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*บริษัทฯ งดแจกของช�าร่วย เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส 
และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
*บริษัทฯ งดบริการอาหาร เครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหาร 
ในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพ่ือลดความเสี่ยง 
ของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19



มำตรกำรและแนวทำงปฏิบตัตินส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563  
กรณีกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  

 

ตามที่สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยงัคงมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง บริษัท เอ็ม
พีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความห่วงใยต่อสถานการณด์งักล่าวจึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวปฏิบติัตนในการเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563 ดงันี ้ 
1.  ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ แทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 และเพื่อสขุอนามยัของผูถ้ือหุน้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือ
จากผูถ้ือหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐาน
ใส่ซองไปรษณียต์อบรบัซึ่งจะจัดส่งไปพรอ้มหนังสือเชิญประชุม โดยไม่ตอ้งติดแสตมป์มายงั เลขำนุกำรบริษัท บริษัท เอ็มพีจี คอร์
ปอเรช่ัน 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 ผูท้ี่มี
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 และเม่ือที่นั่งที่จัดให้
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) 
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         วนัท่ี  4 ธันวาคม 2563 
 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  

บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 15 พฤศจกิายน 2562 
 2. ประวตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

3.     หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระ ของ บรษิัท เอ็มพจีี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
           4.     ประวตัิของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 

5.     สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่น (Right Offering) 
6.     แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)  

 7. ประวตัิโดยยอ่ของกรรมการอิสระและประธานกรรมการที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะ 
 8. ขอ้บงัคบับรษิัทฯ เฉพาะส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
 9. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชมุ และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง 

          10.     ขัน้ตอนการเขา้หอ้งประชมุ 
           11.     หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แนะน าใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระและประธานกรรมการ) 

     (สามารถ download หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ไดจ้าก www.mangpong.co.th)  
          12.    แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

  13.    รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code 
 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ครัง้ที่ 7/2563 เมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกายน 
2563 มีมติใหเ้รียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัศกุร ์ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 3 บรษิัท เอ็ม
พีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้
 

ข้อควรทราบ : 
1.  บริษัทฯ ไดเ้สนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ไวบ้นเว็บไซต์

ของบรษิัทฯ (https://www.mangpong.co.th) โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ แกไ้ข หรือ ทกัทว้ง ตัง้แต่วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 
ถึงวนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 แลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดขอแกไ้ข หรือ ทกัทว้ง รายงานการประชมุฯ ดงักล่าว 

2.  บรษิัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เพิ่มเติม และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 พรอ้มทั้งสิทธิและ
ขั้นตอนการเสนอวาระและบุคคลดังกล่าวให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 
Website ของบริษัทฯ (https://www.mangpong.co.th) ระหว่างวนัที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2563 ปรากฏ
ว่า ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอ 



3 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563     บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 2/13 

วาระที ่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ คร้ังที ่1/2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่15 พฤศจิกายน 2562    
(การลงมต:ิ เนือ่งจากเป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีง) 

ความเป็นมาและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2562 ได้จัดขึน้เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน 2562   
(ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  1) บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยได้ส่งให้ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแลว้ รวมถึงไดเ้ผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ  

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบ รายงานการประชุมวิสามญั
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 
 
วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

(การลงมต:ิ เนือ่งจากเป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีง) 

ความเป็นมาและเหตุผล    บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา ไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 (ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code) 

ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ  ผลการด าเนินงานของ  
บรษิัทฯ ในรอบปี 2562 โดยคณะกรรมการเห็นชอบแลว้ 

 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

 (การลงมต:ิ ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ ตอ้งจดัใหมี้
การจดัท างบการเงิน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัทฯ ที่ไดผ่้านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ว่าถูกตอ้ง  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ  โดยรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ 
ส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  ซึ่งผ่านการพิจารณาสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตแลว้  (ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code) 

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ งบการเงินของบริษัทส าหรบัปี
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผ่้านการพิจารณาเห็นชอบแลว้ จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และ
ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงนิดงักล่าว  
 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมตัิการงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 

(การลงมต:ิ ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

ความเป็นมาและเหตุผล บรษิัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลทกุๆ ปี ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดในการใชเ้งินจ านวนนัน้ๆ และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ขอ้ 40 ซึ่งก าหนดไวว้่า “ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากปันผลจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ ทั้งนี ้ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562       
บรษิัทฯ มียอดขาดทนุสะสม จึงงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 



