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บริษัท เอม็พีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 20 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2514-5000  
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ที่ MPG 036/2564   
        วนัที่ 25 กมุภำพนัธ ์2564 
 
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 3/2564 แต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ, แต่งตั้งกรรมกำร, งดจ่ำย      

ปันผล, รำยกำรเก่ียวโยงกนั, เปลี่ยนแปลงผูส้อบบญัชี, เปลี่ยนแปลงชื่อบรษิัท ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ตรำประทบัของ
บรษิัทกำรแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ กำรแกไ้ขขอ้บงัคบั, ก ำหนดกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 

เรียน กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สิ่งที่สง่มำดว้ย สำรสนเทศรำยกำรเก่ียวโยงกนัของบรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
 

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 3/2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 10.00 น. ณ SCG Experience สำขำเลียบทำงด่วนเอกมัย-รำมอินทรำ (CDC) 
เลขที่ 1444 ซอยลำดพรำ้ว 87 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 โดยมีมติที่
จะตอ้งแจง้ใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทรำบ โดยสรุปไดด้งัต่อไปนี ้

1. อนุมัติแต่งตัง้ นำยพนม รตันะรตั เป็น กรรมกำรตรวจสอบ โดยใหม้ีผลตัง้แต่วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 
เป็นตน้ไป 

2. อนมุตัิแต่งตัง้ นำงศภุำกร ฉั่วศิรพิฒันำ เป็น กรรมกำร แทน คณุวิทรู มโนมยักลุ กรรมกำรที่ลำออก โดยให้
มีผลตัง้แต่วนัที่ 25 กมุภำพนัธ ์2564 เป็นตน้ไป 

ทัง้นี ้ภำยหลงักำรเปลี่ยนแปลงขำ้งตน้ คณะกรรมกำรบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมกำร 9 ท่ำนดงันี ้
1) พลเอก.ดร.สรุพนัธ ์ พุ่มแกว้ 
2) พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั   เอนกเวียง 

ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

3) นำยเฉลิมพงษ ์       มหำวำณิชยว์งศ ์ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
4) นำยพนม               รตันะรตั กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
5) นำยสำมำรถ          ฉั่วศิรพิฒันำ กรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 
6) นำยสิทธิชยั            เกษรสมบตัิ 
7) นำยธิบดี                มงัคะลี 
8) ดร.ก ำพล               บรุยิเมธำกลุ 
9) นำงศภุำกร            ฉั่วศิรพิฒันำ 

กรรมกำร  
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

3. มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินของบรษิัทส ำหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
2563 ซึ่งผูส้อบบญัชีไดแ้สดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขต่องบกำรเงินดงักลำ่ว  
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4. มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิกำรงดจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2563 เนื่องจำกบรษิัทฯ มี
ผลประกอบกำรขำดทนุ  

5. มีมติใหเ้สนอที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำร 3 ท่ำน ที่จะพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 
กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรของบริษัทฯ อีกวำระหนึ่ง ตำมรำยชื่อดังต่อไปนี ้   1) พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว                            
2) พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั เอนกเวียง และ 3) นำยสำมำรถ ฉั่วศิรพิฒันำ 

 

6. มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 ใน
วงเงินไม่เกิน 3,080,000 บำท  
 

7. มีมติใหเ้ปลี่ยนแปลงผูส้อบบญัชีและเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้ใหน้ำยชยัยุทธ 
องัศวิุทยำ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 3885 หรือ นำงณัฐสรคัร ์สโรชนนัทจ์ีน ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 4563 หรือ 
นำงสำวดรณี สมก ำเนิด ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่  5007 หรือ นำงสำวจำรุณี น่วมแม่ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 
5596 และนำยศิรเมศร ์อคัรโชติกลุนนัท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 11821 แห่ง ส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็น
ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ส  ำหรับปี 2564 และก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บำท นอกจำกนี ้
ส  ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที แอสโซ  ซิเอท ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จ ำนวน 2 บรษิัท ไดแ้ก่ บรษิัท โซลเมท 
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด ก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 150,000 บำท และบริษัท เอ็มพีจีเอ็นเนอรย์ี่ จ  ำกัด 
ก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 40,000 บำท เนื่องจำกไม่มีค่ำบรกิำรอื่นๆ จึงรวมแลว้นอ้ยกว่ำปี 2563 จ ำนวน 
10,000 บำท  
 

8. อนุมัติให้น ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อ

หลกัทรพัย ์รวมทัง้ตรำประทบัของบรษิัท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 1 ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงชื่อบรษิัทฯ รวมถึงกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนชื่อบรษิทั 

โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้ 
 

ชื่อภำษำไทย          บรษิัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน)  
ชื่อภำษำองักฤษ     Health Empire Corporation Public Company Limited  
ชื่อย่อหลกัทรพัย ์    “HEMP” 
 

9. มีมติอนุมัติกำรเขำ้ท ำรำยกำรเก่ียวโยงกัน ประเภทรำยกำรเช่ำ หรือ ใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัย ์ไม่เกิน 3 ปี 
เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่ตัง้ส  ำนกังำนของบรษิัท 

 

 โปรดดรูำยละเอียดเพิ่มเติมในสำรสนเทศรำยกำรเก่ียวโยงกนั ตำมที่ปรำกฏในสิ่งที่สง่มำดว้ย 
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10. มีมติอนุมัติใหเ้รียกประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ 
โรงแรม เอสซี ปำรค์ เลขที่ 474 ซอย ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวง วงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดงัต่อไปนี ้

(1) รบัรองรำยงำนกำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ประชมุเมื่อวนัที่ 10 กมุภำพนัธ ์2564 
(2) พิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินของบรษิัท ส  ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และรบัทรำบผล

กำรด ำเนินงำน 
(3) พิจำรณำอนมุตัิงดจ่ำยเงินปันผล ส  ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563  
(4) พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง 
(5) พิจำรณำอนมุตัิก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 
(6) พิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2564  
(7) พิจำรณำอนมุตัิกำรเปลี่ยนชื่อและตรำประทบัของบรษิัท พรอ้มทัง้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ

ขอ้ 1 ของบรษิัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงชื่อบรษิัท รวมถึงกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั
ของบรษิัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนชื่อบรษิัท 

(8) พิจำรณำเรื่องอ่ืนๆ (ถำ้มี)  
 

 และ มีมติก ำหนดใหว้ันที่ 19 มีนำคม 2564 เป็นวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญ          
ผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 (Record Date)  
 

   ทัง้นี ้คณะกรรมกำร มอบอ ำนำจใหป้ระธำนกรรมกำร หรือ ผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะ
ก ำหนด มีอ ำนำจในกำรแกไ้ข เปลี่ยนแปลง วัน เวลำ และ/หรือ สถำนที่ในกำรจัดประชุมผูถื้อหุน้ใหม่ ในกรณีที่มีเหตุ
สดุวิสยั โดยตอ้งอยู่ภำยใตเ้ง่ือนไขที่กฎหมำยก ำหนด และมอบอ ำนำจให ้นำยเฉลิมพงษ ์มหำวำณิชยว์งศ ์หรือ นำยพนม 
รตันะรตั กรรมกำรอิสระ เป็นผูร้บัมอบฉันทะจำกผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบรษิัทฯ เขำ้ร่วม
ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทน  

 
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 

             ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
          -สามารถ ฉั่วศริิพฒันา- 
 

                    ( นำยสำมำรถ ฉั่วศิรพิฒันำ ) 
            กรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 


