วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ที่ ตฟ. 22/2560
เรื่ อง

1.การแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อบริ ษัท
2.การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 1.(ชื่อบริ ษัท)
3.การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ ข้ อ 1. ข้ อ 2. ข้ อ 61. (ชื่อบริ ษัท) และข้ อ 62. (ตราของบริ ษัท)
4.กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม
5.กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
6.วันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฟาร์ อีสท์ ดีดีบี จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 225 (9/2560) เมื่อวันที่
23 พฤศจิกายน 2560 ได้ มีมติดงั นี ้
1. ให้ แก้ ไขเพิ่มเติมชื่อบริ ษัท ดังนี ้
ชื่อปั จจุบนั : บริ ษัท ฟาร์ อีสท์ ดีดีบี จากัด (มหาชน)
ชื่อใหม่ : บริ ษัท ฟาร์ อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จากัด (มหาชน)
2. ให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมตั ิการแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 1. เป็ นดังนี ้
ข้ อ 1. ชื่อบริ ษัท “บริ ษัท ฟาร์ อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จากัด (มหาชน)“
และมีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า “FAR EAST FAME LINE DDB PUBLIC COMPANY LIMITED”
3. ให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมตั ิการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ ข้ อ 1. ข้ อ 2. ข้ อ 61 (ชื่อบริ ษัท)
และข้ อ 62. (ตราของบริษัท) เป็ นดังนี ้
ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า ข้ อบังคับของ บริ ษัท ฟาร์ อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จากัด (มหาชน)
ข้ อ 2. คาว่า ”บริ ษัท” ในข้ อบังคับนี ้หมายถึง บริ ษัท ฟาร์ อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จากัด (มหาชน)
ข้ อ 61. บรรดาระเบียบหรื อคาอนุมตั ิที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฟาร์ อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จากัด (มหาชน)
ซึง่ ได้ กาหนดหรื ออนุมตั ิให้ แก่คณะกรรมการไว้ ก่อนวันที่ข้อบังคับนี ้มีผลใช้ บงั คับและเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี ้และ
กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด ก็ให้ มีผลใช้ บงั คับต่อไปจนกว่า จะมีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น
ข้ อ 62. ตราของบริ ษัทให้ ใช้ ดงั ที่ประทับไว้ นี ้
(ตราของบริ ษัท)

4. กาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ในวันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา10.00 น. ณ ห้ อง
ประชุมของบริ ษัท เลขที่ 465/1 - 467 ถนนศรี อยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 23
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
วาระที่ 2
รับทราบการรับโอนกิจการของบริ ษัท เฟมไลน์ จากัด (บริ ษัทย่อย)
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อบริ ษัทและตราของบริ ษัท
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 1.(ชื่อบริ ษัท)
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ ข้ อ 1. ข้ อ 2. ข้ อ 61 (ชื่อบริ ษัท)
และข้ อ 62. (ตราของบริ ษัท)
วาระที่ 6
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
5. กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะทาการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 พร้ อมเอกสารสิง่ ที่สง่
มาด้ วย ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.fareastddb.com) ในหัวข้ อ Investor Relations
ซึง่ สามารถเข้ าชมได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 7 ธันวาคม 2560 สาหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพร้ อมเอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้ วยฉบับจริ ง จะนาส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่ ปรากฎ ณ วัน กาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นางมาลี ลีลาศิริวงศ์
(นางมาลี ลีลาศิริวงศ์)
กรรมการ