4 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563     บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 3/13 

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2562 เนื่องจากบรษิัทมีผลประกอบการขาดทนุ โดยคณะกรรมการเห็นชอบแลว้ 
 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ ประจาํปี 2563 
 (การลงมต:ิ ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

ความเป็นมาและเหตุผล     บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญ       
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เพิ่มเติม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2563 พรอ้มทัง้สิทธิและขัน้ตอนการเสนอวาระและบคุคลดงักล่าวใหเ้ป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และ Website ของบรษิัทฯ (https://www.mangpong.co.th) ระหว่างวนัท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มี
ผูถื้อหุน้รายใดเสนอ 

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 16  ซึ่งก าหนดใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสามที่อยู่
ในต าแหน่งนานที่สุด จะตอ้งออกตามวาระในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ โดยกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง ที่ประชุมผูถื้อหุ้น
สามารถเลือกเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ไดน้ัน้  (ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย ล าดบัที่ 2 และ 3) ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2563 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน คือ  

1) นาย ธะเรศ       โปษยานนท ์   กรรมการอิสระ 
2) นาง ทธันา    รอดโพธิ์ทอง   กรรมการอิสระ 
3) นางสาว ณลนัรตัน ์  นนัทน์นส ์   กรรมการ 

เพ่ือปฏิบตัติามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ 
บรษิัทฯ จึงไดก้ าหนดแนวทาง และหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการบรษิัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดท้ าการ
สรรหาบุคคลโดยใชเ้กณฑ์ดังกล่าว ประกอบดว้ย ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยัทัศน ์และความน่าเชื่อถือ ซึ่งบุคคลท่ีจะไดร้บัการ
เสนอชื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ตอ้งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้

1. มีคุณสมบัติถูกตอ้งและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด, กฎหมายหลักทรัพย ์และตลาด
หลกัทรพัย ์ และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ 

2. มีความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพ่ือให้ครบ
องคป์ระกอบของคณะกรรมการทัง้คณะ มีสดัส่วนท่ีเหมาะสมและครบถว้นดว้ยผูท้รงคณุวุฒิสาขาต่างๆ ท่ีตอบสนอง
ต่อกลยทุธอ์งคก์ร อนัจะเป็นประโยชนส์งูสดุ และเพิ่มมลูค่าใหแ้ก่บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ โดยประกอบดว้ยผูท้ี่มีความรู ้
ดา้นธุรกิจคา้ปลีก ผูท้ี่มีความรูด้า้นกฎหมาย และผูท้ี่มีความรูด้า้นบญัชีและการเงิน  

3.   มีประวตัิการท างานท่ีดี  ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ  ผูจ้ดัการ  พนกังาน  หรือผูม้ีอ  านาจในการจดัการ
ของหน่วยงาน 

4.   มีความเป็นอิสระ  ปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการดว้ยความระมดัระวงั  ดว้ยความซื่อสตัย ์ สามารถทุ่มเทเวลาใหบ้รษิัทฯ ได้
อย่างเต็มที่  สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการไดอ้ย่างสม ่าเสมอ  โดยด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทฯ  และ
บรษิัทจดทะเบียนอื่น รวมกนัไม่เกิน 5 บรษิัท 

5.   มีอายแุละประสบการณก์ารท างานท่ีเหมาะสม  มีสขุภาพรา่งกายที่แขง็แรง  และมจีิตใจที่สมบรูณ ์



5 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563     บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 4/13 

6.   คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตามคู่มื อ       
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ คณุสมบตัิของบุคคลทัง้ 3 ท่านนัน้ สนบัสนนุและสอดคลอ้งกับ
กลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ อีกทั้ง บุคคลทั้ง 3 ท่าน  สามารถ
ปฏิบัติหนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดี  และมีประสบการณ์ในการท างานที่เหมาะสมกับต าแหน่งตลอดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งที่ผ่านมา     
จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ใหก้รรมการทั้ง 3 ท่าน ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระ      
ที่ครบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้รบัต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย พิจารณาแลว้เห็นชอบกับขอ้เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการ  3 ท่าน ให้
กลบัมาด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ 

1) นาย ธะเรศ       โปษยานนท ์   กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง    กรรมการอิสระ  
2) นาง ทธันา    รอดโพธิ์ทอง   กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง    กรรมการอิสระ 
3) นางสาว ณลนัรตัน ์  นนัทน์นส ์   กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง    กรรมการ 

