
 

 

บริษัท เอ็มพจี ีคอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุน้  
ประจ ำปี 2564 

 

วันอังคำร ที ่27 เมษำยน 2564  เวลำ 10.00 น. 

ณ โรงแรม เอสซี ปำรค์ 

เลขที ่474 ซอย ประดิษฐม์นูญธรรม แขวงวังทองหลำง  

เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 

  

เปิดรบัลงทะเบียนเวลา 8.00 น. 

 

 

*บรษิทัฯ งดแจกของช ำร่วย เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยควำมโปร่งใส และแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

ของ บรษิทัฯ ใหล้ด/เลกิ กำรแจกของช ำร่วยในกำรประชุมผูถ้อืหุน้  

*บรษิทัฯ งดบรกิำรอำหำร และงดรบัประทำนอำหำรในบรเิวณจดักำรประชุมโดยเดด็ขำด เพือ่ลดควำมเสีย่ง
ของกำรแพร่กระจำยของเชือ้ไวรสั COVID-19 

 
 
 



มำตรกำรและแนวทำงปฏิบตัตินส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564  
กรณีกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  

 

ตามที่สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยงัคงมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง บริษัท เอ็ม
พีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความห่วงใยต่อสถานการณด์งักล่าวจึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวปฏิบติัตนในการเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ดงันี ้ 
1.  ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ แทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 และเพื่อสขุอนามยัของผูถ้ือหุน้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือ
จากผูถ้ือหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐาน
ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับซึ่งจะจัดส่งไปพรอ้มหนังสือเชิญประชุม โดยไม่ต้องติดแสตมป์มายัง เลขำนุกำรบริษัท บริษัท เอ็มพีจี         
คอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 20 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงพลับพลำ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310 

2.  ขอแจ้งช่องทำงกำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำ โดยผูถ้ือหุน้ที่ประสงคจ์ะส่งค าถามล่วงหนา้สามารถกระท าไดผ้่านช่องทาง ดงันี ้ 
ส่งมาพรอ้มกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (โดยไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งได้ส่งไปพรอ้มหนังสือเชิญประชุมมายัง  
เลขานกุารบริษัท บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 20 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

หรือ Email: mpg_cs@mangpong.co.th  
3.  กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอท าความเขา้ใจมายงัผูถ้ือหุน้ถึงแนวทางการ

ด าเนินการจดัประชมุของบริษัทฯ เพื่อป้องกนัและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ดงันี ้ 
3.1 บริษัทฯ จะจดัตัง้จดุคดักรองตามแนวปฏิบติัของกรมควบคุมโรคบริเวณหนา้หอ้งประชมุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ตรวจพบผูท้ี่มีความเสี่ยง หรือ ผู้ที่มี

อาการเกี่ยวกบัทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตใหผู้ถ้ือหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉันทะของผูถ้ือหุน้ที่มีความเส่ียงดงักล่าวเขา้ไป
ในหอ้งประชมุ (ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้มาประชมุดว้ยตนเองท่านสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้รว่มประชมุแทน
ได)้ การต่อแถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน จะเวน้ระยะห่างอย่างนอ้ย 1 เมตร  

3.2 ผูเ้ขา้รว่มการประชมุจะถกูเชิญใหน้ั่งโดยมีระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ที่เหมาะสมโดยเวน้ระยะห่างระหว่างเกา้อี ้  อย่างนอ้ย 
1 เมตร ซึ่งจะท าใหม้ีจ  านวนที่นั่งในหอ้งประชุมจ ากัดจะสามารถรองรบัผูถ้ือหุน้ และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะ (“ผูเ้ขา้ร่วมประชุม”) จึงใคร่ข อ
ความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่ท่านไดร้บั เพื่อประโยชนใ์นการติดตามกรณีเกิดเหตุการณใ์ดๆ ขึน้ และเมื่อที่นั่งที่จัดให้
เต็มแลว้ท่านผูถ้ือหุน้จะไม่สามารถเขา้พืน้ที่การประชุมเพิ่มเติมได ้จึงขอความร่วมมือผูถ้ือหุน้ที่มาประชุม   ดว้ยตนเองในการมอบฉันทะ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเขา้รว่มประชมุ  

3.3 ด าเนินการท าความสะอาดสถานที่จดัการประชมุดว้ยแอลกอฮอลก์่อนเร่ิมการประชมุ และขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุเตรียมหนา้กาก
อนามยัและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เขา้รว่มการประชมุ  

3.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงขอลดการใชไ้มโครโฟนส าหรบัการสอบถามของผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยขอความร่วมมือ
ท่านที่ตอ้งการสอบถามกรอกค าถามลงในกระดาษและส่งค าถามใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ เพื่อจดัส่งค าถามแก่ประธานกรรมการต่อไป  

3.5 บริษัทฯ งดบริการอาหาร เครื่องดื่ม และงดรบัประทานอาหารในบริเวณจดัการประชมุโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพรก่ระจาย
ของเชือ้ไวรสั  

3.6 เพื่อการคดักรองโรคปอดอกัเสบจากเชือ้ไวรสั COVID-19 ในกรณีที่ท่านปกปิดขอ้มลูดา้นสขุภาพ หรือ ประวติัการเดินทางของท่าน อาจถือ
เป็นความผิดตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  

3.7 หากสถานการณม์ีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือ มีขอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชมุผูถ้ือหุน้ บริษัทฯ จะแจง้
ใหท้่านทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ (https://www.mangpong.co.th)  

 
ทัง้นี ้หากมีผูเ้ขา้ร่วมเป็นจ านวนมาก หรือ มาพรอ้มกันหลายท่านอาจท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการคดักรองและการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุ 
บริษัทฯ ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

mailto:mpg_cs@mangpong.co.th%20หรือ
https://www.mangpong.co.th/


หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564     บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 1/7 

บริษัท เอ็มพจีี คอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) ทะเบียนเลขที ่0107546000440 
 
 
         วนัท่ี  26 มีนาคม 2564 
 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  

บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 10 กมุภาพนัธ ์2564 
 2. ประวตัิของกรรมการท่ีเสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 

3.  หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระ ของ บรษิัท เอม็พีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
4. บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 
5. ประวตัิโดยยอ่ของกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะ 
6. ขอ้บงัคบับรษิัทฯ เฉพาะส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
7. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชมุ และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง 
8. ขัน้ตอนการเขา้หอ้งประชมุ 
9. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แนะน าใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ) 

(สามารถ download หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ไดจ้าก www.mangpong.co.th)  
10. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 
11. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code 

 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่  3/2564 เมื่อวันที่  25 
กุมภาพันธ์ 2564 มีมติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัองัคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม 
เอสซี ปารค์ เลขที่ 474 ซอย ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวง วงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  เพื่อพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้

 
ข้อควรทรำบ : 

1.  บรษิัทฯ ไดเ้สนอรายงานการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์2564 ไวบ้นเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (https://www.mangpong.co.th) โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ แกไ้ข หรือ ทักทว้ง ตัง้แต่วันที่ 23 กุมภาพันธ ์
2564 ถึง 11 มีนาคม 2564 แลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดขอแกไ้ข หรือ ทกัทว้ง รายงานการประชมุฯ ดงักล่าว 

2.  บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เพิ่มเติม 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 พรอ้มทัง้สิทธิ
และขัน้ตอนการเสนอวาระและบคุคลดงักล่าวใหเ้ป็นท่ีทราบโดยทั่วกนั ผ่านช่องทางเผยแพรข่องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ 
Website ของบริษัทฯ (https://www.mangpong.co.th) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 
ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอ 

 
 
 



หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564     บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 2/7 

วำระที ่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่10 กุมภำพนัธ ์2564 
 (การลงมต:ิ ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 

ควำมเป็นมำและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ได้จัดขึน้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
(ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 1) บริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยไดส่้งใหต้ลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแลว้ รวมถงึไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ  

ควำมเหน็คณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ          
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564  
 

วำระที ่2 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิของบริษัท ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 และรับทรำบผลกำร
ด ำเนินงำน 

 (การลงมต:ิ ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 

ควำมเป็นมำและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ตอ้งจัด
ใหม้ีการจดัท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ ที่ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ว่าถกูตอ้ง  
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ  โดยรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้ และบริษัทฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา ไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 (ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code)  

ควำมเหน็คณะกรรมกำร  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทส าหรบัปี
สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน และรบัทราบผลการด าเนินงาน
ดงักล่าว 

 
วำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงนิปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563   

(การลงมต:ิ ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 

ควำมเป็นมำและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลทุกๆ ปี ในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไร
สทุธิประจ าปี ในกรณีที่ไม่มีเหตจุ าเป็นอื่นใดในการใชเ้งนิจ านวนนัน้ๆ และการจ่ายปันผลนัน้จะตอ้งไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติ
ของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั และตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 40 ซึ่งก าหนดไวว้่า “หา้มมิใหบ้ริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภท
อื่นนอกจากปันผลจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่มิใหจ้า่ยเงินปันผลใดๆ ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2563       
บรษิัทฯ มียอดขาดทนุสะสม จึงงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร  เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2563 เนื่องจากบรษิัทมีผลประกอบการขาดทนุ โดยคณะกรรมการเห็นชอบแลว้ 

 
วำระที ่4 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระกลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง 

(การลงมต:ิ ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 

ควำมเป็นมำและเหตุผล     บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญั       
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 พรอ้มทัง้สิทธิและขัน้ตอนการเสนอวาระและบุคคลดงักล่าวใหเ้ป็นท่ีทราบโดยทั่วกนั ผ่านช่องทางเผยแพรข่องตลาด



หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564     บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 3/7 

หลักทรพัยฯ์ และ Website ของบริษัทฯ (https://www.mangpong.co.th) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 
2564 ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอ 
 ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 16  ซึ่งก าหนดใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม
ที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุ จะตอ้งออกตามวาระในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ โดยกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง ท่ีประชมุผู้ถือ
หุน้สามารถเลือกเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ไดน้ั้น  (ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย ล าดับที่ 2 และ 3) ส าหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน คือ  

1) พลเอก ดร.สรุพนัธ ์ พุ่มแกว้            กรรมการอิสระ 
2) พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั   เอนกเวียง        กรรมการอสิระ 
3) นายสามารถ          ฉั่วศิรพิฒันา     กรรมการ 

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของ
บริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน ไดท้ าการสรรหาบคุคลโดยใชเ้กณฑด์งักล่าว ประกอบดว้ย ความสามารถ ประสบการณ ์วิสยัทศัน ์และความน่าเชื่อถือ 
ซึ่งบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอชื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้ 

1. มีคณุสมบตัิถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากัด, กฎหมายหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัย ์ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 

2. มีความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้
องคป์ระกอบของคณะกรรมการทั้งคณะ มีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนดว้ยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ที่
ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท ฯ และผู้ถือหุ้น โดย
ประกอบดว้ยผูท้ี่มีความรูด้า้นธุรกิจคา้ปลีก ผูท้ี่มีความรูด้า้นกฎหมาย และผูท้ี่มีความรูด้า้นบญัชีและการเงิน  

3.   มีประวัติการท างานที่ดี  ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ  ผูจ้ัดการ  พนักงาน  หรือผูม้ีอ  านาจในการ
จดัการของหน่วยงาน 

4.   มีความเป็นอิสระ  ปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการดว้ยความระมดัระวงั  ดว้ยความซื่อสตัย ์ สามารถทุ่มเทเวลาใหบ้รษิัทฯ 
ไดอ้ย่างเต็มที่  สามารถเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการไดอ้ย่างสม ่าเสมอ  โดยด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ  
และบรษิัทจดทะเบียนอื่น รวมกนัไม่เกิน 5 บรษิัท 

5.   มีอายแุละประสบการณก์ารท างานท่ีเหมาะสม  มีสขุภาพรา่งกายที่แขง็แรง  และมจีิตใจที่สมบรูณ์ 
6.   คุณสมบตัิของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตามคู่มือ       

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 คณะกรรมการบรษิัท ไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ คณุสมบตัิของบคุคลสนบัสนนุและสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์น
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง บุคคลทั้ง 3 ท่าน  สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดเ้ป็นอย่างดี  และมีประสบการณ์ในการท างานที่
เหมาะสมกับต าแหน่ง จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ใหก้รรมการทัง้ 3 ท่าน ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระ และ/หรือ กรรมการ ที่ครบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้รบัต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร    คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาโดยผ่านกระบวนการ
กลั่นกรองแลว้เห็นชอบและเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการ  3 ท่าน ใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ 

1) พลเอก ดร.สรุพนัธ ์ พุ่มแกว้            กรรมการอิสระ 
2) พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั   เอนกเวียง        กรรมการอสิระ 
3) นายสามารถ          ฉั่วศิรพิฒันา     กรรมการ 
 



หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564     บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 4/7 

วำระที ่5 พิจำรณำอนุมตัิก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 
(การลงมติ: ใชค้ะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม ( 2/3 ) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

ควำมเป็นมำและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 22 ซึ่งก าหนดใหก้รรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทน
จากบรษิัทฯ ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา แต่ทัง้นี ้จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงไดร้บัในฐานะลกูจา้งของ
บรษิัทฯ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 6) 

   คณะกรรมการ ไดพ้ิจารณาการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงความเหมาะสม และความจ าเป็นต่างๆ แลว้ 
จึงเห็นควรเสนอต่อผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินรวมไม่
เกิน 3,080,000 บาท (สามลา้นแปดหมื่นบาทถว้น) ซึ่งมากกว่าปี 2563 ที่ไดร้บัอนุมัติเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท  
แบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ  

1. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยจะท าการจ่ายทกุสิน้เดือนของเดือนนัน้ๆ  
2. เบีย้ประชมุ โดยจะจ่ายใหแ้ก่กรรมการตามจ านวนที่ไดเ้ขา้ประชมุจรงิในแต่ละครัง้ 

 โดยมีหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรค่าตอบแทน เปรียบเทียบกบั ปี 2563 ดงันี ้

ค่ำตอบแทนรำยเดือน (ยอดรวมรายปี) 
ต ำแหน่ง ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ)       ปี 2563 
ประธานกรรมการ 300,000 240,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ     240,000  180,000 
กรรมการตรวจสอบ     180,000 180,000 
กรรมการ     100,000 100,000 
กรรมการชดุย่อยอื่นๆ - - 

ค่ำเบีย้ประชุม  
ต ำแหน่ง ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ)             ปี 2563 
ประธานกรรมการ      20,000 25,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ      20,000 20,000 
กรรมการตรวจสอบ      10,000 10,000 
กรรมการ      10,000 10,000 
ประธานกรรมการชดุย่อยอื่นๆ 20,000 - 
กรรมการชดุย่อยอื่นๆ 10,000 - 

 อนึ่ง ตามซึ่งบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2563 แยกเป็นรายบุคคลจะปรากฏอยู่ในหัวขอ้ โครงสรา้งการจัดการ ในรายงานประจ าปี 2563 อย่างไรก็ดี
จ านวนค่าตอบแทนของบรษิัทฯ ยงัถือว่าเป็นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอในการจงูใจใหค้ณะกรรมการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มที่ต่อไป  

ควำมเหน็คณะกรรมกำร เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน  3,080,000 บาท โดยมีหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรค่าตอบแทนตามเดิม 
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วำระที ่6 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญช ีประจ ำปี 2564 
 (การลงมต:ิ ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

ควำมเป็นมำและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) ประกอบกบัขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 35 (ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 7) ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ ทกุปี และจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

ส าหรบัปี 2564 คณะกรรมการไดม้ีมติเสนอใหเ้ปล่ียนผูส้อบบญัชี โดยพิจารณาจากการท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแลว้ เห็นว่าผู้สอบบัญชีที่น าเสนอเป็นผู้ที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานสากล อีกทัง้มีความเขา้ใจในธุรกิจใหม่ของบรษิัทฯเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยใหก้ารตรวจสอบบญัชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 4 รวมถึง เสนออตัราค่าสอบบญัชีที่สอดคลอ้งกับปริมาณงาน และไดเ้ปรียบเทียบ
กบัค่าสอบบญัชีของบรษิัทจดทะเบียนในระดบัเดียวกนั จึงเสนอเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชี จาก บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั โดย
เสนอใหพ้ิจารณาแต่งตัง้  

