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เรื่อง แจง้กำรเปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้รำยใหญ่, กำรแต่งตัง้กรรมกำรและกำรเปล่ียนแปลงกำรบริหำรงำน ของบริษัท เอ็มพีจี 

คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (MPG)  
 

เรียน ผูถื้อหุน้ทกุท่ำน 
 
 ตำมที่ ตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ขอให้ บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (MPG) ชีแ้จงข้อมูล
เก่ียวกบั Big Lot 17.08% กำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งผูถื้อหุน้ และกำรบรหิำรงำนของบรษิัทฯ  

บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิัท”) ขอแจง้ใหท้่ำนทรำบถึงพฒันำกำรท่ีส ำคญัของบรษิัท ดงันี ้
 

1. กำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 
 

ล ำดับที ่ ชื่อผู้ซือ้ ชื่อผู้ขำย จ ำนวนหุ้น % 
1 นำงสำวอยัดำ ชินวตัน ์ นำง กิตติ์ยำใจ ตรีเอกวิจิตร 167,000,000 17.08 

  รวม 167,000,000 17.08 
หมำยเหต ุท ำรำยกำรซือ้ขำยผ่ำนกระดำนรำยใหญ่ 

 สรุปรำยชื่อผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัทหลงัจำกเกิดรำยกำรขำ้งตน้ เป็นดงันี ้

 รำยชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนท ำรำยกำร หลังท ำรำยกำร 

  จ ำนวนหุ้น % จ ำนวนหุ้น % 

1. นำย ธิบดี มงัคะล ี 200,000,000 20.46 200,000,000 20.46 

2. น.ส.อยัดำ ชินวตัน ์ - - 167,000,000 17.08 

3. นำง กิตติ์ยำใจ ตรีเอกวิจติร 167,261,156 17.11 261,156 0.03 

4. นำย ณฐัพล จฬุำงกรู     60,754,600  6.21%     60,754,600  6.21% 

5. นำย ทวีฉตัร จฬุำงกรู     40,231,900  4.11%     40,231,900  4.11% 

6. นำย สเุมธ มโนสทุธิ     36,024,600  3.68%     36,024,600  3.68% 

7. 
บรษิัท  เจเนอรลั เรคคอรด์ อินเตอรเ์นชั่นแนล อินดสัตรี 
จ ำกดั 

22,200,000 2.27% 22,200,000 2.27% 

8. นำย ฉตัรชยั วงศส์กลุชยั     19,680,600  2.01%     19,680,600  2.01% 

9. น.ส. อภิวนัทน ์อจัฉรยิประทีป     18,698,300  1.91%     18,698,300  1.91% 

10. นำย ณฏัฐวฒุิ ชีวมงคล     18,507,400  1.89%     18,507,400  1.89% 

11. นำย ศรำวฒุิ ปธนสมิทธ์ิ     13,521,500  1.38%     13,521,500  1.38% 



     บริษัท เอ็มพจีี คอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) ทะเบียนเลขที ่0107546000440 
 

บริษัท เอม็พีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 20 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2514-5000  
MPG Corporation Public Company Limited 20 PRADITMANUTHAM RD., PLUBPLA, WANGTONGLANG, BANGKOK 10310 TEL. 0-2541-5000 

 โดยผูถื้อหุน้รำยใหม่ไดหุ้น้มำเพียงรอ้ยละ 17.08 ของทนุจดทะเบียนช ำระแลว้ของบรษิัท ซึ่งไม่เขำ้ข่ำยกำรท ำค ำเสนอ
ซือ้ทัง้หมดของกิจกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเขำ้
ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร ลงวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2554 (และที่ไดม้ีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 สำเหตุที่มีกำรเปล่ียนแปลงผูถื้อหุน้รำยใหญ่ เพื่อที่จะเขำ้มำช่วยบรหิำร และเสริมสรำ้งธุรกิจของบรษิัทดำ้นคำ้ปลีกให้
แข็งแกร่งยิ่งขึน้ รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยหำกมีควำม
คืบหนำ้บรษิัทจะปฏิบตัิตำมเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งต่อไป  
 