 
วาระที ่ 6   พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 

(การลงมติ: ใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม ( 2/3 ) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน) 

ความเป็นมาและเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 22 ซึ่งก าหนดใหก้รรมการบรษิัทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจาก
บรษิัทฯ ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา แต่ทัง้นี ้จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ท่ีกรรมการพึงไดร้บัในฐานะลกูจา้งของบรษิัทฯ 
(ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 8) 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ส าหรบัปี 2563 
โดยบริษัทฯ มีนโยบายก าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนค านึงถึงความเหมาะสมทั้งทางดา้นประเภท ขนาด
ธุรกิจ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั  ซึ่งพบว่า ค่าตอบแทนเฉล่ียต่อคนของคณะกรรมการบรษิัท ต ่ากว่าค่าตอบแทนเฉล่ียต่อ
คนของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน  ทั้งในกลุ่มขนาดรายได ้ขนาดผลประกอบการ และกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อย่างไรก็ดี 
ค่าตอบแทนดงักล่าวเหมาะสมและเพียงพอในการจงูใจใหค้ณะกรรมการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มที่ต่อไป 

      โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,549,443.38 บาท  (หนึ่งลา้นหา้แสนส่ีหมื่น
เกา้พนัส่ีรอ้ยส่ีสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค)์ โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ  

     1. เงินประจ าต าแหน่ง จ่ายตามระยะเวลาที่ด  ารงต าแหน่ง  
      2. ค่าเบีย้ประชมุ จ่ายเฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุเท่านัน้  

   คณะกรรมการ ไดพ้ิจารณาการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ เพื่อก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย ผ่านการ
น าเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยค านึงถึงความเหมาะสม และความจ าเป็นต่างๆ แลว้ จึงเห็นควรเสนอ
ต่อผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท 
(สามลา้นบาทถว้น) ซึ่งเท่ากับท่ีไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562  โดยมีหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรค่าตอบแทน 
เปรียบเทียบกบั ปี 2562 ดงันี ้
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เงนิประจาํตาํแหน่ง (บาทต่อคน และจ่ายเป็นรายไตรมาสตามระยะเวลาที่ด  ารงต าแหน่ง) 
ตาํแหน่ง 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 - - 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ (บาทต่อคนต่อครัง้ และจ่ายกรณีมาประชมุ)  
ตาํแหน่ง 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 - - 

 อนึ่ง ตามซึ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2562  รวมทั้งสิน้ 1,549,443.38 บาท  (หนึ่งลา้นหา้แสนส่ีหมื่นเกา้พนัส่ีรอ้ยส่ีสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค)์ คิด
เป็น 51.65% ของค่าตอบแทนกรรมการท่ีไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ส าหรบัค่าตอบแทนแยกเป็นรายบคุคล
จะปรากฏอยู่ในหวัขอ้ โครงสรา้งการจดัการ ในรายงานประจ าปี 2562 

       อย่างไรก็ดีจ านวนค่าตอบแทนของบรษิัทฯ ยงัถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอในการจงูใจใหค้ณะกรรมการปฏิบัติหนา้ที่
อย่างเต็มที่ต่อไป  

    จึงเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ไดแ้ก่ เงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชมุ ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกนิ 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2562 โดยมีหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรค่าตอบแทนตามเดิม  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบ กับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ในวงเงิน
ไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 โดยมีหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรค่าตอบแทนตามเดิม 

 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2563 
 (การลงมต:ิ ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกอบกับขอ้บงัคับของบริษัทฯ ขอ้ 35 (ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย ล าดบัที่ 8) ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบรษิัทฯ ทกุปี และจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

ส าหรบัปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการพิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแลว้เห็นว่าผูส้อบบญัชีที่น าเสนอเป็น
ผูท่ี้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบติังานที่เป็นมาตรฐานสากล อีกทัง้มีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให ้ 
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การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึง  เสนออัตราค่าสอบบัญชีที่สอดคล้องกับปริมาณงาน และได้
เปรียบเทียบกับค่าสอบบญัชีของบรษิัทจดทะเบียนในระดบัเดียวกัน จึงเสนอเปล่ียนแปลงและแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีใหม่ จาก ส านกังาน    
เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็นดงันี ้

1. ส านกังานสอบบญัชี 
    บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั  

2. รายชื่อผูส้อบบญัชี  
ชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่ ปีทีส่อบบัญชีให้บริษัทฯ 