1) นายชยัยทุธ  องัศวุิทยา   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  3885 

2) นางณฐัสรคัร ์ สโรชนนัทจ์ีน    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  4563 

3) นางสาวดรณี  สมก าเนิด   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  5007 
4) นางสาวจารุณี  น่วมแม ่   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  5596 
5) นายศิรเมศร ์    อคัรโชติกลุนนัท ์   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  11821 

จาก ส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่ง
มีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯได ้ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีดงักล่าว และ ส านกังาน เอ.เอ็ม.
ที. แอทโซซิเอท มีความรูแ้ละประสบการณใ์นการท างานที่ดี อีกทั้ง ไม่มีความสมัพนัธ ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ หรือ บริษัท
ย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว  ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหนา้ที่อย่างอิสระแต่
อย่างใด  จึงมีความเป็นอสิระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงนิ
ไม่เกิน 920,000 บาท โดยไม่มีค่าใชจ้่ายอื่นๆ  

               ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ท่ีผ่านมา 

 ปี 2564 ทีเ่สนอ 
(บำท) 

ปี 2563 
(บำท) 

ปี 2562 
(บำท) 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 920,000 920,000 1,035,000 
ค่าบรกิารอื่นๆ - 10,000 - 

นอกจากนี ้ส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จ านวน 2 บริษัท ไดแ้ก่ 
บริษัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 140,000 บาท และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอรย์ี่ 
จ ากดั ก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน ไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งเท่ากบัค่าสอบบญัชีของปี 2563  

ควำมเหน็คณะกรรมกำร คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแลว้ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามที่เสนอ โดยเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีใหม่ จาก บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด เป็น 
ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 และเห็นควรเสนอแต่งตัง้ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นางณฐัสรคัร ์สโรชนนัทจ์ีน ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4563 และ/หรือนางสาวดรณี 
สมก าเนิด ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5596 และ/หรอื นายศิร
เมศร ์อคัรโชติกุลนันท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 11821 และเสนอค่าสอบบัญชีประปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตาม
ขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดพิ้จารณากลั่นกรองแลว้อย่างเหมาะสม  
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วำระที ่7 พิจำรณำอนุมัติกำรเปลี่ยนชื่อและตรำประทับของบริษัท พร้อมทัง้กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ
ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนชื่อบริษัท 
(การลงมต:ิ ใชค้ะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่( 3/4 ) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน) 

ควำมเป็นมำและเหตุผล  

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ไดม้มีติอนมุตัิการเปล่ียนชื่อและตราประทบัของบรษิัท พรอ้มทัง้การแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 1 ของบรษิัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อบรษิัท รวมถึงการแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบัของ
บรษิัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนชื่อบรษิัท ดงันี ้

 ชื่อเดิม เปลี่ยนเป็น 

ชื่อภาษาไทย           
ชื่อภาษาองักฤษ   
ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ 

บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
MPG Corporation Public Company Limited 

“MPG” 

บรษิัท เฮลท ์เอ็มไพร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
Health Empire Corporation Public Company Limited 

“HEMP” 
 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงชื่อบริษัท     
ชื่อย่อหลกัทรพัย ์รวมทัง้ตราประทบัของบริษัท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 1 ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อบรษิัทฯ รวมถึงการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ตามที่เสนอทกุประการ  
 
วำระที ่8 พิจำรณำเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ำม)ี 
 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการ มอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการ หรือ ผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด มี
อ านาจในการแกไ้ข เปล่ียนแปลง วนั เวลา และ/หรือ สถานท่ีในการจดัประชมุผูถื้อหุน้ใหม่ ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยั โดยตอ้งอยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด และมอบอ านาจให้ นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยว์งศ์ หรือ นายพนม รัตนะรตั กรรมการอิสระ เป็น        
ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน 
(ประวตัิโดยย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะ และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ปรากฎตามที่ส่ิงที่ส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 5 
และ 9 ) ทั้งนี ้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะ
มายงับรษิัทฯ เป็นการล่วงหนา้ ภายในวนัศกุร ์ที่ 23 เมษายน 2564 ดว้ย จกัขอบพระคณุยิ่ง    

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตามก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว
ข้างต้น  โดยบริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันที่  19 
มีนาคม 2564  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิดใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลกัฐานต่างๆ ณ สถานท่ีประชุม ในวนั
องัคาร ที่ 27 เมษายน 2564 วันประชุม ไดต้ั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นตน้ไป ทั้งนี ้เอกสารและหลักฐานที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดง
ก่อนเขา้รว่มประชมุ และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย ล าดบัที่ 7  ส่วนขัน้ตอนการเขา้หอ้งประชุม และ
แผนท่ีสถานท่ีประชมุ ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 8 และ 10  

บรษิัทฯ มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผู้ถือหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชุมรวมถึงผูท้ี่มีส่วน
รว่มในการจดัประชมุทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอใหท้่านผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชุมทกุท่านปฏิบตัิตามมาตรการและแนวปฏิบตัิการ
ประชมุภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ซึ่งไดแ้จง้แลว้ในหนา้รองปกในของหนงัสือเชิญประชมุฉบบันีอ้ย่าง
เครง่ครดั โดยบรษิัทฯ ขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้



หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2564     บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 7/7 

อนึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564 และระเบียบวาระการประชุม
ดงักล่าว ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนการประชุมบนเว็บไซต ์(www.mangpong.co.th) ทัง้นี ้กรณีมีขอ้สอบถามกรุณาติดต่อสอบถามทาง 
E-mail: mpg_cs@mangpong.co.th โทรศพัท ์02-514-5000 หรือ  

นกัลงทนุสมัพนัธ ์- บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
20 ประดิษฐ์มนญูธรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์02-514-5000 หรือ E-mail: ir@mangpong.co.th  
 
 

             ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

            ( พลเอก ดร.สรุพนัธ ์พุ่มแกว้ ) 
                                                                                                                               ประธานกรรมการ 
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รำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 
ของ 

บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 
 
   
วันเวลำประชุม 

ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมทาวน ์อิน ทาวน ์กรุงเทพฯ เลขที่ 300/1 ถนน
ศรีวรา ทาวน ์อิน ทาวน ์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง/เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 
กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม 

1. พลเอก ดร.สรุพนัธ ์  พุ่มแกว้ ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ 
2. พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั เอนกเวียง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายเฉลิมพงษ ์  มหาวาณิชยว์งศ ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
4. นายสามารถ  ฉั่วศิรพิฒันา กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
5. นายสทิธิชยั  เกษรสมบตัิ กรรมการ 
6. นายพนม  รตันะรตั กรรมการอิสระ (เขา้ประชมุหลงัจากวาระที่ไดร้บัการแต่งตัง้แลว้) 
7. นายธิบด ี  มงัคะลี กรรมการ (เขา้ประชมุหลงัจากวาระที่ไดร้บัการแต่งตัง้แลว้) 
8. ดร.ก าพล  บรุยิเมธากลุ กรรมการ (เขา้ประชมุหลงัจากวาระที่ไดร้บัการแต่งตัง้แลว้) 

 
  ทัง้นี ้นายวิสิฐ ตนัติสนุทร, นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร, นายอภิวฒุิ พิมลแสงสุริยา,  นายวิทูร มโนมยักุล และ นาย
ปิยวรรพท์า ตรีเอนกวนิศ ไดข้อลาออกจากการเป็นกรรมการของบรษิัทฯแลว้ และบรษิัทฯไดแ้จง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบแลว้
ภายในเวลาที่ก าหนด 
            อนึ่ง เนื่องจากนายวิทูร มโนมยักลุ ลาออกจากการเป็นกรรมการก่อนครบวาระ ปัจจุบนับริษัทฯ จึงยงัอยู่ระหว่างการ  
สรรหากรรมการแทน นายวิทรู มโนมยักลุ และจะแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์และผูถื้อหุน้ทราบต่อไป 
  ดงันัน้ ก่อนเปิดการประชุมคณะกรรมการของบรษิัทฯ จึงมีทัง้หมด 5 ท่าน กรรมการที่เขา้รว่มประชุม จ านวน 5 ท่าน 
คิดเป็นสดัสว่น รอ้ยละรอ้ย 
 

ฝ่ำยบริหำรทีเ่ข้ำร่วมประชุม 
 1. นางทองอยู่       ถาวรสกลุชยั           กรรมการบรหิาร และรองประธานฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 2. นางสาวครมิา         จรูญสกลุวงศ ์         เลขานกุารบรษิัท และนกัลงทนุสมัพนัธ ์
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ผู้สอบบัญชี จำก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกัด 
  1. นางสาวอรสิา             ชมุวิสตูร              ผูส้อบบญัชี  
  2. นายอนมุาศ         โชติช่วง   ผูช้่วยผูต้รวจสอบบญัชี  

อำสำสมัครตรวจสอบกำรนับคะแนนจำกผู้ถือหุ้น คือ นายเพิ่มสินธุ์ เหินฟ้าปัญญา ผูถื้อหุน้ อาสาสมคัรเขา้ร่วมเป็นพยาน
รว่มกบัเจา้หนา้ที่ตรวจนบัคะแนน 

ผู้สังเกตกำรณ์ จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ น.ส.ราตรี วิดิษฏ์สุรวงศ์ ในฐานะผู้ด าเนินโครงการ “การประเมิน
คณุภาพการจดัประชมุผูถื้อหุน้” เป็นอาสาพิทกัษส์ิทธิผูถื้อหุน้ที่ปฏิบตัิงาน ภาคสนามในปี 2564 
 
ก่อนเร่ิมกำรประชุม 
 นางสาว วรรณวรางค ์ พุฒิกมลพนัธุ ์ ผูด้  าเนินรายการ (พิธีกร) ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ไดแ้จง้วิธีปฏิบตัิ
ในการลงคะแนนและนบัคะแนน ดงันี ้

ส าหรบัวธีิปฏิบตัิในการลงคะแนนและนบัคะแนน มีดงันี ้
1. ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเห็นในบตัรลงคะแนนที่ไดร้บัจากการลงทะเบียน   
2. ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือ หนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง ผูถื้อหุน้รายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่มี หรือ ที่

ไดร้บัมอบฉนัทะมาเท่านัน้ 
3. การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอมติจากที่ประชมุ และเพื่อใหก้ารด าเนินการประชมุเป็นไปอย่างเรียบรอ้ย

และรวดเร็ว ผูถื้อหุน้ซึ่งมีบตัรลงคะแนนอยู่นัน้ จะลงคะแนนเสียง เฉพาะ ในกรณีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง โดยเจา้หนา้ที่จะ
เก็บบตัรลงคะแนน เฉพาะบตัรที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เท่านัน้ และในการนับคะแนน จะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนน
เสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง โดยจะน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุ ดงันัน้ สว่นที่เหลือ
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ  
 ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ออกเสียง เห็นดว้ยในแต่ละวาระ ใหเ้ก็บบัตรลงคะแนนไวก้่อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ 
หรือ หย่อนลงกลอ่งรบับตัรที่ประตทูางออก หลงัเสรจ็สิน้การประชมุ  
 ในการลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั ดังนั้น การ
ลงคะแนนเสียงลกัษณะดงัต่อไปนี ้ถือเป็นบตัรเสีย และมีผลใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ  

3.1 บตัรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง  
3.2 บตัรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  
3.3 บตัรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากบั  
3.4 บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่  

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากบัทกุครัง้ 
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4. กรณีของการมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ หากผูถื้อหุน้ไดแ้สดงเจตนาในเรื่องของการลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ
มาแลว้ บรษิัทฯ จะยึดถือตามเจตนาของผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะดงักลา่วทกุประการ 

5. ในแต่ละวาระการประชมุ จะมีการแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนใหท้ราบว่า มีผูถื้อหุน้ออกเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
งดออกเสียง และ มีบตัรเสียหรือไม่ เป็นจ านวนเท่าใด และอตัรารอ้ยละเท่าใด เม่ือเทียบกับจ านวนที่ลงคะแนนเสียงทัง้หมด เป็น
ทศนิยม 2 ต าแหน่งใหท้ี่ประชมุทราบ 

6. หากผูถื้อหุน้ ประสงคจ์ะไม่อยู่ในหอ้งประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และตอ้งการรกัษาสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนัน้ๆ ใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนวาระนัน้ๆ และมอบใหก้ับเจา้หนา้ที่ที่เก็บบตัรลงคะแนน เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่
ไดต้รวจนบัคะแนนเม่ือถึงวาระนัน้ๆ    

 หากไม่ไดม้อบไว ้จะถือว่าผูถื้อหุน้ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ รวมทัง้วาระที่เหลืออยู่ทัง้หมด 
7. ส าหรบัการลงคะแนนในวาระที่  3  การแต่งตัง้กรรมการ จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล แต่ท าการลงคะแนน

เสียงพรอ้มกนัในคราวเดียว 
 และเพื่อใหส้อดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจด

ทะเบียน และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ตอ้งการใหม้ีการนบัคะแนนจากบตัรลงคะแนน
ทกุใบ ดงันัน้ เพื่อใหจ้  านวนหุน้ และคะแนนเสียงมีความแน่นอน บรษิัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนของวาระที่ 3 นีทุ้กใบของผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะทกุคน 

 โดยบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงก่อน  เพื่อน ามาตรวจนบัคะแนน แลว้จึงจะเก็บบตัร
ลงคะแนนที่เห็นดว้ย เพื่อรวบรวมไวต้รวจสอบภายหลงัจบการประชมุ 

8. ในการแสดงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ บรษิัทฯ จะแสดงคะแนนหลงัจากผูถื้อหุน้ลงมติในวาระนัน้ๆ เสรจ็แลว้จึงจะ
ด าเนินการในวาระถดัไป 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ที่มาร่วมประชุมภายหลงัเริ่มการประชุมแลว้  มีสิทธิลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาและยงัไม่ไดล้งมต ิ

9. ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ ซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และบริษัทฯ  จะตอบ
ค าถามของผูถื้อหุน้อย่างครบถว้นในประเด็นส าคญัที่เก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ๆ ก่อนการแสดงคะแนนในแต่ละวาระ โดยไม่มีการ
เลื่อนไปตอบในวาระอื่น 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยยังคงมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณด์งักล่าว จึงไดแ้จง้ใหท้ราบถึงแนวปฏิบตัิตนในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 
1/2564 ซึ่งไดแ้นบอยู่ในหนงัสือเชิญประชมุที่จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านแลว้ 
 ส าหรบั ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการซกัถาม หรือ แสดงความคิดเห็น เพื่อความปลอดภยัและลดความเสี่ยงของเชือ้ CIVID-19 
บรษิัทฯ จึงขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้ที่ตอ้งการ ซกัถาม หรือ แสดงความคิดเห็น เขียนค าถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน ลงใน
กระดาษที่อยู่บนโต๊ะ พรอ้มแจง้ชื่อและนามสกุล และส่งใหก้ับเจา้หนา้ที่ โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผูอ้่านขอ้ค าถามเหล่านั้น



                      บริษัท เอ็มพจีี คอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)                            สิ่งทีส่่งมำด้วย 1 

 

หนา้ 4 จาก 30 

ใหก้รรมการของบริษัทฯ ตอบค าถาม แต่หากผูถื้อหุน้ตอ้งการซักถามดว้ยตวัเอง บริษัทฯ ก็ไดเ้ตรียม Microphone ซึ่งผ่านการ
ฆ่าเชือ้แลว้ อ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ดว้ย 

 เมื่อแจง้วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนและนบัคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทราบแลว้ จากนัน้ พลเอก ดร.สรุพนัธ ์พุ่มแกว้ ประธาน
กรรมการ เป็นประธานในที่ประชมุ และเริ่มด าเนินการประชมุ ดงันี ้
 
เร่ิมประชุม 
 ประธานฯ กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้เขา้สูก่ารประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ของบรษิัทฯ อีกครัง้ 

