
 

 

     

หนังสอืเชญิประชมุหนังสอืเชญิประชมุหนังสอืเชญิประชมุหนังสอืเชญิประชมุใหญใหญใหญใหญสามญัผูถอืหุนประจําป สามญัผูถอืหุนประจําป สามญัผูถอืหุนประจําป สามญัผูถอืหุนประจําป 2525252560606060    

ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่ครัง้ที ่1/251/251/251/2560606060    

บรษิัท เอ็ม เอฟ อ ีซ ีจาํกดั (มหาชน)บรษิัท เอ็ม เอฟ อ ีซ ีจาํกดั (มหาชน)บรษิัท เอ็ม เอฟ อ ีซ ีจาํกดั (มหาชน)บรษิัท เอ็ม เอฟ อ ีซ ีจาํกดั (มหาชน)    

    

    

    

    

    

    

วนัวนัวนัวนัศุกรศุกรศุกรศุกรที ่ที ่ที ่ที ่22221111    เมษายน เมษายน เมษายน เมษายน 2525252560606060        เวลา เวลา เวลา เวลา 10.3010.3010.3010.30    น. น. น. น.     

ณ หองประชุม ชัน้ ณ หองประชุม ชัน้ ณ หองประชุม ชัน้ ณ หองประชุม ชัน้ 39393939    

123 123 123 123 อาคารอาคารอาคารอาคารซนัทาวเวอร ซนัทาวเวอร ซนัทาวเวอร ซนัทาวเวอร BBBB    ถนนถนนถนนถนนวิภาวดรีงัสิตวิภาวดรีงัสิตวิภาวดรีงัสิตวิภาวดรีงัสิต    แขวงจอมพล เขตจตุจกัรแขวงจอมพล เขตจตุจกัรแขวงจอมพล เขตจตุจกัรแขวงจอมพล เขตจตุจกัร    กรงุเทพมหานครกรงุเทพมหานครกรงุเทพมหานครกรงุเทพมหานคร 

เพื�อความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบียน  กรณุานําแบบฟอรม์การลงทะเบียน และกรณุานําหนังสือมอบฉันทะมาในวนัประชมุกรณีรบัมอบฉันทะ 

    



 

-1- 

MFEC Public Company Limited. 

Head Office : 699 Modernform Tower 27th  Floor, Srinakarin Rd., Suanluang, Bangkok 10250 Thailand Tel.(662) 664-5999  Fax.(662) 722-8388 

Branch : 333 LPN Building,21St Floor, Soi Choeipoung, Vibhavadee Rd., Chatujak Bangkok 10900. Thailand Tel.(662) 278-9278 Fax.(662) 278-9279 

ที� MFEC/CSOT/0004/2560 

วนัที� 30 มีนาคม 2560 
 
เรื�อง   ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จาํกดั (มหาชน) 
สิ�งที�ส่งมาดว้ย 

1. CD  รายงานประจาํปี 2559 และรายงานความยั �งยนืประจาํปี 2559 

2. สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สมญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 

3. สรุปขอ้มลูทางการเงิน ประจาํปี 2559 

4. รายละเอียดขอ้มลูการจ่ายเงินปันผลในอดีต 

5. ประวติัของบุคคลซึ�งไดร้บัการเสนอชื�อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ  และนิยามของกรรมการอสิระ   
6. หลกัเกณฑก์ารพิจารณาค่าตอบแทน  รายละเอียดขอ้มลูการจ่ายค่าตอบแทน ของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดยอ่ยในอดีต  
7. รายนามผูส้อบบญัชี และอตัราค่าตอบแทน 

8. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ข.  
9. ขอ้ปฏบิติัสาํหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

10. ขอ้บงัคบับริษัทฯ ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

11. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจาํปี 2559  

12. แผนที�แสดงสถานที�จดัประชุม 
 

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท เอ็ม เอฟ อ ี ซี จาํกดั (มหาชน)  ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2560 ในวนัศุกรที์� 21 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น.(เริ�มลงทะเบียน เวลา 09.30 น.) ณ หอ้งประชุม ชั9น 39  

