสีว่นไดเ้สยีในเรื่องดงักล่าว 
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 4. การนบัคะแนนเสยีงและแจง้การนบัคะแนนเสยีง 
  ประธานทีป่ระชุมหรอืเจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะชีแ้จงวธิกีารนบัคะแนนเสยีงใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนเริม่วาระ
การประชุมโดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัจะนับคะแนนเสยีงแต่ละวาระจากคะแนนเสยีงในหนงัสอืมอบฉันทะเมื่อลงทะเบยีน
เขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอื จากคะแนนในบตัรลงคะแนนทีม่าจากผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบทุกวาระก่อนเสรจ็สิน้วาระนัน้ๆ ทัง้นี้ จ านวนผู้
ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนัได้ เนื่ องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเขา้มาประชุมเพิม่เติมหรอืออกจากระบบการ
ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ทัง้นี้ บรษิทัได้จดัใหม้ ีInspector ซึง่เป็นที่ปรกึษากฎหมายภายนอกเพื่อท าหน้าทีดู่แล
และตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงในการประชุมผู้ถอืหุน้ เพื่อให้การประชุมผูถ้อืหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทั 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 
ประวติัและประสบการณ์ท างานของผูส้อบบญัชี 

 
1. ช่ือ - สกลุ : นางสาวรสพร  เดชอาคม 

บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
 

 เลขท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต : 5659  

 จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทั ระยะเวลา 4 ปีทีเ่ป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั  

 
ประวติัการศึกษา ๏  ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

๏  ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ (เอกบญัช)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

 

คณุวฒิุทางวิชาชีพ / ประสบการณ์ ๏  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) แห่งประเทศไทย 
๏  ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบั 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
๏  สมาชกิสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
๏  อนุกรรมการสอบสวน สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
๏  นกับญัชวีชิาชพีอาเซยีน (ASEAN CPA) 

 

 

ความสมัพนัธ ์และ/หรอื มีส่วนได้
เสียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั/ 
บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่หรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว 
 

- ไม่ม ี-  

2. ช่ือ - สกลุ : นายชยพล  ศภุเศรษฐนนท ์
บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

 

 เลขท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต : 3972  

 จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทั - ไม่ม ี-  

 
ประวติัการศึกษา ๏  ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (เอกบญัช)ี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

๏  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
 

 

คณุวฒิุทางวิชาชีพ / ประสบการณ์  ๏  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) แห่งประเทศไทย 
๏  ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
๏  สมาชกิสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
๏  อนุกรรมการสอบสวน สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์
๏  นกับญัชวีชิาชพีอาเซยีน (ASEAN CPA) 

 

 

ความสมัพนัธ ์และ/หรอื มีส่วนได้
เสียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั/ 
บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่หรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว 
 

- ไม่ม ี-  
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3. ช่ือ - สกลุ : นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ 
บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

 เลขท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต : 4521 

 จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทั - ไม่ม ี- 

 

ประวติัการศึกษา ๏  ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ B.B.A (เอกบญัช ี/ โทการเงนิและธนาคาร)  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

๏  ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

คณุวฒิุทางวิชาชีพ / ประสบการณ์  ๏  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) แห่งประเทศไทย 
๏  ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบั 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
๏  สมาชกิสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
๏  อนุกรรมการสอบสวน สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
๏  นกับญัชวีชิาชพีอาเซยีน (ASEAN CPA) 

 

ความสมัพนัธ ์และ/หรอื มีส่วนได้
เสียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั/ 
บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่หรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว 
 

- ไม่ม ี- 

   
4. ช่ือ - สกลุ : นางสาวอรวรรณ  เตชวฒันสิริกลุ 

บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

 เลขท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต : 4807 

 จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทั - ไม่ม ี- 

 
ประวติัการศึกษา ๏  ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ B.B.A (เอกบญัช)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

๏  ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

คณุวฒิุทางวิชาชีพ / ประสบการณ์  ๏  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) แห่งประเทศไทย 
๏  ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบั 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
๏  สมาชกิสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์
๏  นกับญัชวีชิาชพีอาเซยีน (ASEAN CPA) 