จากนั้น ประธานฯ ประกาศจ านวนผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุม โดย ณ ขณะที่เริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง 
จ านวน 9 ราย รวมจ านวนหุน้ 211,008,212 หุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้จ านวน 42 ราย รวมจ านวนหุน้ 170,516,601 
หุน้ รวมจ านวน 51 คน นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้หมด 381,524,813 หุน้ หรือเท่ากับรอ้ยละ 39.02 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด ของ
บรษิัทฯ จ านวน 977,753,684 หุน้ ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ดงักลา่ว และมีผูท้ี่มาประชุมดว้ยตนเองและจากผูร้บัมอบ
ฉนัทะแลว้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน  จึงครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ จึงเปิดการประชมุ ตามระเบียบวาระการประชมุ
ตามหนงัสือเชิญประชมุฯ ดงันี ้ 
 
วำระที ่1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที ่29 ธันวำคม 2563 

 ประธานฯ ใหท้ี่ประชมุพิจารณารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 โดยบรษิัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการ
ประชมุภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุฯ และไดส้ง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด และไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ แกไ้ข หรือ ทกัทว้ง ตัง้แต่วนัที่ 12 ถึง 27 มกราคม 2564 แลว้ ปรากฏ
ว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใด ขอแกไ้ข หรือ ทกัทว้ง รายงานการประชมุฯ ดงักลา่ว จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 ที่ประชมุพิจารณา 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามใดๆ ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน  

 ส าหรบัการลงมติในวาระนี ้ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และผูถื้อหุน้ที่
ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง จะยกมือเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนน เพื่อนบัคะแนนต่อไป 
 
 
 
 



                      บริษัท เอ็มพจีี คอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)                            สิ่งทีส่่งมำด้วย 1 

 

หนา้ 5 จาก 30 

มต ิ  ที่ประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 29 ธันวาคม 2563 
  เห็นดว้ย 412,255,913 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   100.00  
  ไม่เห็นดว้ย         0   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
  งดออกเสียง  0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00   
  บตัรเสีย 0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 

 ของจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

 หมำยเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากที่ประชุมผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี ้จ  านวน 16 ราย รวม
เป็นจ านวน 67 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้412,255,913 หุน้ 
 
วำระที ่2  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562  

 ส าหรบัวาระนี ้ ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้พิธีกร น าเสนอรายละเอียดใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 พิธีกร กลา่วว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั ซึ่งก าหนดใหบ้รษิัทฯ ตอ้งจดัใหม้ีการจดัท างบ
การเงิน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง  
คณะกรรมการบรษิัท จึงไดจ้ดัใหม้ีการบนัทกึขอ้มลูทางบญัชีที่ถกูตอ้ง ครบถว้น เลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสม และถือปฏิบตัิ
โดยสม ่าเสมอ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ที่รบัรองโดยทั่วไป รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  

 ทัง้นี ้รายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ ส  าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 
2562 ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา จึงขอสรุปขอ้มลูที่ส  าคญั
ดงันี ้

  สินทรพัยร์วม      95     ลา้นบาท 
  หนีส้ินรวม      93     ลา้นบาท 
  สว่นของผูถื้อหุน้         2.5  ลา้นบาท 
  รวมรายได ้                158     ลา้นบาท 
  ขาดทนุก่อนภาษีเงินได ้                  (45)     ลา้นบาท 
  ขาดทนุสทุธิ                (45)     ลา้นบาท 
  ขาดทนุต่อหุน้                  (0.046) บาท 
  จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุน้)                978     ลา้นหุน้ 
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หนา้ 6 จาก 30 

ความเห็นคณะกรรมการ 

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการ ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ     
งบการเงินของบริษัทส าหรบัปีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยผูส้อบบัญชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว  จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติ
อนมุตัิงบการเงินของบรษิัทฯ ส  าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  

 ที่ประชมุพิจารณา 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม   

 นายปราโมทย ์ลิบรตันสกลุ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า หนีส้ินกบัสว่นของผูถื้อหุน้ปัจจบุนัอยู่ที่เท่าไร 

 พิธีกร ตอบว่า สว่นของผูถื้อหุน้อยู่ที่ 2.5 ลา้นบาท 

 นายธิบดี มงัคะลี ผูถื้อหุน้ ขออนญุาตตอบค าถามนี ้

 งบการเงินนีเ้ป็นงบการเงินของบริษัทฯ ส  าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ก็เป็น
กลุ่มแกตเจ็ด ส่วนหนีข้องบรษิัทฯ ไม่มีหนีธ้นาคาร ส่วนใหญ่จะเป็นหนีก้ารคา้ สินคา้ส่วนมากเป็นสินคา้ฝากขายกว่า 80% และ
สามารถคืนสินคา้ไดท้ัง้หมด  

 นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา CEO กล่าวเสริมว่า ครัง้แรกที่เขา้มาดูธุรกิจของบริษัทฯนี ้ก็พบแลว้ว่า ส่วนของผูถื้อหุน้
ของบรษิัทฯจะติดลบ และเชื่อว่าคงไม่มีผูถื้อหุน้คนใดจะลงทนุเพิ่มถา้บรษิัทฯติดลบ ดงันัน้ ตัง้แต่ที่เขา้มาบรหิารตลอด 1 เดือนที่
ผ่านมานี ้ก็ไดม้ีการปรบัโครงสรา้งการบรหิารไปแลว้ โดยการปรบัลดบคุลากร เลิกสาขา เจรจาปลอ่ยพืน้ที่ใหเ้ช่าช่วง ปรบัเปลี่ยน
ธุรกิจใหม่ โดยสิ่งที่จะเกิดขึน้ คือ จะไม่เห็นสินคา้เดิมในธุรกิจของบรษิัทฯอีก ซึ่งรายละเอียดจะกลา่วเพิ่มในวาระเพิ่มทนุต่อไป 

 นายปราโมทย ์ลิบรตันสกลุ ผูถื้อหุน้ สอบถามเพิ่มถึงธุรกิจใหม่ว่ามีรายไดแ้ลว้หรือยงั 

 นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา CEO ตอบว่า ธุรกิจที่จะเขา้มามีรายไดอ้ยู่แล้ว แต่ทั้งนีต้อ้งผ่านวาระการเพิ่มทุนของ   
บรษิัทฯ ไปก่อน ส  าหรบัวาระนี ้ตอบไดเ้พียงว่า ปัญหาของธุรกิจเดิมนัน้ไดร้บัการแกไ้ขไปแลว้ 

 ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการสอบถาม ตัง้ค าถามที่อยู่ในวาระเท่านัน้ 

 ผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามใดๆ เพิ่มเติมแลว้ ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน  

 ส าหรบัการลงมติในวาระนี ้ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  และผูถื้อหุน้ที่
ไม่เห็นดว้ย  หรือ งดออกเสียง จะยกมือเพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนน เพื่อนบัคะแนนต่อไป 
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หนา้ 7 จาก 30 

มต ิ ที่ประชมุมีมตอินมุตัิงบการเงินของบรษิัทส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้  
  เห็นดว้ย 412,255,913 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   100.00  
  ไม่เห็นดว้ย         0   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
  งดออกเสียง  0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00   
  บตัรเสีย 0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
 ของจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

 หมำยเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุในวาระนี ้จ  านวน 67 ราย รวมจ านวนหุน้
ได ้412,255,913 หุน้ 
 
วำระที ่3   พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งต้ังกรรมกำร 

ประธานฯ กล่าวว่า  เพื่ อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเติบโตขึ ้น 
คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้ 

1) นายพนม รตันะรตั          เสนอแต่งตัง้เป็น   กรรมการอิสระและกรรมการ 

2) นายธิบดี    มงัคะลี          เสนอแต่งตัง้เป็น   กรรมการ 

3) ดร. ก าพล  บรุยิเมธากลุ    เสนอแต่งตัง้เป็น   กรรมการ 

หลงัจากนัน้ประธานฯ มอบหมายให ้พิธีกร น าเสนอรายละเอียดใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

พิธีกร กล่าวว่า ส  าหรบัประวัติของกรรมการทัง้ 3 ท่าน และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท แนบอยู่ในหนังสือเชิญ
ประชมุตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 2 และ 3 ที่สง่ใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านแลว้  

ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณารายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน แลว้ว่า มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทฯก าหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรูแ้ละประสบการณ์การท างานที่จะสามารถสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึง
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ โดยการลงคะแนนเสียงนี ้ขอใหท้ี่ประชมุท าการลงคะแนนเสียงพรอ้มกนัใน
คราวเดียวกนั จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 ที่ประชมุพิจารณา 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า 
 1) ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ก าหนดจ านวนกรรมการไวว่้าอย่างไร มีก่ีท่าน 
 2) กรรมการที่แต่งตัง้ใหม่แทนกรรมการเดิมใช่หรือไม่ 
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 3) กรรมการที่ถือหุน้เองสามารถเลือกตนเองไดห้รือไม ่

 คณุธิบดี มงัคะลี ผูถื้อหุน้ เสนอตอบในค าถามนีก้่อนออกจากหอ้งประชมุ ว่า 
 1) ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ก าหนดจ านวนกรรมการไวไ้ม่นอ้ยกว่า 5 ท่าน 
 2) กรรมการที่แต่งตัง้ใหม่ไม่ไดแ้ทนกรรมการเดิม และกรรมการที่ครบตามวาระที่ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ประจ าปี 2563 
ถึงแมจ้ะลาออก แต่ก็หมดวาระไปแลว้ จึงไม่สามารถแต่งตัง้แทนได ้
 3) ไม่มีขอ้กฎหมายหา้มไม่ใหก้รรมการที่ถือหุน้ไม่ตอ้งลงมติ เวน้แต่จะสละสิทธิเอง 

 นายปราโมทย ์ลิบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงประวัติของคุณธิบดี มังคะลี และการที่ท่านเคยด ารงต าแหน่ง
กรรมการเมื่อปี 2562 

 นายธิบดี มังคะลี ผูถื้อหุน้ ขอตอบว่า เป็นที่ทราบกันอยู่แลว้ ประมาณช่วงปี 2556 ที่บริษัท MPG ติด SP ตนเคยมา
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินด าเนินการในเรื่องของ Resume Trade จนบริษัทฯ กลับมา Trade ไดอ้ีกครัง้ ดว้ยความที่มีความ
ผูกพนักับบริษัท MPG ต่อมาตน้ปี 2562 จึงไดซ้ือ้หุน้ของบรษิัท MPG จากคณุกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร จ านวน 20% และเขา้มา
เป็นกรรมการ แต่เนื่องจากมีความคิดเห็นหลายอย่างที่ไม่ตรงกนั จึงตดัสินใจใหก้รรมการชดุก่อนบรหิารกันเอง และสว่นตวัก็ถือ
หุน้เพียงอย่างเดียว 

 ประธานฯ กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่ตอบค าถาม 

 นายธิบดี มงัคะลี ผูถื้อหุน้ ออกจากหอ้งประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา 

 พิธีกร กล่าวต่อว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกับโครงการประเมินการจดัประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปีของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทย  สมาคมบริษัทจดทะเบียน และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ที่ต้องการใหม้ีการนับ
คะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดงันั้น เพื่อใหจ้  านวนหุน้ และคะแนนเสียงมีความแน่นอน และโปร่งใส  บริษัทฯ ขอเก็บบัตร
ลงคะแนนในวาระนีข้องทกุคน 

 ส าหรบัการลงมติในวาระนี ้ ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 โดยจะเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล แต่จะลงคะแนนเสียงพรอ้มกันในคราวเดียวกัน และจะสรุปมติคะแนน
เสียงของกรรมการแต่ละท่านตามล าดบั นอกจากนี ้บรษิัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนจ านวน 2 รอบ โดยรอบแรกเก็บเฉพาะผูถื้อหุน้
ที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เพื่อน ามาตรวจนบัคะแนนก่อน และรอบที่ 2 จะเก็บบตัรลงคะแนนของผูท้ี่ถือหุน้ในวาระนีท้กุใบ 
 
มต ิ ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการ ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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 3.1  มีมติอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากแต่งตัง้ นายพนม รตันะรตั ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ ดว้ยคะแนน
เสียง ดงันี ้

 เห็นดว้ย 421,256,214 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.99  
 ไม่เห็นดว้ย         100   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
 งดออกเสียง  0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00   
 บตัรเสีย 0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
 ของจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

 หมำยเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุ มาเพิ่ม ในวาระนี ้จ  านวน 1 ราย รวมเป็น
จ านวน 68 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้421,256,314 หุน้ 

 3.2  มีมติอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากแต่งตัง้ นายธิบดี มงัคะลี ด ารงต าแหน่งกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 เห็นดว้ย 421,256,214 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  99.99  
 ไม่เห็นดว้ย         100   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
 งดออกเสียง  0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00   
 บตัรเสีย 0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
 ของจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

 หมำยเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุ มาเพิ่ม ในวาระนี ้จ  านวน 1 ราย รวมเป็น
จ านวน 68 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้421,256,314 หุน้ 

 3.3  มีมติอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากแต่งตัง้ ดร.ก าพล บรุยิเมธากลุ ด ารงต าแหน่งกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
  เห็นดว้ย 415,731,114 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  98.69  
  ไม่เห็นดว้ย         100   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
  งดออกเสียง  5,525,100       เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    1.31   
  บตัรเสีย 0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 

 ของจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

 หมำยเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุ มาเพิ่ม ในวาระนี ้จ  านวน 1 ราย รวมเป็น
จ านวน 68 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้421,256,314 หุน้ 
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วำระที ่4  พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2563 

ส าหรบัวาระนี ้ ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้พิธีกร เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

พิธีกร กล่าวว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 22 ซึ่งก าหนดใหก้รรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทฯ 
ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา แต่ทัง้นี ้จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพงึไดร้ับในฐานะลกูจา้งของบรษิัทฯ 
ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย ล าดบัที่ 7 ซึ่งบรษิัทฯ ไดส้ง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุท่านแลว้ 

   คณะกรรมการ ไดพ้ิจารณาการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงความเหมาะสม และความจ าเป็นต่างๆ แลว้  
จึงเห็นควรเสนอต่อผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม
ไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองลา้นหา้แสนบาทถว้น) ซึ่งนอ้ยกว่าที่ไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
ซึ่งเป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 สว่น คือ  

1. เงินประจ าต าแหน่ง จ่ายตามระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง โดยในปี 2562 จ่ายค่าตอบแทนรวม 1,079,443.38 บาท 

2. ค่าเบีย้ประชมุ จ่ายเฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุเท่านัน้ แบ่งจ่ายเป็น ดงันี ้
    - เบีย้ประชมุกรรมการบรษิัท          320,000  บาท 

     - เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ    150,000  บาท 
          รวม      470,000  บาท 

โดยมีหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรค่าตอบแทน เปรียบเทียบกบั ปี 2562 ตามตารางที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

เงนิประจ ำต ำแหน่ง (บาทต่อคน และจ่ายเป็นรายไตรมาสตามระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง) 
ต ำแหน่ง ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ)       ปี 2562 
ประธานกรรมการ 240,000 240,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ     180,000  180,000 
กรรมการตรวจสอบ     180,000 180,000 
กรรมการ     100,000 100,000 
กรรมการชดุย่อยอื่นๆ - - 

ค่ำเบีย้ประชุมกรรมกำร (บาทต่อคนต่อครัง้ และจ่ายกรณีมาประชมุ)  
ต ำแหน่ง ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ)             ปี 2562 
ประธานกรรมการ      25,000 25,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ      20,000 20,000 
กรรมการตรวจสอบ      10,000 10,000 
กรรมการ      10,000 10,000 
กรรมการชดุย่อยอื่นๆ - - 
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อนึ่ง ตามซึ่งบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2562  รวมทั้งสิน้ 1,549,443.38 บาท  (หนึ่งลา้นห้าแสนสี่หมื่นเกา้พันสี่รอ้ยสี่สิบสามบาทสามสิบแปด
สตางค์) คิดเป็น 51.65% ของค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ส าหรับ
ค่าตอบแทนแยกเป็นรายบุคคลจะปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสรา้งการจัดการ ในรายงานประจ าปี 2562 อย่างไรก็ดีจ  านวน
ค่าตอบแทนของบรษิัทฯ ยงัถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอในการจงูใจใหค้ณะกรรมการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มที่ต่อไป 

