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ที่ MPG 030/2562   
        วนัท่ี 21 กมุภำพนัธ ์2563 
 
เรือ่ง แจง้ก ำหนดกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 งดจ่ำยเงินปันผล เปลีย่นแปลงกรรมกำร และกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ

ลงนำม เปลีย่นผูส้อบบญัชี และปิดบรษัิทยอ่ย (แกไ้ขขอ้บงัคบั) 
 

เรยีน ผูถื้อหุน้ 
 
 บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ขอแจง้มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 กมุภำพนัธ ์2563 โดยมีมติที่ส  ำคญัดงันี ้
 1. มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนี ้ 

    (1) นำยปิยวรรพท์ำ ตรเีอนกวนิศ เขำ้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิท มีผลนบัแตว่นัท่ี 21 กมุภำพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 
โดยเป็นกำรแตง่ตัง้แทนต ำแหนง่กรรมกำรท่ีวำ่งลงอนัเนื่องมำจำกกำรลำออกจำกคณะกรรมกำรบรษัิทของ นำยธิบดี มงัคะล ีเมื่อ
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562  

    (2) นำงสำวณลนัรตัน ์นนัทน์นส ์เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท มีผลนบัแต่วนัที่ 21 กุมภำพนัธ์ 2563 เป็นตน้ไป 
โดยเป็นกำรแต่งตัง้แทนต ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลงอนัเนื่องมำจำกกำรลำออกจำกคณะกรรมกำรบริษัทของ  นำงสำวรตัวรรณ 
ธำดำรตันมงคล เมื่อวนัท่ี 16 สงิหำคม 2562  
 

ทัง้นี ้ภำยหลงักำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดขัน้ตน้ คณะกรรมกำรบริษัท จะประกอบไปดว้ยกรรมกำร จ ำนวน 9 ท่ำน 
โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

 

ล ำดับ ชื่อกรรมกำร                                                   ต ำแหน่ง 
1 นำย วิสฐิ                ตนัติสนุทร ประธำนกรรมกำร 
2 นำง กิตติย์ำใจ        ตรเีอกวิจิตร กรรมกำร / ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
3 นำย นรนิทร ์           โอภำมรุธำวงศ ์ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
4 นำง ทธันำ              รอดโพธ์ิทอง กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
5 นำย ธะเรศ             โปษยำนนท ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
6 นำย วิทรู                มโนมยักลุ กรรมกำร 
7 นำย อภิวฒุิ            พิมลแสงสรุิยำ กรรมกำร 
8 นำย ปิยวรรพท์ำ     ตรเีอนกวนิศ กรรมกำร 
9 นำงสำว ณลนัรตัน ์ นนัทน์นส ์ กรรมกำร 

 
 

2. มีมติอนมุตัิแกไ้ขเปลีย่นแปลงกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับรษัิท เป็นดงันี ้
        จำกเดิม       
      “นำงกิตติ์ยำใจ  ตรีเอกวิจิตร, นำยอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยำ และนำยวิทูร มโนมัยกุล กรรมกำรสองในสำมคนนี ้          
ลงลำยมือช่ือรว่มกนั และประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท” 
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     แก้ไขเป็น ดงันี ้
     “นำงกิตติย์ำใจ  ตรเีอกวิจิตร หรอื นำยอภิวฒุิ พิมลแสงสรุิยำ หรอื นำยวิทรู มโนมยักลุ กรรมกำรสองในสำมคนนีล้ง
ลำยมือช่ือรว่มกนั และประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท” หรอื 
     “นำยปิยวรรพท์ำ ตรเีอนกวนิศ หรอื นำยอภิวฒุิ พิมลแสงสรุิยำ หรือ นำยวิทรู มโนมยักุล กรรมกำรสองในสำมคนนี ้
ลงลำยมือช่ือรว่มกนั และประทบัตรำส ำคญัของบรษัิท” 

 

3. มีมติใหจ้ัดประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 โดยก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิเขำ้ประชุมสำมัญ       
ผูถื้อหุน้ (Record Date “RD”) ในวนัที่ 6 มีนำคม 2563 โดยจะประชุม ในวนัพุธ ที่ 29 เมษำยน 2563 เวลำ 14.00 น. ณ  หอ้ง
ทรพัย์มณี โรงแรม ทำวน์อิน ทำวน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวรำ ทำวนอ์ิน ทำวน ์(เลียบทำงด่วนรำมอินทรำ)  แขวง
พลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 เพื่อพิจำรณำระเบียบวำระดงัตอ่ไปนี ้ 