อาคารซนัทาวเวอร ์B เลขที� 123 ถนนวิภาวดีรงัสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื�อพิจารณา
เรื�องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี9  

วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559  
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ไดจ้ดัขึ9 นเมื�อวนัที� 25 เมษายน 

2559 และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์
ภายในเวลาที�กฎหมายกาํหนดรวมทั9งไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัทแลว้ โดยมีสาํเนารายงานการประชุม
ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2. 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2559  เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2559  ซึ�งคณะกรรมการเห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้  

 

วาระที� 2  คณะกรรมการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559  
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 29 และขอ้ 34  คณะกรรมการเสนอ

รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ซึ�งปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2559 และสรุป

ขอ้มลูทางการเงิน ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3.  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559  และแผนงานใน
อนาคต ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบ 
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วาระที� 3   พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน  บญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรบัปี สิ/ นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559  
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เพื�อใหเ้ป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 33 และ

ขอ้ 34  คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การทาํงบแสดงฐานะการเงิน บญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรบัปี สิ9 นสุดวนัที� 31 

ธนัวาคม 2559       เพื�อเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีเพื�อพจิารณาอนุมติั  โดย
งบการเงินไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่
ถูกตอ้ง รวมทั9งคณะกรรมการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี ไดเ้ห็นชอบแลว้ โดยแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2559 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน บญัชีกาํไร
ขาดทุน สาํหรบัปีสิ9 นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ซึ�งไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ 

วาระที� 4  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินกาํไรเพื�อการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้  
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ตํ �ากว่ารอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธิของบริษทั  
โดยการจา่ยเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ9 นอยูก่บัแผนการลงทุน ความจาํเป็น และความเหมาะสมอื�น ๆ ใน
อนาคตดว้ย  ในการพจิารณาจา่ยเงินปันผลคณะกรรมการมีมติเห็นชอบแลว้นําเสนอขออนุมติัต่อที�ประชุม
ผูถื้อหุน้   

ในปี 2559 บริษัทมีกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปี เป็นเงิน 221.7 ลา้นบาท มีกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ 

สิ9 นปี 2559 เป็นเงิน 502.7 ลา้นบาท และมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ จึงสามารถ

พิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้าม พรบ.บริษัทมหาชนจาํกดัและตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 36. 
ซึ�งหา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไร  ในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่
หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล  โดยบริษัทมีอตัราการจา่ยปันผลที�ผ่านมา  ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 4.   

และนอกจากนี9 ตามพรบ.มหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 37.   บริษัทฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ

ประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี    หกัดว้ยยอดเงินขาดทุน

สะสม (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนี9 จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  ทั9งนี9 ดว้ย

บริษัทฯ ไดมี้การจดัสรรทุนสาํรองไวค้รบถว้นตามกฎหมายในจาํนวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้  

ดงันั9นจึงไม่ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2559 ไวเ้ป็นทุนสาํรองเพิ�มเติมอีกแต่ประการใด   

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรจดัสรรกาํไรจากการดาํเนินงานปี 2559 และจ่ายเงินปันผลดงันี9  
o ไม่จดัสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย  เนื�องจากบริษัทฯ ไดจ้ดัสรรรทุนสํารองไวค้รบถว้นตาม

กฎหมายแลว้ 

o จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิแก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท  (สามสิบหา้สตางค)์  ซึ�งคิดเป็น

รอ้ยละ 70 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2559     โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิไดร้ับเงินปันผลในวนัที� 2 

พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

โดยวิธิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที� 3 พฤษภาคม 2560 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ในวนัที� 15  พฤษภาคม  2560    ทั9งนี9 เงินปันผลจะจ่ายจากกาํไรสุทธิที�เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรา

รอ้ยละ 20   
คณะกรรมการบริษัทฯ   พิจารณาแลว้และเห็นว่าอตัราจ่ายปันผลขา้งตน้เป็นอตัราที�เหมาะสมสอดคลอ้ง
กบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เมื�อเปรียบเทียบกบัอตัราจ่ายปันผลในปีที�ผ่านมา 
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วาระที� 5 พิจารณาอนุมตัิเลือกตั/งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระ  
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล     ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 13. กาํหนดไวใ้นการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั9ง
ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3  ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดย
จาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที�ครบกาํหนดออกตามวาระนั9นอาจเลือกตั9งกลบัเขา้มาดาํรง
ตาํแหน่งใหม่ในอีกวาระหนี�งได ้   
โดยมีรายนามกรรมการ 3  ท่าน ซึ�งครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระในปีนี9 มีรายชื�อดงัต่อไปนี9  
1. นายศิริวฒัน์    วงศจ์ารุกร กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร  จาํนวนปีซึ�งดาํรงตาํแหน่งในบริษัท 20  ปี 

2. นายธนกร      ชาลี กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร จาํนวนปีซึ�งดาํรงตาํแหน่งในบริษัท   2  ปี 

3.  ดร.ชาญ  ธาระวาส กรรมการอสิระ จาํนวนปีซึ�งดาํรงตาํแหน่งในบริษัท   6  เดือน 

บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื�อบุคคลที�เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะตอ้งหา้ม  
เพื�อรบัการพิจารณาเลือกตั9งเป็นกรรมการ  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายชื�อบุคคลเพื�อเขา้รบัการพิจารณาโดยที�
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ฯ เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ ์2560 มีมติ
เห็นควรเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั9งที� 1/2560 พิจารณาเลือกตั9งกรรมการ/กรรมการ
อิสระท่านเดิม ซึ�งเป็นบุคคลที�มีความรูค้วามสามารถ  เขา้ใจลักษณะของธุรกิจ มีประสบการณ์อันเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท    ซึ�งครบกาํหนดออกตามวาระกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง  ทั9งนี9 ประวติัและ
ขอ้มลูกรรมการที�เสนอใหเ้ลือกตั9งในครั9งนี9  มีรายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 5. 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการซึ�งไม่รวมกรรมการที�มีส่วนไดเ้สีย     เห็นควรใหเ้สนอที�ประชุม
ผูถื้อหุน้เลือกตั9งกรรมการซึ�งครบกาํหนดออกตามวาระทั9ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ

ของบริษัทอีกวาระหนึ�ง เนื�องจากกรรมการทั9ง 3 ท่าน เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535   อีกทั9งเป็นผูมี้ความรูแ้ละประสบการณอ์นัเสริมสรา้ง
คุณประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด     

วาระที� 6 พิจารณาอนุมตัิกาํหนดคา่ตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการประจาํปี 2560 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2560 ผ่านการ
พิจารณาโดยที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษทั ใหค้งอตัรา
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยเท่ากบัอตัราค่าตอบแทนในปีก่อน ซึ�งพิจารณา
เป็นไปตามแนวทางปฏบิติัของบริษัทจดทะเบียนและการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี  โดยมีการทบทวนทุกปีตาม
ขอ้14.ของขอ้บงัคบัของบริษัท ในการกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ 
สอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัอตัราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมที�อยูใ่นระดบัเดียวกนั ความเหมาะสมกบั
ภาระหน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงการพจิารณาถึงการเติบโตและสภาวะทาง
เศรษฐกิจเพิ�มเติม   โดยมีหลกัเกณฑแ์ละรายละเอียดการจา่ยค่าตอบแทน  ตามสิ�งที�แนบมาดว้ย 6.               