ความเห็นของคณะกรรมการ  
ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 

2563 ในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งนอ้ยกว่าไดร้บัการอนมุตัิส  าหรบัปี 2562 โดยมีหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรค่าตอบแทน
ตามเดิม จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

ที่ประชมุพิจารณา 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ สอบถามและแสดงความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการของปี 2563 ที่จ่ายไปแลว้
นัน้ เห็นว่าควรที่จะใหผู้ถื้อหุน้ใหส้ตัยาบนั เพราะไดท้ าไปก่อนแลว้ แต่ถา้ยงัไม่ไดท้  าถึงจะเป็นการขออนมุตัิ 

นายธิบดี มังคะลี กรรมการ กลบัเขา้หอ้งประชุมแลว้ พรอ้มกับกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายพนม รตันะรตั และ 
ดร.ก าพล บรุยิเมธากลุ ขอตอบว่า  

การขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปกติแลว้ในแต่ละปีจะจ่ายก่อนแลว้ในเดือนมกราคม ถึง มีนาคม และ
ค่อยมาขออนุมตัิผูถื้อหุน้ในเดือนเมษายน แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไดร้บัผลกระทบทัง้จากสถานการณ ์COVID ที่ผ่านมา และจาก
การไม่สามารถจัดประชุมได ้รวมทั้งเมื่อจัดประชุมได ้แต่ผู้ถือหุน้ไม่อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในทางปฏิบัติแลว้ 
ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายไปแลว้นั้น กรรมการจะตอ้งน ากลบัมาคืนบริษัทฯ คณะกรรมการจึงไดห้ารือกันและไดพ้ิจารณา
กลั่นกรองอย่างเหมาะสมแลว้จึงเห็นควรเสนอใหจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2563 จากเดิมที่เคยเสนอ 3,000,000 บาท 
ลดลงเป็น 2,500,000 บาท ซึ่งนอ้ยกว่าไดร้บัการอนมุตัิในปี 2562 ดงันัน้ ในประเด็นการใหส้ตัยาบนั หรือ ใหอ้นมุตัินัน้ จึงยืนยนั
ว่าเป็นการขอใหอ้นมุตัิตามหลกัเดิมที่กฎหมายก าหนด  

เม่ือไม่มีขอ้ซกัถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

 ส าหรบัการลงมติในวาระนี ้ ใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม ( 2/3 ) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชุม และใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย  หรือ งดออกเสียง ที่ลงคะแนนแลว้ยกมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนับ
คะแนนต่อไป 
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มต ิ   ที่ประชมุมีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
  เห็นดว้ย 421,563,980 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00 
  ไม่เห็นดว้ย         0   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
  งดออกเสียง  0      เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00   
  บตัรเสีย 0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
 ของจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 หมำยเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุ มาเพิ่ม ในวาระนี ้จ  านวน 2 ราย รวม
เป็นจ านวน 70 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้421,563,980 หุน้ 
 
วำระที ่5  พิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2563 

 ส าหรบัวาระนี ้ ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้พิธีกร น าเสนอรายละเอียดใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 พิธีกร กล่าวว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) ประกอบกับขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 35 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย ล าดับที่ 7 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญ       
ผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ ทกุปี และจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

 ส าหรบัปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการพิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแลว้เห็นว่าผูส้อบบญัชีที่น  าเสนอ
เป็นผูท้ี่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบตัิงานที่เป็นมาตรฐานสากล อีกทัง้มีความเขา้ใจในธุรกิจของบรษิัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่ง
จะช่วยใหก้ารตรวจสอบบญัชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดงัประวตัิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย ล าดับที่ 4 รวมถึง 
เสนออตัราค่าสอบบญัชีที่สอดคลอ้งกับปรมิาณงาน และไดเ้ปรียบเทียบกบัค่าสอบบญัชีของบรษิัทจดทะเบียนในระดบัเดียวกัน 
จึงเสนอเปลี่ยนแปลงและใหพ้ิจารณาแต่งตัง้ ผูส้อบบญัชี จาก ส  านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็น ดงันี ้

 1. ส านกังานสอบบญัชี 
     บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกัด 

 2. ผูส้อบบญัชี 
 (1) นายสวุฒัน ์   มณีกนกสกลุ    ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่  8134  
 (2) นางสาวอรสิา  ชมุวิสตูร    ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่  9393 
 (3) นายพีระเดช   พงษเ์สถียรศกัด์ิ    ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที่  4752 

 ซึ่งบริษัทฯไดแ้นบรายชื่อและประวัติของผูส้อบบัญชีในหนังสือเชิญประชุมฯ สิ่งที่ส่งมาดว้ย 4 ตามที่ส่งใหผู้ถื้อหุน้
แลว้ 

 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมาจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2563 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯได ้
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ทั้งนี ้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว และ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด มีความรูแ้ละประสบการณ์ในการท างานที่ดี อีกทั้ง ไม่มี
ความสมัพนัธ ์และไม่มีสว่นไดเ้สียกบับรษิัทฯ หรือ บรษิัทย่อย / ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว  
ในลกัษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างอิสระแต่อย่างใด  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบรษิัทฯ  
 โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท โดยราคานีย้งัไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ซึ่งเบิกตามจรงิ แต่
ไม่เกิน 10,000 บาท (ค่าพาหนะในการปฏิบตัิงาน, ค่าลว่งเวลา, ค่าไปรษณีย,์ ค่าโทรศพัท)์  
 นอกจากนี ้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ยังเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จ านวน  2 บริษัท ไดแ้ก่ 
บริษัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 140,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชี
ของปี 2562 จ านวน 15,000 บาท และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอรย์ี่ จ  ากัด ก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน ไม่เกิน  40,000 
บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบญัชีของปี 2562 จ านวน 15,000 บาท  
 อนึ่ง ผูส้อบบัญชีดังกล่าวไดร้บัการเปลี่ยนแปลงและแต่งตัง้จากมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อ
วนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2563 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้แต่งตัง้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 โดยเปิดเผยผ่านระบบสง่ข่าวของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  
 แต่เนื่องจากด้วยผลกระทบจากสถานการณ์  COVID-2019 เป็นเหตุให้บริษัทฯต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญ
ประจ าปีผูถื้อหุน้ออกไป จากเดิมวนัที่ 29 เมษายน 2563 เป็นวนัที่ 17 มิถนุายน 2563  
 ดงันัน้ ส  าหรบังบการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1/2563 บริษัทฯ จึงไดใ้หผู้ส้อบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชีธรรม
นิติ จ ากัด เป็นผูส้อบทาน และได้เปิดเผยและน าส่งงบการเงินที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 แลว้ โดยเป็นไปตามแนวปฎิบัติตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ (ก.ต.ท.) ไดอ้อกประกาศที่ ทจ.28/2563 เม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 2563 
 ต่อมา เม่ือวนัที่ 17 มิถนุายน 2563 บรษิัทฯไม่สามารถด าเนินการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ได ้เนื่องจาก
ไม่ครบองคป์ระชมุ ส  าหรบังบการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2/2563 บรษิัทฯ จึงไดใ้หผู้ส้อบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชีธรรม
นิติ จ  ากัด สอบทานดว้ย และไดเ้ปิดเผยและน าสง่งบการเงิน ที่ไดร้บัความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 3/2563 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และ งบการเงินในไตรมาสที่ 3/2563 ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
5/2563 เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีดังกล่าวด้วย โดยเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ (ก.ต.ท.) ฉบบัที่ ทจ. 35/2563 ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2563  

ความเห็นของคณะกรรมการ  
 ทัง้นี ้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแลว้ เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอ
ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีใหม่ จาก ส  านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็น บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากัด เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 และเห็นควรเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 จึงขอใหท้ี่
ประชมุพิจารณา 
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 ที่ประชมุพิจารณา 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า เนื่องจากผูส้อบบญัชีเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อยที่จะขอใหปิ้ดบริษัท
ในวาระที่ 8 ดว้ย จึงอยากทราบว่าค่าสอบบญัชีนีไ้ดร้วมค่าด าเนินการในการปิดบรษิัทย่อยแลว้หรือยงั เนื่องจากการปิดบรษิัทก็
ตอ้งมีค่าใชจ้่ายดว้ย 

 นายธิบดี มงัคะลี กรรมการ ขอตอบแทนว่า ค่าสอบบญัชีนี ้เป็นการขออนมุตัิค่าสอบบญัชีของปี 2563 ซึ่งไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการขอใหปิ้ดบรษิัทย่อย ในปี 2564 

 เม่ือผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามใดๆ เพิ่มเติมแลว้ ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

 ส าหรบัการลงมติในวาระนี ้ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  และผูถื้อหุน้ที่
ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึน้ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เกบ็บตัรลงคะแนน เพื่อนบัคะแนนต่อไป 

มต ิ ที่ประชมุมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
  เห็นดว้ย 419,668,880 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  98.70 
  ไม่เห็นดว้ย         5,525,100   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    1.30 
  งดออกเสียง  0      เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00   
  บตัรเสีย 0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
 ของจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 หมำยเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุ มาเพิ่ม ในวาระนี ้จ  านวน 1 ราย รวม
เป็นจ านวน 71 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้425,193,980 หุน้ 
 
วำระที ่6 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 35, 36 และ 37 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ 

ส าหรบัวาระนี ้ ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้พิธีกร เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

พิธีกร กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ไดม้ีมติ
อนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสใน
การขยายธุรกิจของบรษิัทฯ โดยเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ ดงันี ้

ขอ้ 35.  ประกอบกิจการขายสง่ ขายปลีก จ าหน่าย น าเขา้ ส่งออก ผลิต รบัจา้งผลิต ฝากขาย และเป็นนายหนา้หรือ
ตัวแทนน าเข้าและจ าหน่ายยา ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
เคมีภณัฑ ์เวชภณัฑ ์เภสชัภณัฑ ์เวชส าอาง เครื่องมือแพทย ์ผลิตภัณฑส์  าหรบับ ารุงรกัษาสขุภาพและความงาม เครื่องส าอาง 
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หนา้ 15 จาก 30 

ผลิตภัณฑเ์สริมความงาม อุปกรณ์เพื่อการรกัษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร วิตามิน เกลือแร่ อาหาร 
เครื่องดื่มเพื่อการควบคมุน า้หนกั 

ข้อ 36.  ประกอบกิจการเพาะปลูก วิจัย ขายส่ง ขายปลีก น าเข้า ส่งออก เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ เพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ 
สมนุไพร และพนัธุพ์ืช 

ขอ้ 37.  ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาล รบัรกัษาคนไข้และผูป่้วยเจ็บ  รบัท าการฝึกสอนและอบรม
ทางดา้นวิชาการเก่ียวกบัการแพทย ์การอนามยั 

และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ จากเดิม เป็น
ดงันี ้

“ขอ้ 3.    วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ านวน 37 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์
ของบริษัทฯ และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ จึงขอใหท้ี่ประชุม
พิจารณา 
 ที่ประชมุพิจารณา 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม  
 นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ ขอทราบรายละเอียดและเหตผุลในการขอเพิ่มวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯในวาระนี ้
 ประธานฯ กลา่วว่า ก่อนที่ CEO จะใหข้อ้มลูในรายละเอียด ขอเรียนว่า ก่อนที่จะมารบัต าแหน่งประธานกรรมการไดม้ี
การสอบถามแลว้ว่า ถา้บริษัท MPG ไม่ด าเนินธุรกิจเดิมแลว้ จะด าเนินธุรกิจอะไรต่อไป และไดร้บัการชีแ้จงจนเขา้ใจว่าธุรกิจ
และสินคา้ใหม่ที่บรษิัทฯ จะน าเขา้มานัน้ ตรงกบัเทรนดปั์จจบุนัและเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ 
 นายสามารถ ฉั่วศิริพฒันา CEO ตอบว่า ตามที่ขอใหแ้กไ้ขวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัในวาระนี ้จะเห็นว่าบริษัทฯ จะ
ด าเนินธุรกิจไปในทิศทางใด ซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ โดยจะมุ่งไปในเรื่องของสขุภาพ สมนุไพร การแพทยแ์ผนไทย ซึ่งเป็นธุรกิจที่
ปัจจบุนัก าลงัอยู่ในกระแส โดยก่อนที่จะมีการเสนอการเปลี่ยนแปลงธุรกิจนี ้บรษิัทฯไดม้ีการศกึษาข้อมลูต่างๆมาก่อนแลว้ และ
ไดห้ารือกับผูเ้ชี่ยวชาญ กับ Partner ทัง้ในและต่างประเทศมาแลว้ ส  าหรบัรายละเอียดนั้นจะขอเชิญ ดร.ก าพล บุริยเมธากุล 
กรรมการ เป็นผูใ้หข้อ้มลูในรายละเอียดเพิ่มเติม 
 ดร.ก าพล บุริยเมธากุล กรรมการ กล่าวแนะน าตัวเอง และขอใหข้อ้มลูในเบือ้งตน้เก่ียวกับภาพรวมของธุรกิจนี ้เป็น
ธุรกิจ CANNABIS (หมายถึงพืช กัญชาและกัญชง) ซึ่งก าลงัเป็นกระแสโลกอยู่ในขณะนี ้ และในหลายประเทศไดด้ าเนินการไป
แลว้ อีกทัง้ก าลงัจะมีกฎหมายรองรบั ซึ่งในอุตสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งก็จะไปรบัผลกระทบไปดว้ย มองว่าเป็นผลกระทบในทางที่ดี 
ถามว่าบริษัทฯก าลังเดินตามประเทศอะไร มีประเทศอะไรเป็นตน้แบบ ค าตอบคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ขอ
เรียกว่าเป็นประเทศที่ผ่านคลื่นลกูที่หนึ่งไปแลว้ โดยไดด้ าเนินการผ่านไปแลว้ 5 ปี ก าลงัจะเขา้สูค่ลื่นลกูที่สอง  
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หนา้ 16 จาก 30 

 ส าหรบั CANNABIS MARKET INSIGHT ภาพรวมของตลาด ปรากฎตามภาพ  

 
 จะเห็นว่าภาพของตลาด Hemp (กัญชง) ทัง้ตน้ กิ่ง กา้น ใบ ดอก อยู่ที่ 5.73 $ และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง น า
โดยประเทศแคนาดา ตามมาดว้ยสหรฐัอเมรกิา รองลงมาเป็นประเทศจีน ซึ่งจะเห็นว่าเอเชียกับยุโรปนัน้จะมีมมุมองความคิดที่
ไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่บริษัทฯจดทะเบียนทั้งหลายอา้งถึงนั้น มักจะเป็นประเทศในฝ่ังยุโรป โดยเฉพาะสหรฐัอเมริกา เพราะ
ประเทศเหลา่นีไ้ดผ้่านคลื่นลกูแรก หรือ Wave1 ไปแลว้ 

 
จากภาพจะเห็นว่า อเมริกา มีการเติบโตมาก ในขณะที่จีนยงันอ้ยอยู่ เนื่องจากยงัติดขดัในเรื่องของขอ้กฎหมาย โดย

ตลอด 11 ปีที่ผ่านมากญัชงไดร้บัอนุญาตใหป้ลกุเพื่อน าเสน้ใยมาทอผา้เท่านัน้ เพราะเสน้ใยจากกัญชงมีความแข็งแรงทนทาน
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หนา้ 17 จาก 30 