 

วำระท่ี 1    พิจำรณำรบัทรำบรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ประชมุเมื่อวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2562 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำรบัทรำบ รำยงำนกำรประชุม
วิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 
 

วำระท่ี 2    พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิท ในรอบปี 2562  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำรบัทรำบ ผลกำรด ำเนินงำนของ
บรษัิทในรอบปี 2562 
 

วำระท่ี 3    พิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินของบรษัิท ส ำหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิ  งบกำรเงินของบริษัท
ส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม  2562 ซึ่งได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบรษัิท โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งไมม่ีเง่ือนไขตอ่งบกำรเงินดงักลำ่ว 
 

วำระท่ี 4    พิจำรณำอนมุตังิดจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2562  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติ  งดจ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปี 2562 เนื่องจำกบรษัิทมีผลประกอบกำรขำดทนุ 
 

วำระท่ี 5    พิจำรณำอนมุตักิำรแตง่ตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ ประจ ำปี 2563 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรโดยไม่รวมกรรมกำรท่ีมีสว่นไดเ้สีย พิจำรณำแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอ
ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำ
แตง่ตัง้กรรมกำร 3 ทำ่น ใหก้ลบัมำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรตอ่ไปอีกวำระหนึง่ ไดแ้ก่ 
1) นำย ธะเรศ       โปษยำนนท ์   กรรมกำรอิสระ 
2) นำง ทธันำ    รอดโพธ์ิทอง   กรรมกำรอิสระ 
3) นำงสำว ณลนัรตัน ์  นนัทน์นส ์   กรรมกำร 
(นางสาวณลนัรตัน ์นนัทน์นส ์ไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการเมือ่วนัที ่21 กมุภาพนัธ์ 2563 อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากการแต่งตัง้ดงักล่าวนัน้เป็นการแต่งตัง้แทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงอนัเนื่องมาจากการ
ลาออกจากคณะกรรมการบรษิัทของนางสาวรตัวรรณ ธาดารตันมงคล ตามทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ ตามขอ้บงัคบั
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ของบริษัท นางสาวณลนัรตัน์ นนัท์นนส ์จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการเพียงเท่ากบัวาระที่เหลืออยู่ของนางสาว
รตัวรรณ ธาดารตันมงคล ซ่ึงจะถงึคราวออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563) 

 

วำระท่ี 6    พิจำรณำอนมุตักิำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2563 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำผลตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจ ำปี 2563 ในวงเงินไมเ่กิน 3,000,000 บำท ซึง่เทำ่กบัคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 โดยมี
หลกัเกณฑใ์นกำรจดัสรรคำ่ตอบแทนตำมเดิม 
 

วำระท่ี 7    พิจำรณำอนมุตัเิปลีย่นแปลงและแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก ำหนดคำ่สอบบญัชี ประจ ำปี 2563 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  โดย
เห็นสมควรเสนอใหเ้ปลีย่นแปลงผูส้อบบญัชี เนื่องจำกไดเ้ปรยีบเทียบรำคำคำ่สอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรำยเดิม
กบัรำยอื่นๆ แลว้  ค่ำสอบบญัชีของบริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกัด ที่เสนอต่อบริษัทนัน้ลดลงจำกของผูส้อบ
บญัชีรำยเดิมถึงรอ้ยละ 11.65 ประกอบกับไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นว่ำบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกัด มีควำม
เหมำะสม มีคณุสมบตัิ และมีควำมเป็นอิสระในกำรสอบบญัชีของบริษัท จึงเห็นสมควรท่ีจะเปลีย่นแปลงผูส้อบ
บญัชีใหม่ จำก  ส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็น บริษัทสอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษัิท ประจ ำปี 2563 จึงขอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี ดงันี ้
 

ช่ือผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที ่ ปีที่สอบบญัชีใหบ้รษัิทฯ 
1)  นำย สวุฒัน ์      มณีกนกสกลุ 
2)  นำงสำว อรสิำ   ชมุวิสตูร 
3)  นำย พีระเดช     พงษ์เสถียรศกัดิ ์
 

