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ที่ MPG 056/2564     
วนัท่ี 27 เมษำยน 2564 

เร่ือง แจง้มติที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 

เรียน ท่ำนผูถื้อหุน้ 
 

บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) ขอแจง้มติที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ในวนัองัคำร ที่ 27 
เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 20 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลำ 
เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 โดย ณ ขณะที่ เริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมำด้วยตัวเอง จ ำนวน 4 รำย รวมจ ำนวนหุ้น 
661,866,920 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นจ ำนวน 28 รำย รวมจ ำนวนหุ้น 547,718,801 หุ้น รวมจ ำนวน 32 คน        
นับจ ำนวนหุ้นได ้1,209,585,721 หุ้น หรือ เท่ำกับรอ้ยละ 41.25 ของหุ้นที่จ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมด จ ำนวน 2,933,261,050 หุ้น    
ครบเป็นองคป์ระชมุตำมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ  

บรษิัทฯ จึงขอแจง้มติของที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2564 ดงันี ้ 

วำระที ่1 มีมติรบัรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564 ดว้ย
คะแนนเสียง ดงันี ้  

 (การลงมต:ิ ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 

  เห็นดว้ย 1,209,585,721 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   100.00  
  ไม่เห็นดว้ย         0   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
  งดออกเสียง  0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00   
  บตัรเสีย 0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
 ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

 หมำยเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้เข้ำร่วมประชุมในวำระนี ้จ ำนวน 32 รำย รวม
จ ำนวนหุน้ได ้1,209,585,721หุน้ 

วำระที ่2 มีมติอนมุตัิงบกำรเงินของบรษิัท ส ำหรบัปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำน
ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้  

 (การลงมต:ิ ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 

  เห็นดว้ย 1,209,585,721 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   100.00  
  ไม่เห็นดว้ย         0   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
  งดออกเสียง  0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00   
  บตัรเสีย 0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
 ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

 หมำยเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้เข้ำร่วมประชุมในวำระนี ้จ ำนวน 32 รำย รวม
จ ำนวนหุน้ได ้1,209,585,721หุน้ 
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วำระที ่3 มีมติอนมุตัิงดจ่ำยเงินปันผล ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 (การลงมต:ิ ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 

  เห็นดว้ย 1,209,585,721 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   100.00  
  ไม่เห็นดว้ย         0   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
  งดออกเสียง  0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00   
  บตัรเสีย 0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
 ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

 หมำยเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้เข้ำร่วมประชุมในวำระนี ้จ ำนวน 32 รำย รวม
จ ำนวนหุน้ได ้1,209,585,721หุน้ 

วำระที ่4 มีมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง  ดว้ย
คะแนนเสียง ดงันี ้
(การลงมต:ิ ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 

            4.1  มีมติอนมุตัิดว้ยเสียงขำ้งมำกเลือก พลเอก ดร.สรุพนัธ ์พุ่มแกว้ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระอีกวำระหน่ึง 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
  เห็นดว้ย 1,209,585,721 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   100.00  
  ไม่เห็นดว้ย         0   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
  งดออกเสียง  0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00   
  บตัรเสีย 0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
 ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

 หมำยเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้เข้ำร่วมประชุมในวำระนี ้จ ำนวน 32 รำย รวม
จ ำนวนหุน้ได ้1,209,585,721หุน้ 

           4.2  มีมติอนุมตัิดว้ยเสียงขำ้งมำกเลือก พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั เอนกเวียง กลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระอีกวำระ
หน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
  เห็นดว้ย 1,209,585,721 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   100.00  
  ไม่เห็นดว้ย         0   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
  งดออกเสียง  0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00   
  บตัรเสีย 0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
 ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

 หมำยเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้เข้ำร่วมประชุมในวำระนี ้จ ำนวน 32 รำย รวม
จ ำนวนหุน้ได ้1,209,585,721หุน้ 
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           4.3  มีมติอนุมตัิดว้ยเสียงขำ้งมำกเลือก นำยสำมำรถ ฉั่วศิริพฒันำ กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ดว้ย
คะแนนเสียง ดงันี ้
  เห็นดว้ย 1,209,585,721 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   100.00  
  ไม่เห็นดว้ย         0   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
  งดออกเสียง  0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00   
  บตัรเสีย 0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
 ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

 หมำยเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้เข้ำร่วมประชุมในวำระนี ้จ ำนวน 32 รำย รวม
จ ำนวนหุน้ได ้1,209,585,721หุน้ 

วำระที ่5 มีมติอนมุตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
(การลงมต:ิ ใชค้ะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม ( 2/3 ) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึ่งมาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

  เห็นดว้ย 1,209,585,721 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   100.00  
  ไม่เห็นดว้ย         0   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
  งดออกเสียง  0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00   
  บตัรเสีย 0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
 ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

 หมำยเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้เข้ำร่วมประชุมในวำระนี ้จ ำนวน 32 รำย รวม
จ ำนวนหุน้ได ้1,209,585,721หุน้ 

วำระที ่6 มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
  (การลงมต:ิ ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

  เห็นดว้ย 1,209,585,721 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   100.00  
  ไม่เห็นดว้ย         0   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
  งดออกเสียง  0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00   
  บตัรเสีย 0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
 ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

 หมำยเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้เข้ำร่วมประชุมในวำระนี ้จ ำนวน 32 รำย รวม
จ ำนวนหุน้ได ้1,209,585,721หุน้ 
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วำระที ่7 มีมติอนุมัติกำรเปล่ียนชื่อและตรำประทับของบริษัท พรอ้มทั้งกำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 1 ของ
บรษิัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนชื่อบรษิัท ดงันี ้

  ช่ือเดิม เปล่ียนเป็น 
ช่ือภำษำไทย           
ช่ือภำษำอังกฤษ   
ช่ือย่อหลักทรัพย ์
  
ตรำประทับ 

บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 
MPG Corporation Public Company Limited 

“ MPG ” 

 

บริษัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
Health Empire Corporation Public Company Limited 

“ HEMP ” 

 
 
 

 

  โดยมีมติดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
(การลงมต:ิ ใชค้ะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่( 3/4 ) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

  เห็นดว้ย 1,209,585,721 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   100.00  
  ไม่เห็นดว้ย         0   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
  งดออกเสียง  0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00   
  บตัรเสีย 0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
 ของจ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

 หมำยเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้เข้ำร่วมประชุมในวำระนี ้จ ำนวน 32 รำย รวม
จ ำนวนหุน้ได ้1,209,585,721หุน้ 

 ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้มอบอ ำนำจใหก้รรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ มีอ ำนำจลงนำมในเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกับกำรเปล่ียนชื่อบริษัทฯ 
แก่หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ 

วำระที ่8   เรือ่งอืน่ๆ (ถำ้มี) 
 - ไม่มี - 

 

      จึงเรียนมำเพื่อทรำบ  

 

          ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
         -สามารถ ฉั่วศริิพฒันา- 
 

                     ( นำยสำมำรถ ฉั่วศิรพิฒันำ ) 
                        ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 


