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ที่ SET 64-03
วันที่ 18 มีนาคม 2564
เรื่ อง
เรี ยน

กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 และงดจ่ายเงินปั นผล
กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั แฟนซี วดู๊ อินดัสตรี ส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 มีมติที่
สาคัญซึ่งสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
2. พิจารณารายงานผลการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 และพิจารณาชื่ อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
3. พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
4. พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายค่าบาเหน็จกรรมการประจาปี 2563
5. พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
6. พิจารณาอนุ มตั ิเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ ตอ้ งออกตามวาระประจาปี 2564 กลับเข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง 3 ท่าน
พิจารณาอนุมตั ิ
7. พิจารณาอนุ มตั ิ แต่งตั้งนางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุ รัตน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 7305 และ/หรื อ นายจิ โรจน์
ศิริโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรื อ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4713 และ/หรื อ นางสุ มนา เสนี วงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรื อ นายโกมินทร์ ลิ้มปราชญา ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 และ/หรื อ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรื อ นางสาว
กชมน ซุ่นห้วน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 แห่ งบริ ษทั กริ นทร์ ออดิ ท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยประจาปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนที่เสนอจานวนเงิน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่ งแสนบาทถ้วน) และให้
เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิ
8. พิจารณาอนุมตั ิวาระการประชุมและกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา
9.30 น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ ค ห้องรัชดาบอลรู ม ชั้น 6 เลขที่ 474 ถนนประดิ ษฐ์มนู ธรรม แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระ การประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ลงวันที่ 26 เมษายน 2563
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 3 ท่าน
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าบาเหน็จกรรมการประจาปี 2564
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2564
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
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9. พิจารณาอนุมตั ิให้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 (Record Date)
ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
10. พิจารณาเรื่ องอื่นๆ

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายวิบูลย์ โกศลธนวงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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