2.   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที่ 1/2564 เร่ือง กำรแต่งตั้งกรรมกำรและกำรเปลี่ยนแปลงกำร
บริหำรงำน 

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บรษิัท”) ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่  
7 มกรำคม 2564 เวลำ 13.00 น ณ หอ้งประชุมชัน้ 4 เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 
10310 โดยมีมติที่จะตอ้งแจง้ใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทรำบ โดยสรุปไดด้งัต่อไปนี ้

1) รบัทรำบกำรลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท และเลขำนกุำรบรษิัท ดงันี ้
1.1 นำยวิสิฐ ตนัติสนุทร โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 7 มกรำคม 2564 เวลำ 13.20 น. เป็นตน้ไป เนื่องจำกติดภำรกิจอื่น 
1.2 นำงกิตติ์ยำใจ ตรีเอกวิจิตร  โดยมีผลตั้งแต่วนัที่ 7 มกรำคม 2564 เวลำ 13.20 น. เป็นตน้ไป เนื่องจำกติด

ภำรกิจอื่น 
1.3 นำงสำวครมิำ จรูญสกุลวงศ ์เลขำนุกำรบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 8 มกรำคม 2564 เป็นตน้ไป เนื่องจำกติด

ภำรกิจอื่น 
2) อนมุตัิแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีลำออก โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเท่ำวำระท่ียงัคงเหลืออยู่ของ

กรรมกำรท่ีลำออก ดงันี ้
2.1 พลเอก ดร.สรุพนัธ ์พุ่มแกว้ เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทน นำยวิสิฐ ตนัติสนุทร 
2.2 นำยสำมำรถ ฉั่วศิรพิฒันำ เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทน นำงกิตติ์ยำใจ ตรีเอกวิจิตร 
2.3 นำยสิทธิชยั เกษรสมบตัิ เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรมกำรแทน นำยนรนิทร ์โอภำมรุวงศ ์ 

3) อนุมตัิแต่งตัง้ พลเอก.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแกว้ เป็นประธำนกรรมกำร โดยใหม้ีผลตัง้แต่วันที่ 7 มกรำคม 2564 เวลำ 
13.20 น. เป็นตน้ไป 

4) อนมุตัิแต่งตัง้นำยพงศกร พงศส์ถำพร เขำ้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนกุำรบริษัท โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 8 มกรำคม 2564 
เป็นตน้ไป  

ทัง้นี ้ภำยหลงักำรเปล่ียนแปลงขำ้งตน้ คณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมกำร 6 ท่ำนดงันี ้

1. พลเอก.ดร.สรุพนัธ ์พุ่มแกว้ ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ  
2. นำย วิทรู มโนมยักลุ กรรมกำร 
3. นำย อภิวฒุิ พิมลแสงสรุยิำ กรรมกำร 
4. นำย ปิยวรรพท์ำ ตรีเอนกวนิศ กรรมกำร 
5. นำยสำมำรถ ฉั่วศิรพิฒันำ กรรมกำร 
6. นำยสิทธิชยั เกษรสมบตัิ กรรมกำร 
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5) อนมุตัิแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษิัท เป็น  
“นำยสำมำรถ ฉั่วศิรพิฒันำ ลงนำมรว่มกบั  นำยสิทธิชยั เกษรสมบตัิ กรรมกำรสองคนนีล้งลำยมือชื่อร่วมกันและ
ประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท”  

6) อนมุติเปล่ียนแปลงผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนักบัธนำคำรพำณิชยท์กุแห่ง เป็น  
“นำยสำมำรถ ฉั่วศิรพิฒันำ ลงนำมรว่มกบั นำยสิทธิชยั เกษรสมบตัิ”  

 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
            ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

   -คริมา จรูญสกุลวงศ-์ 
 

                 ( นำงสำวครมิำ จรูญสกลุวงศ ์) 
             เลขำนกุำรบรษิัท 