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนําเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้ ใหเ้สนอคงอตัราค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี�ยงและบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนในอตัราเดียวกนักบัค่าตอบแทนของปีก่อนเนื�องจากไดพ้ิจารณาเทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทจดทะเบียนอื�นในอุตสาหกรรมเดียวกนั  ตามผลสาํรวจของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยปี 2558  และของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยปี 2559   ประกอบกบัการพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของภาระหน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน โดยกาํหนดจ่ายค่าตอบแทนใหก้บั
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2560   เป็นจาํนวนเงนิไม่เกนิ 3,840,000  บาท 
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วาระที� 7  พิจารณาและอนุมตัแิตง่ตั/งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 และกาํหนดค่าตอบแทน  
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั   และขอ้บงัคบัของ
บริษัทขอ้ 29.  ซึ�งกาํหนดใหที้�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้แต่งตั9งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนทุกปี  

สาํหรบัปี 2560 นี9  ที�ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   ไดพ้ิจารณาคุณภาพงานและทบทวนความเหมาะสม
ในการปฏบิติัหน้าที�ของผูส้อบบญัชีรวมทั9งประเมินความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชี ตลอดจนคุณสมบติัตาม
หลกัเกณฑที์�กาํหนดแลว้จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั9ง ผูส้อบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 
จาํนวน 3 ราย  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท  ดงัมีรายนามดงัต่อไปนี9  
 รายนามผูส้อบบญัชี             เลขที�ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต           จาํนวนปีที�ตรวจสอบ 

              1. นายธนะวุฒิ         พิบลูยส์วสัดิM 6699        1 ปี 

   2. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง 7517      -  ปี 

         3. นายพีรเดช พงษ์เสถียรศกัดิM  4752      -  ปี 
 และเห็นชอบกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2560 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีและค่าบริการจดัทาํ

งบการเงินรวมไม่เกิน 1,390,000 บาท (ประกอบด้วยค่าบริการตรวจสอบบัญชีเป็นจํานวนเงิน 
1,330,000 บาท   และค่าบริการปฏิบัติตามเงื�อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI เป็นจํานวนเงิน 
60,000 บาท)  เพิ�มขึ9 นจากปีก่อนคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 9  ทั9งนี9 เนื�องจากดว้ยขนาดของธุรกิจ แนวโน้มการ
เติบโตของบริษัท ระดบัความเสี�ยงของธุรกิจและรายงานทางการเงินที�ซบัซอ้นมากขึ9 น รวมถึงเมื�อพิจารณา
เปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของสํานักตรวจสอบบัญชีอื�นแลว้ เป็นอัตราที�เหมาะสม 
รายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 7. 

ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้แต่งตั9งผูส้อบบญัชีจากบริษัท 
สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั จาํนวน 3 ราย เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี  และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
สาํหรบั ปี 2560  ไม่เกิน 1,390,000 บาท  

วาระที� 8  เรื�องอื�น ๆ (ถา้มี) 
 ผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรบัหนังสือรายงานประจาํปี 2559    สามารถติดต่อขอรบัไดโ้ดยกรอก

แบบฟอรม์สิ�งที�ส่งมาดว้ย 11. จดัส่งมายงั สาํนักเลขานุการบริษทั เลขที� 333 อาคารเลา้เป้งงว้น ชั9น 21 ถ.วิภาวดีรงัสิต 

แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือกรอกแบบฟอรม์ส่งเมลอ์ิเล็กทรอนิกสม์ายงั: secretary@mfec.co.th  

บริษัทฯจะดาํเนินการจดัส่งใหท่้านต่อไป ผูถื้อหุน้สามารถดรูายละเอียดรายงานความยั �งยนืประจาํปี 2559  ไดที้�เว็บไซต์

ของบริษัท www.mfec.co.th   

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 

ตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวขา้งตน้ ทั9งนี9 สาํหรบัท่านที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองขอไดโ้ปรดแต่งตั9ง
ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุมแทน โดยท่านสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรือบุคคลอื�นเขา้ประชุมแทน  และส่ง
หนังสือมอบฉนัทะมาถึงบริษัทก่อนเวลาเริ�มประชุม บริษัทจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนตั9งแต่เวลา 8.30 น. เป็นตน้ไป 

       ขอแสดงความนับถือ 

                                                                     
            (นายศิริศกัดิM  ถิรวฒันางกรู) 
               ประธานกรรมการบริษัท 

สอบถามเพิ�มเติมไดที้� :  สาํนักเลขานุการบริษัท โทร. 0 2664 5999 ต่อ 2713, 5331, 5881  Email address : secretary@mfec.co.th 




