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ที่ MPG 110/2563 
        วนัที่ 22 ตลุำคม 2563 
 
 
เรื่อง กำรก ำหนดวนัประชมุ ระเบียบวำระกำรประชมุส ำหรบักำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำ ปี 2563  

เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้  

ส ำเนำเรียน เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 

 
ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 4/2563 ซึ่งประชุม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลำคม  2563  เวลำ 14.00 น.  ณ  หอ้งประชุม ชั้น 4 เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง
พลบัพลำ เขตวงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310  ไดม้ีมติเห็นชอบในเรื่องต่ำงๆ ดงันี ้

(1) ก ำหนดวันประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2563 ในวันศุกร ์ที่ 25 ธันวำคม 2563 เวลำ 14.00 น. ณ หอ้ง
ประชุม ชั้น 3 ของ บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลบัพลำ เขต     
วงัทองหลำง กรุงเทพฯ 10310   

(2) ก ำหนดให ้วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกำยน 2563 เป็นวันใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เขำ้ร่วมประชุมสำมัญ    
ผูถื้อหุน้ประจ ำ ปี 2563  

(3) ก ำหนดระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ดงัต่อไปนี ้
 
วำระที่  1    พิจำรณำรับทรำบรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่  1/2562 ประชุมเมื่อวันที่  15 

พฤศจิกำยน 2562 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำรบัทรำบ รำยงำนกำร
ประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 

 
วำระที่ 2    พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ในรอบปี 2562  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้พิจำรณำรบัทรำบ  ผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัทในรอบปี 2562 โดยคณะกรรมกำรเห็นชอบแลว้ 

 
วำระที่ 3    พิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินของบรษิัท ส  ำหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติ  งบกำรเงิน
ของบริษัทส ำหรบัปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่งไดผ้่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท  โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขต่องบ
กำรเงินดงักลำ่ว โดยคณะกรรมกำรเห็นชอบแลว้ 
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วำระที่ 4    พิจำรณำอนมุตัิงดจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2562  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชมุสำมญัผู้ถือหุน้พิจำรณำอนมุตัิ งดจ่ำยเงิน
ปันผลประจ ำปี 2562 เนื่องจำกบรษิัทมีผลประกอบกำรขำดทนุ โดยคณะกรรมกำรเห็นชอบแลว้ 

 
วำระที่ 5    พิจำรณำอนมุตัิกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ ประจ ำปี 2563 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรโดยไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนไดเ้สีย พิจำรณำกลั่นกรองแลว้
เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน  โดยเห็นสมควรเสนอใหท้ี่
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำร 3 ท่ำน ใหก้ลบัมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีก
วำระหนึ่ง ไดแ้ก่ 

1) นำย ธะเรศ              โปษยำนนท ์   กรรมกำรอิสระ 
2) นำง ทธันำ            รอดโพธิ์ทอง   กรรมกำรอิสระ 
3) นำงสำว ณลนัรตัน ์   นนัทน์นส ์     กรรมกำร 

วำระที่ 6    พิจำรณำอนมุตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2563 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองอย่ำงเหมำะสมแล้วเห็นชอบกับ
ขอ้เสนอของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญั
ผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 
บำท ซึ่งเท่ำกับค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรค่ำตอบแทน
ตำมเดิม 

 
วำระที่ 7    พิจำรณำอนมุตัิเปลี่ยนแปลงและแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2563 และ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้ เห็นดว้ย ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
พิจำรณำกลั่นกรอง  เสนอเปลี่ยนแปลงผูส้อบบญัชีใหม่ จำก  ส  ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็น 
บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกัด และพิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี ไดแ้ก่ นำยสุวัฒน ์มณีกนกสกุล 
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตเลขที่ 8134 และ/หรือ นำงสำวอริสำ ชุมวิสูตร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 
9393 และ/หรือ นำย พีระเดช พงษ์เสถียรศักด์ิ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตเลขที่ 4752 เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิัทฯ ประจ ำปี 2563 เพื่อสอบทำนงบกำรเงิน ไตรมำสที่ 1/2563 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคน
หนึ่งมีอ ำนำจในกำรตรวจสอบบญัชี และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบรษิัทฯได ้ ซึ่งผูส้อบบญัชี
ดังกล่ำว มีควำมเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชนส์่วนไดเ้สียใดๆ กับบริษัทฯ โดยพิจำรณำเห็นว่ำมี
คณุภำพในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ในฐำนะผูส้อบบญัชีได้เป็นอย่ำงดี และเห็นควรเสนอค่ำตอบแทนเป็น
จ ำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บำท ซึ่งลดลงจำกค่ำสอบบัญชีของปี 2562 จ ำนวน 115,000 บำท คิด
เป็นลดลงจำกรำยเดิมถึงรอ้ยละ 11.65 โดยรำคำนีย้งัไม่รวมค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ซึ่งเบิกตำมจรงิ แต่ไม่เกิน 
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10,000 บำท ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชี
ประจ ำปี 2563  