 

ความสมัพนัธ ์และ/หรอื มีส่วนได้
เสียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั/ 
บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่หรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว 
 

- ไม่ม ี- 
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5. ช่ือ - สกลุ : นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์

บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

 เลขท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต : 5872 

 จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีให้บริษทั - ไม่ม ี- 

 
ประวติัการศึกษา ๏  ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (เอกบญัช)ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๏  ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ (เอกบญัช)ี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

คณุวฒิุทางวิชาชีพ / ประสบการณ์  ๏  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) แห่งประเทศไทย 
๏  ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบั 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
๏  สมาชกิสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
๏  คณะกรรมการวชิาชพีดา้นการสอบบญัช ีสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรม 

ราชปูถมัภ ์
๏  นกับญัชวีชิาชพีอาเซยีน (ASEAN CPA) 

 

ความสมัพนัธ ์และ/หรอื มีส่วนได้
เสียระหว่างผูส้อบบญัชีกบับริษทั/ 
บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่หรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว 
 

- ไม่ม ี- 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 
 

ข้อปฏิบติัส าหรบัการเข้ารว่มประชมุสามญัผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 

 
  บรษิัทจดัการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2566 ในวนัพุธที่ 19 เมษายน 2566 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์
เท่านัน้ ซึ่งบรษิัทไม่มกีารจดัสถานทีป่ระชุมหรอืลงทะเบยีนใดๆ ที่บรษิัท จงึขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้ทุกท่านเขา้ร่วม
ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
  ทัง้นี้ บรษิทัไดท้ าการว่าจา้ง บรษิทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในการจดัประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ระบบการจดัประชุมของบรษิทัดงักล่าว ไดผ้่านการตรวจสอบในดา้นมาตรฐานการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์จากกระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแล้ว โดยท่านผู้ถื อหุ้น
สามารถด าเนินการตามขัน้ตอนไดทุ้กอุปกรณ์ทัง้ สมารท์โฟน คอมพวิเตอร ์แลป็ทอ็ป หรอืแทบ็เลต็  ดงัต่อไปนี้ 
 
ขัน้ตอนการน าส่งเอกสาร เพื่อเข้ารว่มประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
1. เขา้สูร่ะบบเพื่อน าสง่เอกสาร ทีเ่วบ็ไซต ์https://pro.inventech.co.th/FN162325R/#/homepage   
 หรอื สแกน QR Code 

  
 
2. เมื่อเขา้สูร่ะบบแลว้ ใหผู้ถ้อืหุน้กรอกขอ้มลูตามทีร่ะบบแสดง เชน่ 

 เลขทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย ์
 เลขประจ าตวัประชาชน / เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) / เลขทะเบยีนนิตบิุคคล 
 อเีมล 
 เบอรโ์ทรศพัท ์
 แนบเอกสารเพิม่เตมิ 

  - กรณีท่ีประสงค์จะเข้าประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือช่ือ
รบัรองส าเนาถกูต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายส าเนาได้)  

  - กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ ซ่ึงผู้รบัมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ โปรดแนบ หนังสือมอบ
   ฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบตามท่ีก าหนด พรอ้มลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูต้อง  
   (สามารถแนบภาพถ่ายส าเนาได้) 

 
ขอ้มูลทีก่รอกในระบบต้องตรงกนักบัขอ้มูล ณ วนั Record Date จากบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั (TSD) 
 

3. เมื่อกรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้ใหก้ดปุ่ ม “ยืน่แบบค ำรอ้ง” 

https://pro.inventech.co.th/FN162325R/#/homepage
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4. หลงัจากขัน้ตอนที ่3. เจา้หน้าทีจ่ะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูล เมื่อขอ้มลูไดร้บัการอนุมตั ิผูถ้อืหุน้จะไดร้บัอเีมล
แจง้รายละเอยีด ดงันี้  
(1) ลงิกส์ าหรบัเขา้สูร่ะบบการประชุม 
(2) ชื่อผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผ่าน (Password)  
(3) กรณีขอ้มลูไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูถ้อืหุน้จะไดร้บัอเีมลแจง้ถงึสาเหตุ และสามารถน าสง่เอกสารเพิม่เตมิได ้
 
