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ที� MFEC/OT/0015/2557 

       วนัที� 21 มีนาคม 2557 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 

เรื�อง การมอบฉนัทะในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 

 บริษัทฯ ขอเรียนชี+ แจงเรื�องการมอบฉนัทะในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี2557 ซึ�งจะจดัขึ+ นในวนัจนัทรที์� 

21 เมษายน 2557   เวลา 10.30 น.  ณ หอ้งประชุมชั+น  25 อาคารโมเดอรน์ฟอรม์ทาวเวอร ์เลขที� 699 ถนนศรีนครินทร ์ 
แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร   

 ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ขอความกรุณามอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�น หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ�ง
ดงัต่อไปนี+  
 1.  นายสุชาติ    ธรรมาพิทกัษ์กุล  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2.  นายสุรชยั    สนธิรติ   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

 เขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั+งนี+ เพื�อใหจ้าํนวนหุน้ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ซึ�งรายนามกรรมการขา้งตน้ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุมเวน้แต่วาระพจิารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  

 ทั+งนี+ บริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมหนังสือมอบฉนัทะในการประชุมมาพรอ้มกนันี+ แลว้     ซึ�งเป็นแบบ ข. เป็นแบบที�
กาํหนดรายการต่าง ๆ ที�จะมอบฉนัทะที�ละเอียด ชดัเจน ตายตวั     ขอไดโ้ปรดกรอกชื�อบุคคลอื�นผูร้บัมอบฉนัทะจาก
ท่าน  หรือทาํเครื�องหมายลงในช่องหน้าชื�อกรรมการเพียงคนเดียวที�ท่านประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุม   และออก
เสียงลงคะแนนแทนท่าน รวมทั+งอาจจะแสดงความประสงคที์�จะออกเสียง      ลงคะแนนในแต่ละวาระวา่ท่านเห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะ  นอกจากนั+นยงัมีหนังสือมอบฉนัทะแบบ ก. เป็นแบบทั �วไปซึ�งเป็น
แบบที�ง่ายไม่ซบัซอ้น และหนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึ�งเป็นแบบที�ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ
แต่งตั+งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  ซึ�งบริษัทไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท 
www.mfec.co.th เพื�อใหผู้ถื้อหุน้สามารถถึงขอ้มลูมาใชไ้ดต้ามความเหมาะสม   และขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉนัทะนี+    
กลบัคืนมายงับริษัทฯ  ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอยา่งน้อย 1 วนั เพื�อความเรียบรอ้ย ในการจดัเตรียมการประชุม  

 

 จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาดาํเนินการ  และบริษัทฯ ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี+  

       ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                            
                       (นายอดิเรก  ปฏทิศัน์)   

                                               ประธานกรรมการบริษัท 
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ขอ้มูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 

(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเพียงท่านเดียวเท่านั+น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ชื�อ – นามสกุล :   นายสุชาติ   ธรรมาพิทกัษ์กุล 
อายุ :   65 ปี 

วนั/เดือน/ปีเกิด :   22 ตุลาคม 2492 

วนัที�ไดร้บัแต่งตั+งเป็นกรรมการ  :   25 มิถุนายน 2546 

ระยะเวลาที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ :   11 ปี 

ที�อยูปั่จจุบนั :   อยูบ่า้นเลขที� 230/57 ซอยเซนตห์ลุยส ์3  

     ถนนจนัท ์ แขวงทุ่งวดัดอน  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120        

วุฒิทางการศึกษา :  ปริญญาโท คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัฮารเ์วิรด ์ประเทศสหรฐัอเมริกา 
 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษัท :   กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวสอบ 

การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม :   ไม่มี เวน้แต่วาระการพจิารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  

 

 
ชื�อ – นามสกุล : นายสุรชยั  สนธิรติ                                       
อายุ :  63 ปี 

วนั/เดือน/ปีเกิด :  26 ธนัวาคม 2494 

วนัที�ไดร้บัแต่งตั+งเป็นกรรมการ  :   22 กุมภาพนัธ ์2549 

ระยะเวลาที�ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ :   8 ปี 

ที�อยูปั่จจุบนั : 299/238  หมู่ที� 4  ถนนแจง้วฒันะ   
   แขวงทุ่งสองหอ้ง  เขตหลกัสี�  กรุงเทพ 10210         

วุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

                                                 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษัท  :   กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม :   ไม่มี เวน้แต่วาระการพจิารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  