 
ทัง้นี ้มติขำ้งตน้เป็นไปตำมแนวปฎิบตัิตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน (ก.ต.ท.) ไดอ้อกประกำศ
ที่ ทจ.28/2563 เมื่อวนัที่ 27 มีนำคม 2563 ผ่อนผนัใหใ้นกรณีที่บรษิัทที่ไม่สำมำรถจดัประชุมสำมญั
ผูถื้อหุน้ประจ ำปี เพื่อแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีได ้ใหบ้ริษัทส่งงบกำรเงินไตรมำส 1/2563 ที่ผ่ำนกำรสอบ
ทำนจำกผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำก ส ำนกังำน ก.ล.ต. ดงักลำ่วในกำรประชมุครำวต่อไป  
 
  นอกจำกนี ้บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ำกัด ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยของบรษิัทฯ จ ำนวน 2 
บริษัท ไดแ้ก่ บริษัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด ก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 
140,000 บำท ซึ่งลดลงจำก  ค่ำสอบบญัชีของปี 2562 จ ำนวน 15,000 บำท และ บรษิัท เอ็มพีจี เอ็น
เนอรย์ี่ จ  ำกดั ก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวนเงิน ไม่เกิน 40,000 บำท ซึ่งลดลงจำกค่ำสอบบญัชีของ
ปี 2562 จ ำนวน 15,000 บำท  

 
วำระที่ 8    พิจำรณำอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 29, 30 และ 31 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไข
เพิ่มเติมขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 29 เรื่อง กำรประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ขอ้ 30 
เรื่อง กำรจดัประชุมวิสำมญัโดยผูถื้อหุน้เป็นผูเ้รียกประชมุ และ ขอ้ 31 เรื่อง กำรประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำย  

วำระที่ 9    พิจำรณำอนมุตัิปิดบรษิัทย่อย 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิกำรปิดบริษัท
ย่อย คือ บรษิัท เอ็มพีจี เอ็นเนอรย์ี่ จ  ำกัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่ไม่ไดด้ ำเนินกิจกำร โดย บริษัท เอ็มพีจี 
คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นอยู่ที่รอ้ยละ 99.60 และ บริษัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ำกดั เนื่องจำกมีผลประกอบกำรขำดทนุ โดย บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) ถือหุน้อยู่
ที่รอ้ยละ 99.10 เพื่อปรบัโครงสรำ้งกำรบริหำรงำน และลดค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรจดักำรของบริษัท 
ทั้งนี ้ กำรปิดกิจกำรดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทแต่อย่ำงใด  โดย
คณะกรรมกำรเห็นชอบแลว้ 

วำระที่ 10  พิจำรณำเรื่องอ่ืนๆ (ถำ้มี) 
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   มอบอ ำนำจใหป้ระธำนกรรมกำร หรือ ผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะก ำหนด มีอ ำนำจในกำร
แกไ้ข เปลี่ยนแปลง วนั เวลำ และ/หรือ สถำนที่ในกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้ใหม่ ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยั โดยตอ้งอยู่ภำยใต้
เง่ือนไขที่กฎหมำยก ำหนด 

   ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้สนอรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 15 พฤศจิกำยน 
2562 ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ (https://www.mangpong.co.th) โดยเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ แกไ้ข หรือ ทักทว้ง ตัง้แต่
วนัที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 ถึงวนัที่ 12 ธันวำคม 2562 แลว้ ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้รำยใด ขอแกไ้ข หรือ ทกัทว้ง รำยงำน
กำรประชมุฯ ดงักลำ่ว 

    บรษิัทฯ เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้รำยย่อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 
เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 
พรอ้มทัง้สิทธิและขัน้ตอนกำรเสนอวำระและบุคคลดังกล่ำวใหเ้ป็นที่ทรำบโดยทั่วกัน ผ่ำนช่องทำงเผยแพร่ของตลำด
หลกัทรพัยฯ์ และ Website ของบริษัทฯ (https://www.mangpong.co.th) ระหว่ำงวนัที่ 1 ธันวำคม 2562 ถึง วันที่ 31 
มกรำคม 2563 ปรำกฏว่ำ ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอ 

   บรษิัทฯ มีควำมตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภำพและควำมปลอดภยัของผูถื้อหุน้และผูเ้ขำ้รว่มประชุมรวมถึงผูท้ี่มี
ส่วนร่วมในกำรจดัประชุมทุกท่ำนเป็นอย่ำงยิ่ง จึงขอใหท้่ำนผูถื้อหุน้และผูเ้ขำ้ร่วมประชุมทุกท่ำนปฏิบัติตำมมำตรกำร
และแนวปฏิบตัิกำรประชมุภำยใตส้ถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรนำ 2019 ดว้ย โดยบริษัทฯ ขออภยัในควำม
ไม่สะดวกมำ ณ โอกำสนี ้

    อนึ่งบรษิัทฯ จะเปิดเผยรำยละเอียดของกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 และระเบียบวำระกำรประชมุ
ดงักล่ำว ใหท้รำบล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมบนเว็บไซต ์(https://www.mangpong.co.th) ทัง้นี ้กรณีมีขอ้สอบถำมกรุณำ
ติดต่อสอบถำมทำง Email: mpg_cs@mangpong.co.th โทรศพัท ์02-5147999 ต่อ 5063 โทรสำร 0-2514-5000 หรือ 
นกัลงทนุสมัพนัธ ์ ไดท้ี่ Email: ir@mangpong.co.th 

 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
            ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
          - คริมา จรูญสกลุวงศ ์– 
                 ( นำงสำวครมิำ จรูญสกลุวงศ ์) 
                           เลขำนกุำรบรษิัท 
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