มาก ซึ่งจีนพึ่งจะไดร้บัการปลดล็อคในขอ้กฎหมายเม่ือไม่นานมานี ้ส่วนอเมรกิานัน้เริ่มที่หลงั คือ พึ่งเริ่มมาได ้5 ปี แต่ไดร้บัการ
ปลดล็อคก่อนท าใหต้ลาดเติบโตเร็วกว่ามาก โดยในช่วงเริ่มตน้ ขอเรียกว่าคลื่น 0.5 หรือ Wave0.5 เป็นคลื่นแรกที่มีการใชน้  า้มนั
ที่สกดัจากเมล็ดกญัชง มีสาร Omega Oil ที่โดดเด่น หรือเรียกอีกอย่างว่า Super-food สว่น Wave1 เป็นเรื่องของตลาดที่จะมา
ทดแทนตลาดเดิม มีสาร CBD ซึ่งเป็นสารทางเลือกใหม่ที่จะมาทดแทน Caffeine ตลาดที่มีส่วนผสมของ Caffeine เช่น ตลาด
ชา กาแฟ น า้ด า ส่วนสาร THC เป็นหนึ่งในทางเลือกของตลาดแอลกอฮอล ์ซึ่งจะไม่ขอกล่าวถึงมากนกัเนื่องขอ้กฎหมายยงัไม่
รองรบั ใน Wave1 จะเห็นการเติบโตของตลาด Wellness ตลาดสุขภาพ ซึ่งตรงกับภูมิภาคในประเทศไทยที่เกือ้หนุนต่อการ
เพาะปลกุ และนโยบายภาครฐัที่เริ่มผลกัดนั 

 
จากภาพถา้มองเฉพาะตลาดของ CBD (ผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นผสมของสาร CBD เช่น Wellness, ครีม, น า้มันสปา

ที่ซือ้ขายไดท้ั่วไป) เติบโตมาก มากกว่าตลาดเครื่องดื่มถึง 10 เท่า สิ่งที่ท  าใหต้ลาดที่มีขนาดใหญ่กว่าเติบโตน้อยกว่า เพราะ
กฎหมายยงัไม่ไดผ้ลกัดนัในเรื่องของเครื่องดื่มและอาหาร  
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หนา้ 18 จาก 30 

 
 ประมาณการใน 3-5 ปี คาดว่าจะมีผูใ้ช ้Cannabis ในเอเชีย ถึง 77 ลา้นคน อเมรกิา 51 ลา้นคน และประเทศไทย 
คาดว่าหลงัจากปลดล็อคแลว้จะมีผูใ้ชถ้ึง 2.7 ลา้นคน โดยตลาดสว่นใหญ่จะเป็น Wellness, Spa, สมนุไพร 

  
 ส าหรบั MARKET INSIGHT ใน 3 ปีขา้งหน้าคาดว่าจะเติบโตขึน้ถึง 132 พันลา้นเหรียญสหรฐั ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 22 
พันล้านเหรียญสหรัฐ  และประมาณการตลาดในประเทศไทยในรายละเอียดดังภาพ ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อตลาดใดเติบโต 
องคป์ระกอบ หรือ ตลาดที่เก่ียวขอ้งรอบดา้นก็จะเติบโตไปดว้ย 
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หนา้ 19 จาก 30 

 
 ภาพนีเ้ป็นภาพการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในประเทศไทยที่ค่อยๆไดร้บัการปลดล็อคมากขึน้ จึงสรุปไดด้งันี ้

 
 จากขอ้มลูทัง้หมดดงักลา่วจึงมองว่าธุรกิจนีเ้ป็นธุรกิจที่สามารถเติบโต เป็นกระแสโลก และประเทศไทยเป็นประเทศที่
มีวฒันธรรม ภมูิหลงั สามารถที่จะกา้วขึน้มาเป็นผูน้  าในอตุสาหกรรมนีไ้ด ้ 

 นายสถาพร ผงันรินัดร ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่ามีขอ้มลูของสิงคโปรก์บัเวียดนามหรือไม ่

 ดร.ก าพล บุริยเมธากุล กรรมการ ตอบว่า ไม่มีขอ้มูลของสิงคโปรก์ับเวียดนาม และขอขยายความต่อว่าท าไมถึง
อา้งอิงขอ้มลูไปทางสหรฐัอเมริกา ประการแรก คือ หวัใจของการที่ภาคเอกชนจะผลกัดนั จะเดินไปในทางไหนนัน้ สุดทา้ยตอ้ง
กลับมาดูที่นโยบายของภาครฐัที่เป็นผูน้  าและผลักดันของทุกประเทศ และส าหรบัประเทศไทยไดร้บัการยอมรบัในเรื่องของ
ภมูิศาสตรท์ี่ดีกว่าอยู่แลว้ ในขณะที่สิงคโปรก์บัเวียดนามนัน้ ตอนนีย้งัมองเห็นภาพไม่ชดั 

 ผูถื้อหุน้ สอบถามภาพเปรียบเทียบระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัจีน ว่าไดร้วมประเทศไทยหรือยงั 

 ดร.ก าพล บรุยิเมธากลุ กรรมการ ตอบว่า จากภาพยงัไม่รวมประเทศไทย เพราะเรายงัไม่เริ่มตน้ 

 เนื่องจากมีผูถื้อหุน้สนใจในรายละเอียดของตลาด Cannabis ประธานฯ คาดว่าไม่อาจตอบทัง้หมดไดใ้นวาระนี ้จึงขอ
อนญุาตผูถื้อหุน้ที่สนใจในรายละเอียดดงักลา่วไปสอบถามในวาระอื่น 
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หนา้ 20 จาก 30 

 เม่ือผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามใดๆ เพิ่มเติมแลว้ ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

ส าหรบัการลงมติในวาระนี ้ใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ ( 3/4 ) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มต ิ ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ ขอ้ 35, 36 และ 37 และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณห์
สนธิของบรษิัท ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

  เห็นดว้ย 428,025,981 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00 
  ไม่เห็นดว้ย         0   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
  งดออกเสียง  0      เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00   
  บตัรเสีย 0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
 ของจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 หมำยเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุ มาเพิ่ม ในวาระนี ้จ  านวน 6 ราย รวม
เป็นจ านวน 77 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้428,025,981 หุน้ 
 
วำระที ่7 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29, 30 และ 31  

 ประธานฯ กล่าวว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง และพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหวัหนา้คณะ
รกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเสนอให้
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 29 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และ 
ขอ้ 30 เรื่อง การจดัประชมุวิสามญัโดยผูถื้อหุน้เป็นผูเ้รียกประชมุ ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ดงักลา่ว 

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้เลขานกุารบรษิัท เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

 เลขานุการบริษัท กล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ ไดเ้สนอใหแ้ก้ไขเพิ่มเติมขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 29, 30 และ 31 นั้น มี
รายละเอียดการแกไ้ข ดงันี ้

 ขอ้ 29 จากเดิม ขอแกไ้ขเป็น  คณะกรรมการตอ้งประชุมอย่างนอ้ยสาม (3) เดือนต่อครัง้ การประชุมคณะกรรมการ
ของบรษิัทใหจ้ดัขึน้ ณ ที่อนัเป็นส านกังานใหญ่ของบรษิัทหรือจงัหวดัใกลเ้คียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผูซ้ึ่ง
ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 
 ประธานกรรมการ หรือ ประธานในที่ประชุม อาจก าหนดใหจ้ัดการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ใน
กรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่
กฎหมายก าหนด และตามมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย 
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ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม สามารถด าเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมาย หรือ 
ข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมนั้นได้ก าหนดไว้ หรือ จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ทัง้นี ้ตอ้งส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนงัสือพิมพต์ามที่กฎหมาย หรือ ขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนด
ไว ้

 ขอ้ 30 จากเดิม ขอแกไ้ขเป็น  คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 
  การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วไวแ้ลว้นี ้จะเรียกว่าการประชมุผู้ถือหุน้วิสามญั กรรมการจะเรียกประชุม
ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 
  ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะ
เขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตผุลใน
การที่ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในสี่
สิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกัน
หรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่า เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร  
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวนผู้ถือหุ้น ซึ่ง
มารว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 32  ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ ตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบ
ชดใชค้่าใชจ้่าย ที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุ 

 ขอ้ 31 จากเดิม ขอแกไ้ขเป็น  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือแจ้งนดัประชุมโดยระบุ
สถานที่ วนัเวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุพรอ้มทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่า
เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่ง
เอกสารดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนเพื่อทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้หล้งโฆษณาค าบอกกลา่วนดั
ประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัโดยลงติดต่อกนัเป็นเวลาสาม (3) วนั  
 ทั้งนี ้สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อันเป็นที่ ตั้งส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแลว้แต่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
  คณะกรรมการอาจก าหนดใหจ้ดัการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ในกรณีที่มีการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์การด าเนินการจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด และตามมาตรฐานการรกัษา
ความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศที่ก าหนด 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการ ไดพ้ิจารณาแลว้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ
การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ดงักลา่ว จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 ที่ประชมุพิจารณา 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 
 ผูถื้อหุน้พิจารณา และไม่มีขอ้ซกัถามใดๆ ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน 
 ส าหรบัการลงมติในวาระนี ้ใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ ( 3/4 ) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน เพื่อนบัคะแนนต่อไป 

มต ิ ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 29, 30 และ 31 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
  เห็นดว้ย 428,025,981 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00 
  ไม่เห็นดว้ย         0   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
  งดออกเสียง  0      เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00   
  บตัรเสีย 0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 

 ของจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
  หมำยเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุในวาระนี ้จ  านวน 77 ราย รวมจ านวน
หุน้ได ้428,025,981 หุน้ 
 
วำระที ่8  พิจำรณำอนุมัติปิดบริษัทย่อย  

ส าหรบัวาระนี ้ ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้พิธีกร เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

พิธีกร กล่าวว่า เนื่องจากการเปิดบริษัทย่อยดังกล่าวนั้น มีวัตถุประสงคเ์พื่อรองรบัธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ในการ
บริหารรา้นคา้ปลีกในหมวดเครื่องส าอางและเวชส าอาง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะนั้น และเพื่อสรา้ง
รายไดแ้ละผลประกอบการที่ดีขึน้ใหแ้ก่บริษัทฯ ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต นอกจากนี ้เพื่อรองรบัการขยายงานของบรษิัทฯ ในธุรกิจ
พลงังาน และที่เก่ียวเนื่องกับพลงังาน เพื่อสรา้งผลประกอบการที่ดีใหแ้ก่บริษัทฯ ตามแผนระดมทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บรษิัทจึงไดพ้ิจารณาและจดัตัง้บรษิัทย่อย ดงันี ้

1)  “บรษิัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั” จดัตัง้ตามมติคณะกรรมการบรษิัท (เดิม บรษิัท แมงป่อง 1989 จ ากัด 
(มหาชน)) ครัง้ที่ 4/2557 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็นผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายเครื่องส าอางและเวชส าอาง 
มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) จดทะเบียนเป็นหุน้สามัญจ านวน 500,000(หา้แสน) หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 
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(สิบ) บาท โดยบรษิัทฯ ถือหุน้อยู่ที่ 495,500 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.10 มีผลประกอบการขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2562 ขาดทุน 
อยู่ที่ 4.35 ลา้นบาท และขาดทนุสะสม อยู่ที่ 3.89 ลา้นบาท   

2) “บริษัท เอ็มพีจี เอนเนอรย์ี่  จ ากัด”  จัดตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท (เดิม บริษัท แมงป่อง 1989 จ ากัด 
(มหาชน)) ครัง้ที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 9 เมษายน 2558 เพื่อด าเนินธุรกิจดา้นพลงังาน และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัพลงังาน 
มีทนุจดทะเบียน 500,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็นเงิน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) มีทนุจดทะเบียนช าระ
แลว้ 40% ของทุนจดทะเบียน เป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) โดยบริษัทฯ ถือหุน้อยู่ที่ 498,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ย
ละ 99.60 ปัจจบุนัไม่ไดด้ าเนินกิจการ มีผลขาดทนุสะสม อยู่ที่ 1.90 ลา้นบาท 

ดว้ยเหตผุลเรื่องผลขาดทุนสะสมและไม่ไดม้ีการด าเนินนกิจการดงักล่าว จึงเห็นควรเสนอใหปิ้ดบรษิัทย่อย เพื่อปรบั
โครงสรา้งการบรหิารงาน และลดค่าใชจ้่ายในการบรหิารจดัการของบรษิัทฯ ทัง้นี ้การปิดกิจการดงักลา่วไม่สง่ผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ แต่อย่างใด 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติการปิดบริษัทย่อย คือ 

บรษิัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอรย์ี่ จ  ากดั ซึ่งเป็นบรษิัท
ย่อยที่ไม่ไดด้ าเนินกิจการ ตามที่น  าเสนอทกุประการ  จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา  

ที่ประชมุพิจารณา 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

ส าหรบัการลงมติในวาระนี ้ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ       
ผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึน้ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนน เพื่อนบัคะแนนต่อไป 

มต ิ ที่ประชมุมีมติไม่อนมุตัิการปิดบรษิัทย่อย ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
  เห็นดว้ย 37,911,303 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  8.86 
  ไม่เห็นดว้ย        384,589,579   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    89.85 
  งดออกเสียง  5,525,100      เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    1.30   
  บตัรเสีย 0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
 ของจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 หมำยเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุ มาเพิ่ม ในวาระนี ้จ  านวน 1 ราย รวม
เป็นจ านวน 78 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้428,025,982 หุน้ 

 อนึ่ง ส  าหรบัการลงมติในวาระนี ้ ตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
จึงไม่ผ่านมต ิ
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วำระที ่9  พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 
4.  เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ส าหรบัวาระนี ้ ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้เลขานกุารบรษิัท เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

 เลขานุการบริษัท กล่าวว่า เนื่องดว้ยปัจจุบัน บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญ 1,470,334,913 หุน้ ทุนจด
ทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 977,753,684 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท โดยบรษิัทฯมีหุน้จดทะเบียนที่ยงัมิไดน้  าออกจ าหน่าย จ านวน 
492,581,229 หุน้  
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) บริษัทฯจะตอ้งลดทุนจด
ทะเบียนโดยตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทนุเป็นจ านวนอื่น  
 ดงันัน้ จึงเห็นควรใหเ้สนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมตัิการลดทนุจดทะเบียน โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงั
มิได้น าออกจ าหน่าย จ านวน 492,581,229 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ลดลงจ านวน 
492,581,229 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,470,334,913 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 977,753,684 บาท แบ่งออกเป็นหุน้
สามัญจ านวน 977,753,684 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯจึงตอ้งแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ขอ้ 4.  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ดงักลา่ว 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเพื่ออนุมตัิการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียด
ดงักลา่ว จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 ที่ประชมุพิจารณา 
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 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผุ้ถื้อหุน้สอบถาม 
 นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ เสนอและสอบถาม ดงันี ้
  1) เนื่องจากวาระที่ 9-11 เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกัน หากวาระที่ 9 ไม่ผ่าน วาระที่ 10 และ 11 ก็ไม่ตอ้งพิจารณา จึง
ขอใหบ้รษิัทฯชีแ้จงรายละเอียดการเพิ่มทนุ การจดัสรรหุน้ และการใชเ้งิน ตัง้แต่วาระนี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณา 
 2) ขอทราบ Timeframe 
 3) การเพิ่มทุนที่ต ่ากว่าราคา Par ท าใหเ้กิดส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุน้ และอยากทราบเหตุผลในการก าหนดสดัส่วนการ
จดัสรร 1 หุน้เดิม ต่อ 2 หุน้ใหม่ ดงักลา่ว 