ทัง้นี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะ เก็บรกัษา ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหสัผ่าน (Password) ไว้เป็น
ความลบั ไม่เปิดเผยแก่ผูอ้ื่น  และในกรณีที ่ชื่อผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผ่าน (Password) สญูหาย หรอืยงั
ไม่ไดร้บัภายในวนัจนัทรท์ี ่17 เมษายน 2566 กรุณาตดิต่อบรษิทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิารระบบการประชุมอเิลก็ทรอนิกสข์องบรษิทั   

5. ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ และไม่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม ในการมอบฉนัทะนัน้ ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะ
ให ้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค ์หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการของบรษิทั ฯ ท่านใดท่านหนึ่ง เป็น
ผูร้บัมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้กไ็ด ้โดยกรรมการท่านดงักล่าวจะลงมตใินแต่ละวาระตามทีผู่ถ้อืหุน้ก าหนด ไวใ้น
หนงัสอืมอบฉนัทะ 

6. ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรอืโดยผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่ม่ใช่กรรมการบรษิทั ผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ระบบการลงทะเบยีนเอกสารจะเปิดใหด้ าเนินการตัง้แต่วนัพุธที ่5 เมษายน 2566 และบรษิทัจะ
เริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ก่อนเริม่การประชุม 2 ชัว่โมง ตัง้แต่
เวลา 12.00 น. ของวนัพุธที ่19 เมษายน 2566 จนกว่าการประชุมจะเสรจ็สิน้ 

7.  ผู้ถือหุ้นท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท กรณุาส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืน
มายงับริษัท เอฟเอ็น แฟคตอร่ี เอ๊าท์เลท จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 991 อาคารเอฟเอ็น บิวด้ิง ถนน
พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 หรือ ทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ E-mail: 
corporatesecretary@fnoutlet.com โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวนัศุกรท่ี์ 14 เมษายน 
2566 

 
  คู่มือการใช้งาน E-Request คู่มือการใช้งาน E-Voting 

                  
 
 
 
พบปัญหาในการใชง้าน สามารถตดิต่อไดท้ี ่ 

 
โทร. 0-2931-9138 
LINE: @inventechconnect 
ใหบ้รกิารระหว่างวนัที ่5 - 19 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 17.30 น. 
(เฉพาะวนัท าการ ไม่รวมวนัหยดุราชการและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์) 
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ผงัแสดงขัน้ตอนการเข้ารว่มประชมุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 
 

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 

  
 ข้าพเจ้า...................................... ...................................................................................... ยินยอมให ้

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าเลท จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

ขา้พเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วนัที่ถือหุ้นของบรษิัท จ านวนหุ้นของบรษิัทที่ขา้พเจ้าถือ และสดัส่วนของจ านวนหุ้นที่

ขา้พเจ้าถือต่อสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด เพื่อใช้จดัท ารายงานและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของ

บรษิทั รวมถงึการระบุขอ้มลูสว่นบุคคลดงักล่าว ของขา้พเจา้ไวใ้นรายงานและเอกสารทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะดว้ย  

 
 
 

    ลงลายมอืชื่อ ........................................................................... ผูถ้อืหุน้ 

      (.........................................................................) 

วนัที ่........................................................................... 

 

 
  บรษิทัเกบ็รวมรวม ใชแ้ละเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของผูถ้อืหุน้ตามรายละเอยีดทีป่รากฎในนโยบายความ
เป็นสว่นตวั ส าหรบัผูถ้อืหุน้ และกรรมการ บนเวบ็ไซต ์:  www.fnoutlet.com 



บร�ษัท เอฟเอ็น แฟคตอร�่ เอ�าท�เลท จำกัด (มหาชน)
991 อาคารเอฟเอ็น บิวดิ�ง ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 0-2300-4951 แฟกซ� : 0-2300-4681
E-MAIL : CORPORATESECRETARY@FNOUTLET.COM
WWW.FNOUTLET.COM
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