8134  
9393  
4752  

- ปี 
- ปี 
- ปี 

และก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บำท ซึ่งลดลงจำกค่ำสอบบญัชีของปี 2562 จ ำนวน 
115,000 บำท โดยรำคำนีย้งัไมร่วมคำ่ใชอ้ื่นๆ (คำ่รถ) ซึง่เบิกตำมจรงิ แตไ่มเ่กิน 10,000 บำท นอกจำกนี ้บรษัิท 
สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัท จ ำนวน 2 บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท โซลเมท 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั ก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 140,000 บำท ซึ่งลดลงจำกค่ำสอบบญัชี
ของปี 2562 จ ำนวน 15,000 บำท และ บรษัิท เอ็มพีจี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั ก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวนเงินไม่
เกิน 40,000 บำท ซึง่ลดลงจำกคำ่สอบบญัชีของปี 2562 จ ำนวน 15,000 บำท 

 

วำระท่ี 8    พิจำรณำอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 29 และ ขอ้ 30  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติม
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 29 เรื่อง กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และ ขอ้ 30 เรื่อง กำรจัดประชุมวิสำมญั
โดยผูถื้อหุน้เป็นผูเ้รยีกประชมุ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำย โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

ข้อบังคับทีข่้อ 29 ปัจจุบัน 

ขอ้ 29 คณะกรรมกำรจะตอ้งประชมุกนัอยำ่งนอ้ยสำม (3) เดือนตอ่ครัง้ 

 



บริษัท เอม็พจี ีคอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) ทะเบียนเลขที ่0107546000440 
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ข้อบังคับทีข่้อ 29 แก้ไข 
ขอ้ 29 คณะกรรมกำรตอ้งประชมุอยำ่งนอ้ยสำม (3) เดือนตอ่ครัง้ กำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทใหจ้ดัขึน้ 
ณ ที่อนัเป็นส ำนกังำนใหญ่ของบริษัทหรือจังหวดัใกลเ้คียงหรือ ณ ท่ีอื่นใดตำมที่ประธำนกรรมกำร หรือ ผูซ้ึ่ง
ไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะก ำหนด 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสำมำรถกระท ำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสก็์ไดโ้ดยที่กรรมกำรอย่ำงนอ้ยหนึ่งใน
สำม (1/3) ขององคป์ระชมุตอ้งอยูใ่นท่ีประชมุแหง่เดียวกนัและผูร้ว่มประชมุทัง้หมดตอ้งอยูใ่นรำชอำณำจกัร 

กำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสต์อ้งมีกระบวนกำรรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัดำ้นสำรสนเทศโดยใหม้ี
กำรบนัทกึเสยีง หรอื ทัง้เสยีงและภำพแลว้แตก่รณีของผูร้ว่มประชมุทกุคนตลอดระยะเวลำที่มีกำรประชมุ และมี
ระบบควบคุมกำรประชุมเป็นไปตำมประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เรื่อง  มำตรฐำน
รกัษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 ลงวนัที่ 24 พฤศจิกำยน 2557 
และ/หรอื ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมในอนำคต  

ในกำรส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม สำมำรถด ำเนินกำรตำมวิธีกำรและ
ระยะเวลำที่กฎหมำย หรอื ขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรประชุมนัน้ไดก้ ำหนดไว ้หรอื จะสง่โดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์
แทนก็ได้ โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี ้ ต้องส่งตำมระยะเวลำและลงโฆษณำทำง
หนงัสอืพิมพต์ำมที่กฎหมำย หรอื ขอ้บงัคบัของบรษัิทก ำหนดไว ้
 

ข้อบังคับทีข่้อ 30 ปัจจุบัน 
ขอ้ 30 คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีภำยในสี ่(4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบ
ปีบญัชีของบรษัิท 

กำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวอื่นนอกจำกที่กลำ่วไวแ้ลว้นี ้จะเรยีกว่ำกำรประชุมผูถื้อหุน้วิสำมญั กรรมกำรจะ
เรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุ้นมีหุน้นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ (1/5) ของจ ำนวนหุ้นที่จ  ำหน่ำยได้รวมทัง้หมด หรือ 
จ ำนวนผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวำ่ยี่สิบหำ้ (25) คน ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวำ่หนึง่ในสบิ (1/10) ของจ ำนวนหุน้ที่
จ  ำหน่ำยได้ทัง้หมด สำมำรถเขำ้ช่ือกันท ำหนังสือขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุม         
ผูถื้อหุน้วิสำมญัเมื่อใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุหตผุลในกำรที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักลำ่วดว้ย ใน
กรณีเช่นนี ้คณะกรรมกำรตอ้งจัดใหม้ีประชุมผูถื้อหุน้ภำยในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือนัน้จำก       
ผูถื้อหุน้ดงักลำ่ว 
 

ข้อบังคับทีข่้อ 30 แก้ไข 
ขอ้ 30 คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีภำยในสี ่(4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบ
ปีบญัชีของบรษัิท 

