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ที่ SET 64-04
วันที่ 26 เมษายน 2564
เรื่ อง แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมเดิม และ กาหนดสถานที่ประชุมแห่งใหม่
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั แฟนซี วดู๊ อินดัสตรี ส จากัด (มหาชน) ( บริ ษทั ) ครั้งที่ 3/2564
เมื่ อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ประชุ มได้มีมติอนุ มตั ิ จัดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2564 ในวันพุธ ที่ 28
เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ ค ห้องรัชดาบอลรู ม ชั้น 6 เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร 10310 นั้น
เนื่ องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19) มีความรุ นแรงมาก
ขึ้นในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร และพบผูต้ ิดเชื้อจานวนมาก และจากการประชุ มของคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุ งเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2564 ลงวันที่ 24 เมษายน 2564 ที่ประชุ มได้มีคาสั่งปิ ดสถานที่เพิ่มเติม มีผลในวันที่
26 เมษายน 2564 ถึ ง วัน ที่ 9 พฤษภาคม 2564 รวม 14 วัน ครอบคลุ ม สถานที่ เ สี่ ย งการแพร่ ร ะบาดโรค
COVID -19 รวม 31 สถานที่ ประกอบด้วย ในข้อ (25) สถานที่ประชุ ม จัดเลี้ยง รวมถึงสถานอื่นใดที่มีลกั ษณะ
เดียวกัน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของท่านผูถ้ ือหุ น้ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มทุกท่าน และเพื่อเป็ นการป้ องกันและ
ลดความเสี่ ยงต่อการแพร่ ระบาดของโรค COVID 19 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2564 ได้มีม ติ อนุ ม ตั ิ ยกเลิ ก สถานที่ ใ นการจัดประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 25 64 สถานที่ เดิ ม
ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ ค ห้องรัชดาบอลรู ม ชั้น 6 เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร เป็ นสถานที่จดั ประชุ ม
แห่ งใหม่ ณ ห้องประชุ ม สานักงานสาขา 2 ของบริ ษทั เลขที่ 22 ซอยประดิ ษฐ์มนู ธรรม 23 ถนนประดิ ษฐ์มนู
ธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร10230 ในวันพุธ ที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น.
การประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2564 ในวัน พุธ ที่ 28 เมษายน 2564 จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ
สถานที่การจัดประชุ มเท่านั้น ส่ วนวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ ม ( Record Date ) วันที่ 1
เมษายน 2564 และวาระการประชุ ม จะไม่มี การเปลี่ ยนแปลงแต่อย่างใด ตามที่ บริ ษ ทั ได้แจ้งมติ ที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ตามหนังสื อที่ SET 64-03 ลงวันที่ 18 มีนาคม
2564
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ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และ สุ ขอนามัย ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และ ผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อลดความเสี่ ยงการแพร่ กระจายและแพร่ ระบาดโรค COVID - 19 และจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม ตามประกาศ
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุ งเทพมหานคร โดยเคร่ งครัด
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( นายวิบูลย์ โกศลธนวงศ์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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แผนที่สถานที่ประชุม