 นายสามารถ ฉั่วศิรพิฒันา CEO ตอบ  

 1) ตามที่ได้แจ้งตั้งแต่แรกแล้วว่าการเพิ่มทุนนี ้ เพื่อไม่ให้บริษัทฯติด เครื่องหมาย SP ตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ก็ไดม้ีการลดค่าใชจ้่าย ปรบัโครงสรา้งการบรหิาร ปรบัลดบคุลากร ปลอ่ยพืน้ที่เช่า และหาธุรกิจ
ใหมแ่ลว้ ดงันัน้ ส  าหรบัเงินเพิ่มทนุที่จะน าไปใชน้ัน้ เพื่อลงทนุในธุรกิจใหม่ โดยเริ่มจากสว่นแรกแลว้ คือ มองหาธุรกิจใหม่ในกลุม่ 
Wellness สุขภาพ ซึ่งได้มีการศึกษาและเจรจาในเบื ้องต้นไปแล้ว เป็นธุรกิจใหม่ที่มีก าไรและสามารถรับรูร้ายได้ โดยจะ
ด าเนินการผ่านบรษิัทย่อย สว่นที่สองด าเนินการในการวิจยั การพฒันาสายพนัธุท์ี่ดี การเพาะปลกุ สว่นที่สาม เป็นการสกดั การ
สรา้งผลิตภณัฑ ์การจดัจ าหน่าย และสว่นที่สี่เรื่องของทางการแพทย ์
 2) ส าหรบั Timeframe ไดเ้ตรียมไวแ้ลว้ โดยเริ่มจากการแกไ้ขวตัถุประสงคฯ์ ตามวาระที่ 6 และจะเสนอธุรกิจเขา้ที่
ประชมุคณะกรรมการในเดือนนี ้และจะขอเปิดเผยใหผู้ถื้อหุน้ทราบในเดือนเมษายนอีกครัง้ ส  าหรบัเรื่องการเพาะปลกุจะเริ่มจาก
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคข์องบริษัทฯย่อย หลังจากนั้นจะท า MOU และด าเนินการพรอ้มกัน อย่างชา้ในเดือนเมษายน 
ส าหรบัแพทยแ์ผนไทยจะเริ่มด าเนินการประมาณกลางปีรว่มกับมหาวิทยาลยัชัน้น า และสดุทา้ยการผลิตและจ าหน่าย อาจจะ
ตอ้งเขา้ซือ้ธุรกิจเขา้มา ภายในช่วงระยะเวลาใกลเ้คียงกนั 

 นายธิบดี มงัคะลี กรรมการ ตอบ 
 3)  เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิใหม้ากที่สุด และเนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนสะสมจึงสามารถเพิ่มทุนโดย
ก าหนดราคาเสนอขายต ่ากว่าราคา Par ได ้และเนื่องจากงบการเงินปี 2563 ส่วนของผูถื้อหุน้บรษิัทฯ จะติดลบ จึงจ าเป็นตอ้งมี
การเพิ่มทนุเขา้มา และบรษิัทฯ ไม่มีหนี ้Bank เงินเพิ่มทนุที่เขา้มาจึงคาดว่าจะเพียงพอส าหรบัการลงทนุธุรกิจใหม่ 

 เม่ือผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

ส าหรบัการลงมติในวาระนี ้ใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ ( 3/4 ) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ผู้ถือหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึน้ เพื่อใหเ้จา้หน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน เพื่อนบัคะแนนต่อไป 

มต ิ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4.  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
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  เห็นดว้ย 428,025,982 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00 
  ไม่เห็นดว้ย     0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
  งดออกเสียง  0      เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00   
  บตัรเสีย 0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
 ของจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 หมำยเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุในวาระนี ้จ  านวน 78 ราย รวมจ านวน
หุน้ได ้428,025,982 หุน้ 
 
วำระที ่10 พิจำรณำอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4.  

เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 ส าหรบัวาระนี ้ ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้เลขานกุารบรษิัท เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

 เลขานุการบรษิัท กล่าวว่า การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ จ านวน 1,955,507,368 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
977,753,684 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,933,261,052 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 2,933,261,052 หุน้ มูลค่าที่ ตราไว้
หุน้ละ 1 บาท โดยการออกหุน้ใหม่เป็นหุน้สามญั จ านวน 1,955,507,368 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือ
หุน้ (Right Offering) ทั้งนี ้รายละเอียดของวัตถุประสงคข์องการออกหุน้เพิ่มทุนและรายละเอียดอื่นๆ เก่ียวกับการเพิ่มทุน
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ จึง
ตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4.  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ดงันี ้
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเพื่ออนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบรษิัทฯ ดงักล่าว และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บรษิัทฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ทกุประการ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 ที่ประชมุพิจารณา 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผุ้ถื้อหุน้สอบถาม 

 เม่ือผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

ส าหรบัการลงมติในวาระนี ้ใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ ( 3/4 ) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ผู้ถือหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึน้ เพื่อใหเ้จา้หน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน เพื่อนบัคะแนนต่อไป 

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4.  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

  เห็นดว้ย 428,059,982 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00 
  ไม่เห็นดว้ย     0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
  งดออกเสียง  0      เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00   
  บตัรเสีย 0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
 ของจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 หมำยเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุ มาเพิ่ม ในวาระนี ้จ  านวน 1 ราย รวม
เป็นจ านวน 79 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้428,059,982 หุน้ 
 
วำระที ่11 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตำมสัดส่วนกำร

ถือหุ้น (Right Offering)  

  ส าหรบัวาระนี ้ ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้เลขานกุารบรษิัท เป็นผูน้  าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

 เลขานกุารบรษิัท กลา่วว่า ตามที่บรษิัทฯ มีความประสงคท์ี่จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ตามที่ระบใุนวาระที่ 10 
นัน้  เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ จึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 1,955,507,368 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.10 บาท คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 195,550,736.80 บาท 
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ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทฯมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯจึง
สามารถก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไวข้องบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะตอ้งปฏิบตัิตาม
มาตรา 52 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

โดยก าหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ 1 หุน้สามัญเดิม ต่อ 2 หุน้สามญัเพิ่มทุน
และผูถื้อหุน้สามารถจองซือ้ หุน้สามญัที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิได ้โดยใหจ้ดัสรรหุน้สามญัที่ออกใหม่ที่ไม่ไดร้บัการจองซือ้ในการ
จดัสรร ครัง้แรกที่เหลือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระราคาค่าจองซือ้หุน้ครบถว้นแลว้ทกุราย โดยการจดัสรรหุน้ที่
เหลือใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ทุกรอบไป (“การเสนอขายหุน้ Rights 
Offering”) ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้ที่มีการจองซือ้เกินกว่าสิทธินัน้ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรก ในจ านวน
มากกว่าหรือเท่ากับจ านวนหุน้ที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯจะจัดสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผู้ถือหุน้ที่จองซือ้
หุน้เกินกว่าสิทธิตามสดัสว่นการถือหุน้เดิมและไดช้ าระค่าจองซือ้หุน้ครบถว้นตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิ
ทัง้หมดทกุราย 

2)  ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรกในจ านวนนอ้ย
กว่าจ านวนหุน้ที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิ บริษัทฯจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าวตามขัน้ตอนดงัรายละเอียดที่ปรากฎใน
หนงัสือเชิญประชมุฯ ที่สง่ใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

การจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้เกินกว่า
สิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯในลักษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย ์(Tender Offer) 
ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ หรือในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุ้นของคนต่างดา้วตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทฯก าหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินรอ้ยละ 20 ของจ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายทัง้หมดของบรษิัทฯ 
 ในกรณีที่มีหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมจากข้างตน้ บริษัทฯจะด าเนินการลดทุนจด
ทะเบียนในสว่นที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรรในโอกาสต่อไป  
 ทัง้นี ้ก าหนดใหว้นัจองซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ คือ วนัที่ 15-19 กมุภาพนัธ ์2564 รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ และ  
 วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไดร้ับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering 
(Record Date) คือวันที่ 25 มกราคม 2564 (วันเดียวกันกับวันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามัญ       
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564)  อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กบัการไดร้บัอนมุตัิจากทีป่ระชุม    
ผูถ้ือหุน้ 

ในการนี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้รับมอบอ านาจจาก 
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ  อันจ าเป็นและ
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เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวไดทุ้กประเภท รวมถึงการก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิจอง
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Record Date) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซือ้และรบัช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน 
การก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วไดต้ามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทัง้
ด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็น และสมควรอนัเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทนุในครัง้นี ้โดยรวมถึงการน าหุน้สามญั
เพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเพื่ออนุมัติการจดัสรรหุน้สามัญ

เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามรายละเอียดขา้งตน้ทกุประการ 
จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 ที่ประชมุพิจารณา 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผุ้ถื้อหุน้สอบถาม 

 นายสถาพร ผังนิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า payment จะยกเวน้ไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมไดห้รือไม่ และในการขึน้
เครื่องหมาย XR อยากขอใหข้ึน้หลงัจากบรษิัทฯมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุแลว้ ไดห้รือไม่ 
 นายธิบดี มงัคะลี กรรมการ ตอบว่า ไม่ไดแ้ลว้ และการขึน้เครื่องหมาย XR สามารถขึน้พรอ้มกนักบั XM ได ้หรือจะขึน้
หลงัจากผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิแลว้ก็ได ้แต่สาเหตทุี่บรษิัทฯจ าเป็นตอ้งขึน้พรอ้มกันกบั XM เนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอ และบรษิัทฯ
อาจจะติดเครื่องหมาย SP ก่อนได ้
 เม่ือผูถื้อหุน้ไม่มีขอ้ซกัถามใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน 

 ส าหรบัการลงมติในวาระนี ้ใชค้ะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ     
ผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง จะยกมือขึน้ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนนและนบัคะแนน 

มต ิ ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ 
(Right Offering) ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

  เห็นดว้ย  428,062,032 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ  100.00 
  ไม่เห็นดว้ย     0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
  งดออกเสียง  0      เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00   
  บตัรเสีย  0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 
 ของจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 หมำยเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุ มาเพิ่ม ในวาระนี ้จ  านวน 1 ราย รวมเป็น
จ านวน 80 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้428,062,032 หุน้ 



                      บริษัท เอ็มพจีี คอรป์อเรช่ัน จ ำกัด (มหำชน)                            สิ่งทีส่่งมำด้วย 1 

 

หนา้ 30 จาก 30 

 

วำระที ่12  เรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม 

ผูถื้อหุน้ สอบถามรายละเอียดของธุรกิจและเสนอสินคา้หุ่นยนตด์แูลคนไขเ้พิ่ม 

นายสามารถ ฉั่วศิรพิฒันา CEO ตอบตาม Timeline ที่ไดแ้จง้ผูถื้อหุน้แลว้ และชีแ้จงเก่ียวกบัสินคา้ของธุรกิจเดิมที่บรษิัท
ไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตเอง เป็นการซือ้มาขายไป และการจะลงทนุในธุรกิจดงักลา่วก็ตอ้งใหเ้งินลงทนุจ านวนมาก 

ผูถื้อหุน้สอบถามเรื่องทั่วไป 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกคนที่สละเวลาเขา้ร่วมการประชุม และใหค้วามร่วมมือในการด าเนินการประชุมจน
ส าเรจ็เรียบรอ้ยดว้ยดี และประกาศปิดการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 

 นอกจากนีบ้รษิัทฯ แจง้ขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทกุคน โดยใหผู้ถื้อหุน้ยื่นบตัรลงคะแนนใหก้บัเจา้หนา้ที่
ที่ประตทูางออกของหอ้งประชมุ หรือ หย่อนลงในกลอ่งรบับตัรลงคะแนนที่วางอยู่หนา้หอ้งประชมุ 

 
ปิดประชุม  เวลำ 11.40 น. 
 
 
 ________________________________ ประธานที่ประชมุ 
                                                                                 ( พลเอก ดร.สรุพนัธ ์พุ่มแกว้ ) 
                           ประธานกรรมการ 
 
 
 _______________________________ เลขานกุารที่ประชมุ 
                                                                            ( นางสาวครมิา จรูญสกลุวงศ ์)  



สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

 

ประวัติของกรรมการทีเ่สนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
ล าดับที ่ 1  
ชื่อ-นามสกุล พลเอก ดร. สรุพนัธ ์พุ่มแกว้ 
ต าแหน่งทีเ่สนอ กรรมการอิสระ 
รวมระยะเวลาทีเ่ป็นอยู่
และทีจ่ะด ารงต าแหน่งจน
ครบวาระนี ้ 

เขา้ด ารงต าแหน่ง 7 มกราคม 2564 ถา้รวมจนครบระยะเวลาตามที่
เสนอนี ้ประมาณ 3 ปี 3 เดือน 

อาย ุ 72 ปี  
วุฒิการศึกษา ปรญิญาเอก รฐัประศาสนศาสตรด์ษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาแหง ปี 2549  

พฒันบรหิารศาสตรม์หาบณัฑติ (เกียรตินิยมดีมาก) สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
(NIDA) ปี 2538  
ปรญิญาตรีวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต วทบ. (ทบ.) โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ ปี 2516   

ประวัติการอบรม  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 84/2553 

หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท) รุน่ท่ี 9 
สัดส่วนการถือหุน้ใน
บริษัท (%)  

- ของตนเอง : ไม่ม ี
- คู่สมรสบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  - ไม่มี - 
ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งทีส่ าคัญ  

2552-2555 กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ 

บรษิัท ทีดบับลิวแซด คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

2550-2551  จเรทหารทั่วไป กระทรวงกลาโหม ทหาร 
2548-2550 ผูบ้ญัชาการหน่วย

บญัชาการทหาร
พฒันา 

กองบญัชาการกองทพัไทย ทหาร 

การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ /ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบนั)  

2560-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษิัท กรงัดป์รีซ ์อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 

บรกิารส่ือและ
ส่ิงพิมพ ์

2557-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ซิโน-ไทย เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด ์คอนสตรคัชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละ
ก่อสรา้ง 

 2556-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท เนชั่นแนล เพาเวอร ์
ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 

บรกิารโรงไฟฟ้าชวี
มวล 

 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษิัท ทีดบับลิวแซด คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่/กิจการอืน่ (ปัจจบุัน) - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน ์หรือ มีสภาพ
เป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี - 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา  -ไม่มี- (เนื่องจากเขา้ด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 7 มกราคม 2564) 

 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

 

ประวัติของกรรมการทีเ่สนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
ล าดับที ่ 2  
ชื่อ-นามสกุล พล.ต.ท.สกฤษฎช์ัย เอนกเวียง 
ต าแหน่งทีเ่สนอ กรรมการอิสระ 
รวมระยะเวลาทีเ่ป็นอยู่
และทีจ่ะด ารงต าแหน่งจน
ครบวาระนี ้ 

เขา้ด ารงต าแหน่ง 11 มกราคม 2564 ถา้รวมจนครบระยะเวลาตามที่
เสนอนี ้ประมาณ 3 ปี 3 เดือน 

อายุ  64 ปี  
วุฒิการศึกษา ปรญิญาโท รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั พ.ศ. 2537 

ปรญิญาตรี รฐัประศาสนศาตรบ์ณัฑิต โรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ พ.ศ. 2521 
ประวัติการอบรม  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 180/2021 
หลกัสตูร “หลกันิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุน่ท่ี 2 พ.ศ. 2557 

สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัท 
(%)  

- ของตนเอง : ไม่ม ี
- คู่สมรสบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ : ไม่มี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  - ไม่มี - 
ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งทีส่ าคัญ  
 

2557 - 2558 ผูช้่วยผูบ้ญัชาการต ารวจ
แห่งชาต ิ

ส านกังานต ารวจ
แห่งชาต ิ

ขา้ราชการต ารวจ 

2555 - 2557  ผูบ้ญัชาการ
ต ารวจสนัติบาล 

ส านกังานต ารวจ
แห่งชาต ิ

ขา้ราชการต ารวจ 

 2552 - 2555  
 

รองผูบ้ญัชาการ
ส านกังานพิสจูนห์ลกัฐาน
ต ารวจ, รองผูบ้งัชาการ
ศนูยป์ฏิบตัิการต ารวจ
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ส านกังานต ารวจ
แห่งชาต ิ

ขา้ราชการต ารวจ 

 2549 - 2552  ผูบ้งัคบัการกองวิทยาการ 
4, ผูบ้งัคบัการศนูยพ์ิสจูน์
หลกัฐาน 10 

ส านกังานต ารวจ
แห่งชาต ิ

ขา้ราชการต ารวจ 

 2545 - 2549  รองผูบ้งัคบัการต ารวจ
นครบาล 8, รองผูบ้งัคบั
การต ารวจนครบาล 

ส านกังานต ารวจ
แห่งชาต ิ

ขา้ราชการต ารวจ 

 2541 - 2545  ผูก้  ากบัการ กองก ากบั
การสืบสวนสอบสวน
ต ารวจนครบาล 

ส านกังานต ารวจ
แห่งชาต ิ

ขา้ราชการต ารวจ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบนั) - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่/กิจการอืน่ (ปัจจบุัน) - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน ์หรือ มีสภาพ
เป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี - 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา  -ไม่มี- (เนื่องจากเขา้ด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 11 มกราคม 2564) 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

 