กำรประชุมผูถื้อหุน้ครำวอื่นนอกจำกที่กลำ่วไวแ้ลว้นี ้จะเรยีกว่ำกำรประชุมผูถื้อหุน้วิสำมญั กรรมกำรจะ
เรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรประชมุวิสำมญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้คนหนึง่หรอืหลำยคนซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวำ่รอ้ยละสิบ (10) ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหนำ่ยได้
ทัง้หมด จะเขำ้ช่ือกนัท ำหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมกำรเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นกำรประชุมวิสำมญัเมื่อใดก็ได ้แต่



บริษัท เอม็พจี ีคอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) ทะเบียนเลขที ่0107546000440 
 

บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 20 ถนนประดษิฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2514-7999 โทรสำร 0-2514-5000 MPG 
Corporation Public Company Limited 20 PRADITMANUTHAM RD., PLUBPLA, WANGTONGLANG, BANGKOK 10310 TEL. 0-2514-7999 FAX. 0-2541-5000 

ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในกำรที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำวด้วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรประชมุผูถื้อหุน้ภำยในสีส่บิหำ้ (45) วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอืจำกผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรไมจ่ดัใหม้ีกำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผูถื้อหุน้ทัง้หลำยซึ่ง
เขำ้ช่ือกนัหรอืผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ ำนวนหุน้ตำมที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ำยในสีส่บิหำ้ (45) 
วัน นับแต่วันครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณีเช่นนี ้ ใ ห้ถือว่ำ เป็นกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยอนัจ ำเป็นที่เกิดจำกกำรจดัใหม้ีกำรประชุมและ
อ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร  

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผูถื้อหุน้ตำมวรรคสี่ครัง้ใดจ ำนวน        
ผูถื้อหุน้ซึ่งมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคับของบริษัท ขอ้ 32 ผูถื้อหุน้ตำม  
วรรคสีต่อ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้ำ่ใชจ้่ำย ที่เกิดจำกกำรจดัใหม้ีกำรประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

 

วำระท่ี 9    พิจำรณำอนมุตัิปิดบรษัิทยอ่ย 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิกำรปิดบริษัทย่อย คือ 
บรษัิท เอ็มพีจี เอ็นเนอรย์ี่ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษัิทย่อยที่ไม่ไดด้  ำเนินกิจกำร โดย บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั 
(มหำชน) ถือหุน้อยู่ที่รอ้ยละ 99.60 และ บริษัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด เนื่องจำกมีผลประกอบกำร
ขำดทุน โดย บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ถือหุน้อยู่ที่รอ้ยละ 99.10 เพื่อปรบัโครงสรำ้งกำร
บรหิำรงำน และลดคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจดักำรของบรษัิท ทัง้นี ้กำรปิดกิจกำรดงักลำ่วไมส่ง่ผลกระทบตอ่กำร
ด ำเนินงำนของบรษัิทแตอ่ยำ่งใด  

วำระท่ี 10  พิจำรณำเรือ่งอื่นๆ (ถำ้มี) 
 

ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำ
เลอืกตัง้เป็นกรรมกำรไดล้ว่งหนำ้ระหวำ่งวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2562 – 31 มกรำคม 2563 โดยมีกำรประชำสมัพนัธแ์ละเผยแพรข่อ้มลู
ผำ่นเว็บไซตข์องบรษัิท (www.mangpong.co.th) และระบบขำ่วของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (www.set.or.th) ซึง่ไมม่ีผู้
ถือหุน้รำยใดเสนอวำระกำรประชมุผูถื้อหุน้และเสนอรำยช่ือบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร 

 

โดยบรษัิทจะเปิดเผยรำยละเอียดของกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 และระเบียบวำระกำรประชมุดงักลำ่วให้
ทรำบลว่งหนำ้ก่อนกำรประชมุบนเว็บไซต ์www.mangpong.co.th กรณีมีขอ้สอบถำม กรุณำติดตอ่ส ำนกัเลขำนกุำรบรษัิทท่ี
หมำยเลขโทรศพัท ์0-2514-7999 ตอ่ 5063 หรอืสง่อีเมลไดท้ี ่mpg_cs@mangpong.co.th 

 
จึงเรยีนมำเพื่อโปรดทรำบ 

 
            ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
          - ครมิำ จรูญสกลุวงศ ์– 
 

                 ( นำงสำวครมิำ จรูญสกลุวงศ ์) 
                           เลขำนกุำรบรษัิท 
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