ประวัติของกรรมการทีเ่สนอกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
ล าดับที ่ 3  
ชื่อ-นามสกุล นายสามารถ ฉ่ัวศิริพัฒนา 
ต าแหน่งทีเ่สนอ กรรมการ 
รวมระยะเวลาทีเ่ป็นอยู่
และทีจ่ะด ารงต าแหน่งจน
ครบวาระนี ้ 

เขา้ด ารงต าแหน่ง 7 มกราคม 2564 ถา้รวมจนครบระยะเวลาตามที่
เสนอนี ้ประมาณ 3 ปี 3 เดือน 

อาย ุ 42 ปี  
วุฒิการศึกษา ปรญิญาตรี คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการอบรม การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- อบรม Director Accreditation Program (DAP) ปี 2554 
สัดส่วนการถือหุน้ใน
บริษัท (%)  

- ของตนเอง : 0.37% 
- คู่สมรสบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  - ไม่มี - 
ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งทีส่ าคัญ  

2556 – 2562     กรรมการ และ
ประธาน
กรรมการบรหิาร 

บรษิัท ดีเอ็นเอ 2002 จ ากดั 
(มหาชน) (ปัจจบุนั บรษิัท 
มอร ์รีเทิรน์ จ ากดั (มหาชน) 

บรกิาร 

2556 – 2562    กรรมการ บรษิัท บนั จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเบ
เกอรี ่

2558 - 2561     กรรมการ บรษิัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิง้ค ์
จ ากดั 

คา้ปลีก 

 2556 - 2562     กรรมการ บรษิัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลชูั่น 
จ ากดั (ปัจจบุนั บรษิัท มอร ์
พรอ็พเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั) 

บรกิาร 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบนั) - ไม่มี - 
การด ารงต าแหน่งใน
บริษัทอืน่/กิจการอืน่ 
(ปัจจุบนั)  

2562 - ปัจจบุนั  กรรมการ
กิตติมศกัดิ ์

สมาคมบรษิัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 
(maiA) 

หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ 
ไอ (maiA) 

2556 – 
ปัจจบุนั  

กรรมการ บรษิัท โคราชคอนโดเทล 
จ ากดั 

อสงัหารมิทรพัย ์

2554 – 
ปัจจบุนั  

กรรมการ บรษิัท เอ็ม ซี พรอ็พเพอรต์ี ้
แอนด ์ดีเวลล็อปเมน้ท ์จ ากดั 

อสงัหารมิทรพัย ์

2554 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิัท สมารท์ เออเบิน จ ากดั บรกิารท่ีพกัใหเ้ชา่ 
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน ์หรือ มีสภาพ
เป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี - 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา  -ไม่มี- (เนื่องจากเขา้ด ารงต าแหน่งเมื่อวนัท่ี 7 มกราคม 2564) 

 



  สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 
   

หลักเกณฑแ์ละข้อก ำหนดคุณสมบัติกรรมกำรอิสระ 
ของ บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) 

 
บรษิัทฯ ไดก้ ำหนดคณุสมบตัิเรื่องกำรถือหุน้ของกรรมกำรอิสระตำมขอ้ก ำหนดของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั

ตลำดทนุ  โดยมีเกณฑท์ี่ก ำหนดไวเ้ขม้กว่ำของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ดงันี  ้
1.  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัท

รว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ 
ดว้ย 

2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนรว่มบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูม้ี
อ  ำนำจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ ของผูม้ีอ  ำนำจ
ควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ก่อนเขำ้รบัต ำแหน่ง ทั้งนี ้ลักษณะ
ตอ้งหำ้มดงักล่ำว  ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือที่ปรกึษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลกัษณะที่เป็น บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่
จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรือผูม้ีอ  ำนำจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ   
ผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็น หรือ    
เคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของผูท้ี่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ก่อน
เขำ้รบัต ำแหน่ง 

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท ำเป็นปกติ เพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรพัย ์รำยกำรเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน  
ดว้ยกำรรบัหรือใหกู้ย้ืม ค ำ้ประกัน กำรใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติกำรณอ์ื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทฯ หรือ คู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่งตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือ ตัง้แต่ 
20 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทั้งนี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้ังกล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  โดยอนโุลม 
แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนีด้งักล่ำว ใหน้บัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัที่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ ผูม้ี
อ  ำนำจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชี
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ สงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้
จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี ก่อนเขำ้รบัต ำแหน่ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรือที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ   
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ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือ หุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่
จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนเขำ้รบัต ำแหน่ง 
 7.  ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัทฯ 
 8.  ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับกิจกำรของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำที่รบัเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบรษิัทฯ หรือ บรษิัทย่อย 
 9.  ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอสิระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิัท   
 

ทัง้นี ้ภำยหลงัไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตำมขอ้ 1 ถึง 9 แลว้ กรรมกำรอิสระอำจ
ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ใหต้ัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ  ำนำจควบคุมบริษัทฯ โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ 
(Collective Decision) ได ้

ค ำว่ำ “หุน้ส่วน” ตำม (5) และ (6) หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมำยจำกส ำนักงำนสอบบัญชี หรือผู้
ใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพ ใหเ้ป็นผูล้งลำยมือชื่อในรำยงำนกำรสอบบญัชี หรือรำยงำนกำรใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพ (แลว้แต่กรณี) ใน
นำมของนิติบคุคลนัน้ 

 

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจหรือกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชีพเกินมลูคำ่ที่ก ำหนดตำม (4) หรือ (6) คณะกรรมกำรบรษิัทสำมำรถพิจำรณำผ่อนผนัได ้ หำก
คณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ ควำมสมัพนัธด์งักล่ำวไม่กระทบต่อกำรปฏิบัติหนำ้ที่และกำรใหค้วำมเห็นที่เป็นอิสระ
ของกรรมกำรอิสระดงักล่ำว โดยบรษิัทฯ ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีไ้วใ้นแบบรำยงำน 56-1  รำยงำนประจ ำปี และในหนงัสือนดั
ประชมุผูถื้อหุน้ 

(ก) ลกัษณะควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจหรือกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชีพ ที่ท  ำใหบ้คุคลดงักล่ำว มีคณุสมบตัิไม่เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด 

(ข) เหตผุลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตัง้ใหบ้คุคลดงักล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ 
(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของผูข้ออนญุำตในกำรเสนอใหม้ีกำรแต่งตัง้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 
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บุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

 
เพื่อให้เ ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่ งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตั้ง                   

ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษิัททกุปี   

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแลว้ เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้ปล่ียนผูส้อบบญัชีตามที่เสนอ 
โดยเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีใหม่ จาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็น ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที.    
แอทโซซิเอท เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 และเห็นควรเสนอแต่งตัง้ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต
เลขที่ 3885 และ/หรือ นางณัฐสรคัร ์สโรชนนัทจ์ีน ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือนางสาวดรณี สมก าเนิด ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5596 และ/หรือ นายศิรเมศร ์อคัรโชติกลุนนัท ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11821 จากส านกังาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย เพื่อใหก้ารสอบ
บญัชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  อีกทัง้ ส านกังานฯ มีความเชี่ยวชาญมีมาตรฐานในการท างานท่ีดี และปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดี 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการเลือกผู้สอบบัญชี และ
ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีที่น าเสนอเป็นผู้ที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบัติงานที่ เป็น
มาตรฐานสากล อีกทัง้มีความเขา้ใจในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยใหก้ารตรวจสอบบญัชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา ดงันี ้

1. แต่งตัง้ใหผู้ส้อบบญัชีแห่งส านกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ดงันี ้
 

ชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ จ านวนปีทีส่อบบัญชีให้บริษัทฯ 
1. นายชยัยทุธ องัศวุิทยา 
2. นางณฐัสรคัร ์ สโรชนนัทจ์ีน 
3. นางสาวดรณี สมก าเนิด 
4. นางสาวจารุณี น่วมแม่ 
5. นายศิรเมศร ์อคัรโชติกลุนนัท ์ 

3885 
4563 
5007 
5596 
11821 

3 ปี (2556 – 2557 และ 2560) 

2 ปี (2558 – 2559) 
1 ปี (2562) 

- ปี 
- ปี 

 

2. เสอนค่าสอบบญัชีของบรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ในปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท โดย
ไม่มีค่าใชจ้่ายอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันแลว้ เห็นว่ามีความเหมาะสม 
นอกจากนี ้ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ยังเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จ านวน 2 บริษัท คือ จ านวน 2 บริษัท 
ไดแ้ก่ บรษิัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 140,000 บาท และ บรษิัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์
ยี่ จ ากัด ก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน ไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2563 ส าหรบัค่าบริการอื่น (Non 
Audit Services Fee) ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา มีค่าใชจ้่ายอื่นๆ แต่รวมกนัไม่เกิน 10,000 บาท 

ทัง้นี ้ ผูส้อบบญัชี และ ส านกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท  ไม่มีความสมัพนัธ ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ หรือ
บรษิัทย่อย / ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว  ในลกัษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างอิสระ 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ท่ีผ่านมา 

 ปี 2564 ทีเ่สนอ 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 920,000 920,000 1,035,000 
ค่าบรกิารอื่นๆ - 10,000 - 
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ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
(กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)  

 
ชื่อ-นามสกุล นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชวงศ ์  

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง  11 มกราคม 2564 
อาย ุ 49 ปี  
วุฒิการศึกษา ปรญิญาโท MBA General Management University of Leicester 

ปรญิญาตรี BBA General Management มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (ABAC 
ประวัติการอบรม  การอบรมจากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 87/2554 
- อบรม Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 34/2554 
- อบรม Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุน่ท่ี 14/2555 

สัดส่วนการถือหุน้ 
ในบริษัท (%)  

- ของตนเอง : ไม่ม ี
- คู่สมรสบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ : ไม่มี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ /ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบนั)  

2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน, 
ประธานกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร ์
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจสินคา้
อตุสาหกรรม / เหล็
ก 

การด ารงต าแหน่งใน
บริษัทอืน่/กิจการอืน่ 
(ปัจจุบนั)  

2562 - ปัจจบุนั  ที่ปรกึษา  บรษิัท มอร ์เมดคิอล จ ากดั ธุรกิจน าเขา้-ส่งออก 
จ าหน่าย และเป็น
ตวัแทนจ าหน่าย
อปุกรณท์างการ
แพทย ์และอปุกรณ์
อื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

2562 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษา บรษิัท พีพี ออนไทม ์จ ากดั ธุรกิจคา้ปลีก
อปุกรณก์ารส่ือสาร
โทรคมนาคม 

*กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกต่าง จากกรรมการคนอื่นๆในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุม AGM ครัง้นี ้
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ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
(กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)  

 
ชื่อ-นามสกุล นายพนม รตันะรตั  

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ 

วันทีเ่ข้าด ารงต าแหน่ง  10 กมุภาพนัธ ์2564   
อาย ุ 46 ปี  
วุฒิการศึกษา -  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

-  ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจบณัฑติ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการอบรม  -  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)  

1. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 151/2018 
-  หลกัสตูร ที่ปรกึษาการเงิน ชมรมวาณิชธนกจิ สมาคมบรษิัทหลกัทรพัยไ์ทย 

สัดส่วนการถือหุน้ 
ในบริษัท (%)  

- ของตนเอง : ไม่ม ี
- คู่สมรสบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ : ไม่มี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ /ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบนั)  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท บรษิัท ที.เอ็ม.ซี.
อตุสาหกรรม จ ากดั 
(มหาชน) 

สินคา้อตุสาหกรรม 
ประเภท เครื่องจกัร
อตุสาหกรรม 

2563 - ปัจจบุนั กรมการบรษิัท บรษิัท วนัทวูนั คอนแทคส ์
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจบรกิารประเภท 
Contact center 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอืน่/กิจการอืน่ (ปัจจบุัน) - ไม่มี - 

*กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกต่าง จากกรรมการคนอื่นๆในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุม AGM ครัง้นี ้
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ข้อบังคับบริษทัฯ เฉพาะส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดที ่4 
คณะกรรมการ 

 
ขอ้ 15 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการบรษิัทตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 
(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในที่ประชุมเป็น    
ผูอ้อกเสียงชีข้าดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

ขอ้ 16 ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการ  ในขณะนัน้
พน้จากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกไดพ้อดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ใหใ้ชจ้ านวน   
ที่ใกลเ้คยีงกนักบัหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไมเ่กินหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

กรรมการซึ่งจะพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีก็ได ้

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิัทนัน้ ถา้มิไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่ง
อื่น ก็ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ขอ้ 21 กรรมการบรษิัทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

ขอ้ 22 กรรมการบริษัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา แต่ทัง้นี ้จะไม่รวมถึงบรรดา
ค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงไดร้บัในฐานะลกูจา้งของบรษิัท 

ข้อ 26 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และตอ้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

           คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบ้คุคลหน่ึง หรือ หลายคนปฏิบตัิงานอยา่งใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

อ านาจคณะกรรมการบรษิัท ไดแ้ก่ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อรว่มกนั และประทบัตราส าคญัของบรษิัท ทัง้นี ้
คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดรายชื่อกรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อผกูพนับรษิัทได ้
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หมวดที ่5 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 30 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี  ภายในส่ี (4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชี

ของบรษิัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวไวแ้ลว้นี ้จะเรียกวา่การประชมุผูถื้อหุน้วิสามญั  คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร   

ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดร้วมทัง้หมด หรือจ านวนผูถื้อ
หุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่าย ได้
ทัง้หมดสามารถเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุผูถื้อหุน้วิสามญัเมื่อใด
ก็ได ้ แต่ตอ้งระบเุหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหม้ีประชมุ  ผูถื้อหุน้ภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือนัน้จากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

ขอ้ 31 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือแจง้นดัประชุม โดยระบุสถานที่ วนั เวลาระเบียบ
วาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุ พรอ้มทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนเพื่อทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนีใ้หล้งโฆษณา    
ค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ ์ก่อนวนันดัประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั โดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม 
(3) วนั  

ทัง้นี ้สถานที่ที่ใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอยู่ในจงัหวดัที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่ อื่นใด  ก็ตาม
แลว้แต่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ขอ้ 32 ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้ม)ี มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน 
หรือไม่นอ้ยกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดรวมกนั และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)  
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเลยเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุมไม่ครบองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุ
เป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ  ใหน้ดัประชมุใหม่ และใน
กรณีนีใ้หส่้งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม  ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่
บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 33 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชมุดงักล่าว 
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ขอ้ 34 มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ  ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยให้

นับหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้  อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง 
ก. การขายหรือโอนกิจการทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัของบรษิัทใหแ้ก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 
ค. การตกลง แกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ชา่กจิการของบรษิัททัง้หมด หรือบางส่วน

ที่ส  าคญั  การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษิทั หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่น 
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
จ. การเพิม่ทนุ หรือ ลดทนุจดทะเบยีนของบรษิัท 
ฉ. การเลิกบรษิัท และ 
ช. การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 

ขอ้ 35 กิจการท่ีประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี พึงเรียกประชมุมีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการ ผลงานของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร และประกาศจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 
(6) กิจการอื่น 
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เอกสารและหลักฐานทีผู่้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
และเงือ่นไขในการลงคะแนนเสียง 

 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย 
กรณีมาประชุมด้วยตนเอง : 
 ใหแ้สดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ  หรือ หนงัสือ

เดินทาง 
กรณีผู้ถือหุน้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเขา้ประชุม : 
 หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกข้อความถูกตอ้งครบถ้วน และลงลายมือชื่อ            

ผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
 สาํเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้อง ผู้ถือหุ้น และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

หรือหนงัสือเดินทาง โดยลงชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย 
 สาํเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้อง ผู้รับมอบฉันทะ และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน  บตัรประจาํตัว   

ขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง โดยลงชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย 
 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบคุคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 
กรณีผู้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง : 
 สาํเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้อง ผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน บัตรประจาํตวั        

ขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง โดยลงชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย 
 สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล  และมีขอ้ความแสดง 

ใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้  
กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม : 
 หนงัสือมอบฉันทะ ตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้มลูถูกตอ้งครบถว้น  และลงลายมือชื่อบุคคล       

ผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล ตามที่ระบุในหนงัสือรบัรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย ์พรอ้มประทบัตราสาํคญั
ของนิติบคุคลนัน้ (ถา้มี) 

 สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดง         
ใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

 สาํเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้อง ผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน บัตรประจาํตวั           
ขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง โดยลงชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย 

 สาํเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้อง ผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน บัตรประจาํตวั              
ขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง โดยลงชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งดว้ย 

 

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลทีจั่ดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ 
โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบคุคลธรรมดา และกรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล  โดยเอกสาร แสดงตนใหใ้ช้
เอกสารต่อไปนี ้
 สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ หรือ ผูแ้ทนนิติบคุคลหรือผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
 สาํเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น  โดยจะตอ้งมีรายละเอียดชื่อ           

นิติบคุคลผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อผกูพนันิติบคุคลและเงื่อนไข หรือ ขอ้จาํกดัในการลงลายมือชื่อ 
 เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะตอ้งจัดทาํคาํแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติบุคคลนั้น

รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 
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ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทนุต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
 เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล 
 หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 หนงัสือยืนยนัวา่คสัโตเดียนผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

 

วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กําหนดไว้ซึ่งเป็น                

แบบหนงัสือมอบฉันทะที่กาํหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุ 
ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการ ดงันี ้

(1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคล หรือ จะมอบ          
ฉันทะใหก้รรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามรายละเอียดขอ้มลูกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผูถื้อหุน้อาจ
ระบชุื่อผูร้บัมอบฉนัทะไดม้ากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตวักรณีผูร้บัมอบฉนัทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดผู้ร้บั
มอบฉนัทะรายอื่นก็สามารถเขา้ประชมุแทนได ้

(2) ปิดอากรแสตมป์  จํานวน  20 บาท  พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว  เพื่อให้ถูกต้องและ                        
มีผลผูกพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทฯไดอ้าํนวยความสะดวกในการจดัเตรียมอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน
เขา้รว่มประชมุ 

(3) ส่งหนัง สือมอบฉันทะกลับมายัง  “สํานักนักลงทุนสัมพันธ์” ภายในวันศุกร์ ที่  25 ธันวาคม 2563 เพื่ อให้                    
เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ไดต้รวจสอบเอกสารก่อนวนัประชมุ 

 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้รายหนึ่งจะถือหุน้ของบริษัทฯ จาํนวนเท่าใด ผูถื้อหุน้นัน้ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

อนึ่ง บริษัทฯ จัดใหม้ีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. , แบบ ข. และแบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็น       
ผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถพิมพข์อ้มลูไดจ้าก
เว็บไซตข์องบรษิัทฯ (www.mangpong.co.th) 

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บรษิัทฯ จะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ก่อนเริ่มการประชมุไม่นอ้ยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา 8.00 น. 

เป็นตน้ไป ณ โรงแรม เอสซี ปารค์ เลขที่ 474 ซอย ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
10310 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุที่ไดแ้นบมาพรอ้มนี ้
 

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผยดว้ยการลงความเห็นในบัตรลงคะแนน               

ที่ไดร้บัจากการลงทะเบียน โดยใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหน่ึงเสียง  
1. ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเห็นในบตัรลงคะแนนท่ีไดร้บัจากการลงทะเบียน   
2. ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือหน่ึงหุน้เป็นหนึ่งเสียง ผูถื้อหุน้รายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีมี หรือ ที่

ไดร้บัมอบฉนัทะมา   
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบุไวใ้น

หนงัสือมอบฉันทะเท่านัน้ กรณีผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ หรือ ระบุไว้
ไม่ชดัเจน ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน 

http://(www.mangpong.co.th/
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4. ในการลงมติแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอมติจากที่ประชุม และเพื่อใหก้ารดาํเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบรอ้ย
และรวดเร็ว หากผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรือ  ประสงคจ์ะงดออกเสียง ใหย้กมือทันที เพื่อเจา้หนา้ที่จะรบับตัรลงคะแนนและ
ดาํเนินการตรวจนบัคะแนน   

   หากไม่มีผูถื้อหุน้ยกมือ จะถือว่าที่ประชมุมีมติอนมุตัิ หรือ รบัรองในวาระนัน้ๆ เป็นเอกฉนัท ์ 
   เวน้แต่กรณีการมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้  ซึ่งผูถื้อหุน้ไดแ้สดงเจตนาในเรื่องของการลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ

มาแลว้ บรษิัทฯ จะยึดถือตามเจตนาของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะดงักล่าวทกุประการ  ในการรวบรวมผลคะแนน  บรษิัทฯ จะนาํเสียงที่
ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และ/หรือ บตัรเสีย แยกออกจากคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย 

5.     มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
 กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติของที่ประชมุ 
 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือ ข้อบังคับนั้นกาํหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

รบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
6. หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด 
7. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และ             

ประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ออกนอกที่ประชมุชั่วคราวก็ได ้เวน้แต่ เป็นการออกเสียงลงคะแนน
เพื่อเลือกตัง้กรรมการ 

8. ในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนใหท้ราบว่า มีผู้ถือหุ้นออกเสียง เห็นดว้ย           
ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง หรือ บตัรเสีย เป็นจาํนวนเท่าใด และอตัรารอ้ยละเท่าใด เมื่อเทียบกบัจาํนวนที่ลงคะแนนเสียงทัง้หมด เป็น
ทศนิยม 2 ตาํแหน่งใหท้ี่ประชมุทราบ 

9. หากผูถื้อหุน้ ประสงคจ์ะไม่อยู่ในหอ้งประชุมในระหว่างการประชุมวาระใด และตอ้งการรกัษาสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนัน้ๆ ใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนวาระนัน้ๆ และมอบใหก้บัเจา้หนา้ที่ที่หนา้ประต ู เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไดต้รวจนบั
คะแนนเมื่อถึงวาระนัน้ๆ  หากไม่ไดม้อบไว ้จะถือว่าเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ รวมทัง้วาระท่ีเหลืออยู่ทัง้หมด 

10. สาํหรบัการลงคะแนนในวาระการเลือกตัง้กรรมการ จะเป็นการลงคะแนนเป็นรายบุคคล  และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
โครงการประเมินการจดัประชมุผูถื้อหุน้ประจาํปีของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสาํนกังาน ก.ล.ต.   
ที่ตอ้งการใหม้ีการนบัคะแนนจากบตัรลงคะแนนทกุใบ ดงันัน้ เพื่อใหจ้าํนวนหุน้ และคะแนนเสียงมีความแน่นอน  บริษัทฯ จะหยดุ
พกัการลงทะเบียนชั่วคราวเมื่อเริ่มวาระนี ้  และขณะที่มีการนบัคะแนนจากบัตรลงคะแนนในหอ้งประชุม  บริษัทฯ จะขอเก็บบตัร
ลงคะแนน ทัง้ที่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยของวาระนีใ้นหอ้งประชุมทัง้หมด  เพื่อรวบรวมไวต้รวจสอบภายหลงัจบการประชมุ  โดยจะ
เก็บบตัรลงคะแนนท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงก่อน  เมื่อครบแลว้  จึงจะเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย  

11. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้สามารถเสนอความคิดเห็น หรือ ซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ได้
ตามความเหมาะสม โดยใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการซกัถามยกมือ และเมื่อประธานฯ อนญุาตแลว้ ใหแ้จง้ต่อที่ประชมุก่อนว่า เป็นผูถื้อหุ้น 
หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ จากนัน้แจง้ชื่อ และนามสกลุ  ก่อนการซกัถาม หรือ แสดงความเห็น 
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 
บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

วนัองัคำร ที่ 27 เมษำยน 2564 ณ โรงแรม เอสซี ปำรค์  

เลขที่ 474 ซอย ประดิษฐ์มนญูธรรม แขวง วงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310   

 ผู้ถือหุ้น 
เปิดลงทะเบียน เวลา 8.00 น. 

จุดคัดกรอง 

เข้าหอ้งประชุม เวลา 9.45 น. 

มาด้วยตนเอง 

แสดงบัตรประชาชน 

ผู้รับมอบฉันทะ 

แสดงหนังสอืมอบฉันทะ พร้อมบัตรประชาชนผู้รับมอบฯ 
และส าเนาของผู้มอบฉันทะ 

ลงทะเบียน เวลา 8.00 น. 

ประธานเปิดประชุม 
(เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ 

กรณีทีมี่ผู้ไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด ให้กรอกในบัตรลงคะแนน 
และยกมือ เพื่อเจ้าหน้าทีเ่ก็บบัตร และสรุปผลการลงคะแนน 

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซักถาม หรือ แสดงความเหน็  

ประธานกล่าวสรุปผลการลงคะแนน 
ต่อทีป่ระชุม 
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 หนา้ 1/5  

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy (Form B) 

 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้   เขียนที่  
Shareholders’ Registration No. Written at 
 วนัที ่ เดือน พ.ศ.  

Date  Month  Year  
 
(1)  ขา้พเจา้ สญัชาต ิ  

I/We Nationality  
อยู่บา้นเลขที ่  
  
Address 
  

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

as a shareholder of MPG Corporation Public Company Limited (The Company) 

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง ดงันี ้
holding the total number of shares and having the right to vote equal to votes as follows. 
 หุน้สามญั หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง 

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes 
 หุน้บรุิมสิทธิ หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง 

Preferred share shares and having the right to vote equal to votes 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้/ Hereby appoint 
(ผูถ้ือหุน้สามารถแต่งตัง้บคุคลเป็นผูร้บัมอบฉนัทะได ้โดยผูร้บัมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านัน้ที่จะเป็นผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ ในการ

มาเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ ทัง้นี ้ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได ้โดยกาเครื่องหมาย  หนา้ ชื่อกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ  ที่ ปรากฏข้างท้ายนี ้ / Shareholder may appoint and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. 

Shareholder may appoint Independent Directors of the Company by indicating  in the boxes in front of their names listed below.) 
 1. ชื่อ (Name)                                                                                    อาย ุ(age)               ปี /years  

       อยู่บา้นเลขที่ (residing at)                                                                                                                                . 
                                                                                                                                                                               หรือ (or)  

 3.   ชื่อ (Name) นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณชิวงศ ์/ Mr. Chalermpong Mahavanidvong กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/  
Independent Director and Audit Committee อาย/ุAge 49 ปี/Years อยู่บา้นเลขที่ 293 ซอยพฒันาการ 32 แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / Residing at 293 Soi Pattanakarn 32, Suan Luang, Suan Luang, Bangkok 10250, หรือ (or) 

 3.   ชื่อ (Name) นายพนม รตันะรตั / Mr. Panom Ratanarat กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit 
Committee อาย ุ/Age 46 ปี/Years อยู่บา้นเลขที่ 904/55 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร/ Residing 
at 904/55 Rama 3 Road, Bang Phongphang Subdistrict, Yannawa District, Bangkok 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  
ประจาํปี 2564 ในวันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เอสซี ปารค์ เลขที่ 474 ซอย ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวง วังทองหลาง เขต                
วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending 
and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 to be held on 27 April 2021 at 10.00 hrs. at SC 
PARK HOTEL, 474 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10310 or such other date, time and place as the 
Meeting may be adjourned. 

 

 
 

อากรแสตมป์  
20 บาท 

Duty Stamp 
20 ฿ 

 

ผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าหนังสือฉบับนีม้าแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่งทะเบียนในวนัประชุมดว้ย 
Please bring this proxy to show at the registration desk. 
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(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 10 กมุภาพนัธ ์2564 
Agenda No. 1  To certify the Minutes of the 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 held on 10 January 2021. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่2  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัท สาํหรบัปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และรบัทราบผลการดาํเนินงาน 
Agenda No. 2  To consider approving the audited financial statements for the year ended 31 December 2020 and acknowledge the 

performance. 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่3  พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563  
Agenda No. 3  To consider not to pay dividend for the operating year 2020 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่4  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
Agenda No. 4  To consider and elect new directors to replace those who are due to retire by rotation 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ / Election of all directors 

 เห็นดว้ย / Agree   ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้/ Election of each individual director as follows 

1.  พลเอก ดร.สรุพนัธ ์พุ่มแกว้ / Gen Dr. Surapan Poomkaew 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

2.  พล.ต.ท.สฤษฎช์ยั เอนกเวียง / Pol Lt Gen Saridchai Anakevieng 
 เห็นดว้ย / Agree   ไม่เห็นดว้ย / Disagree   งดออกเสียง / Abstain 

3.  นายสามารถ ฉั่วศิริพฒันา / Mr. Samart Chuasiriphatana. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2564 
Agenda No. 5 To consider and approve of the remuneration for the Board of Directors for 2021 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่6 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2564 

Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of external auditors, and determination of the audit fees for year 2021 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท พรอ้มทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท รวมถึงการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนชื่อบริษัท 

Agenda No. 7 To consider approving the shareholders to approve the change of the Company’ s name, trading symbol, and seal of the 
Company, and amended Article 1 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the amendment of the 
Company's name Including amendments to the Articles of Association of the Company In accordance with the change of 
the company name 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้ม)ี 
Agenda No. 8 To consider other businesses (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและ
ไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้  
Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours 
as a shareholder. 

(6) คาํแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ (ถา้ม)ี ของผูร้บัมอบฉนัทะ  
Other statements or evidences (if any) of the Proxy 

(7)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือ ระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุว้ขา้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใดใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any 
fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects. 

 
ลงนาม / Signed ______________________________________ ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 

     (                 ) 
 

ลงนาม / Signed  ______________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
     (                 ) 
 

ลงนาม / Signed  ______________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
     (                 ) 

 
หมายเหตุ / Remarks 
 
1.  ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะ เพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให ้

ผูร้บัมอบฉนัทะ หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้/ The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and  
     vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes. 
2.  ผูถ้ือหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจาํนวนหุน้ที่ระบุไวใ้นขอ้  (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจาํนวนที่ระบุไวใ้นขอ้  (2) ได ้/     

The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide  
     those specified shares in partial to the proxy. 
3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉัน ทะ     

แ บ บ  ข . ต า มแ นบ  / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in     
the attached supplemental proxy form B. 

4.  กรณีหากมีขอ้กาํหนด หรือ ขอ้บงัคบัใดกาํหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะตอ้งแถลง หรือ แสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เช่น กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลง หรือ แสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุว้ ใน ขอ้ (6) / If there is     
any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has   interest 
in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying  

    in Clause (6). 
5.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือ เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / In the agenda of the election of directors,  
     Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director. 
6.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน  (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ซึ่งบริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.mangpong.co.th) เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้สามารถดึงขอ้มูลมาใชไ้ดต้ามความ
เหมา ะส ม  / Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information 
from the company’s website at www.mangpong.co.th  

http://(www.mangpong.co.th/
http://www.mangpong.co.th/
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 
Supplemental Proxy Form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of MPG Corporation Public Company Limited 

 
ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 ในวนัองัคาร ท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เอสซี ปารค์ เลขที่ 474 ซอย ประดิษฐ์

มนูญธรรม แขวง วงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย / Only one of them to 
represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 to 
be held on 27 April 2021 at 10.00 hrs. at SC PARK HOTEL, 474 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 
10310 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

 
วาระที ่  เร่ือง  
Agenda Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate 

in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที ่  เร่ือง  
Agenda Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(c) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate 

in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(d) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที ่  เร่ือง        
Agenda Subject Election of Directors (Continues) 

1) ชื่อกรรมการ  
Director’s name. 

 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
2) ชื่อกรรมการ  

Director’s name. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 

3) ชื่อกรรมการ  
Director’s name. 

 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
4) ชื่อกรรมการ  

Director’s name. 
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain 
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บริษัท  เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น  จ ำกดั (มหำชน) 

 

แผนทีส่ถานทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
ในวนัองัคำร ที่ 27 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น.  

ณ โรงแรม เอสซี ปำรค์  
เลขที่ 474 ซอย ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวง วงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310   

at SC PARK HOTEL, 474 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1), Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10310 
 

 

 
 

 

 