1)  นาย สวุฒัน ์      มณีกนกสกลุ 
2)  นางสาว อรสิา   ชมุวิสตูร 
3)  นาย พีระเดช     พงษ์เสถียรศกัดิ์ 

8134  
9393 
4752  

- ปี 
- ปี 
- ปี 

เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯได ้ ซึ่งผูส้อบบัญชีดงักล่าว มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชนส่์วนไดเ้สียใดๆ กับบริษัทฯ โดย
พิจารณาเห็นว่ามีคุณภาพในการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะผูส้อบบัญชีไดเ้ป็นอย่างดี และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
920,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีรายเดิมของปี 2562 จ านวน 115,000 บาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 11.65 โดยราคานีย้ังไม่รวม
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ซึ่งเบิกตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (ค่าพาหนะในการปฎิบัติงาน, ค่าล่วงเวลา, ค่าไปรษณีย,์ ค่าโทรศัพท)์ ต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563  

               ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ท่ีผ่านมา 
 ปี 2563 ทีเ่สนอ 

(บาท) 
ปี 2562 
(บาท) 

ปี 2561 
(บาท) 

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

นอกจากนี ้บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จ านวน 2 บรษิัท ไดแ้ก่ บรษิัท 
โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด  ก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 140,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2562 
จ านวน 15,000 บาท และ บรษิัท เอ็มพีจี เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั ก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน ไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบ
บญัชีของปี 2562 จ านวน 15,000 บาท  

ทัง้นี ้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด มีความเชี่ยวชาญมีมาตรฐานในการท างานที่ดี และปฏิบตัิหน้าที่ไดเ้ป็นอย่างดี
เสมอมา อีกทัง้ ผูส้อบบญัชี และ บรษิัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ไม่มีความสมัพันธ ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบรษิัทฯ หรือ บริษัทย่อย / 
ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว  ในลกัษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างอิสระแต่อย่างใด  จึงมี
ความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ  

อนึ่ง ผูส้อบบัญชีดงักล่าวไดร้บัการเปล่ียนแปลงและแต่งตั้งจากมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 โดยเปิดเผยผ่านระบบส่งข่าวของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ แต่เนื่องจากดว้ยผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เป็นเหตุให้
บริษัทตอ้งเล่ือนการจดัประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ออกไป จากเดิมวนัท่ี 29 เมษายน 2563 เป็นวนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 บรษิัทฯจึงได้
เปิดเผยและน าส่งงบการเงิน ไตรมาสที่  1/2563 ที่ ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว และได้รบัความเห็นชอบจากมติ
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หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563     บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 7/13 

คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2563 แลว้ โดยเป็นไปตามแนวปฎิบตัิตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
(ก.ต.ท.) ไดอ้อกประกาศท่ี ทจ.28/2563 เมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันใหใ้นกรณีที่บริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี เพื่อแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีดงักล่าว ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อสถานการณก์ลบัสู่ภาวะปกติ  

แต่เนื่องจาก เมื่อวนัที่ 17 มิถุนายน 2563 บริษัทฯไม่สามารถด าเนินการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ได ้เพราะ    
ผูม้าเข้าร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม บริษัทฯจึงไดเ้ปิดเผยและน าส่งงบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากมติ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2563 และ ไตรมาสที่ 3/2563 ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่  5/2563 เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน 2563 ที่ ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีดังกล่าว  และเป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ (ก.ต.ท.) ฉบบัท่ี ทจ. 35/2563 ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2563  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามที่เสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีใหม่ จาก ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็น 
บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 และเห็นควรเสนอแต่งตัง้ นาย สวุฒัน ์มณีกนกสกุล ผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นางสาว อรสิา ชุมวิสตูร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ นาย พีระเดช พงษ์เสถียร
ศกัดิ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4752 และเสอนค่าสอบบญัชีประปี 2563 ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ไดพ้ิจารณากลั่นกรองแลว้อย่างเหมาะสม 
 
วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29, 30 และ 31  

(การลงมต:ิ ใชค้ะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสี ่( 3/4 ) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน) 

ความเป็นมาและเหตุผล  

เพื่อใหส้อดคลอ้งตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
อนุมติั แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 29 เรื่อง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และ ขอ้ 30 เรื่อง การจดัประชุมวิสามัญโดย     
ผูถื้อหุน้เป็นผูเ้รียกประชมุ ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ดงักล่าว 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ ขอ้ 29 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ขอ้ 30 เรื่อง การจัดประชุมวิสามัญโดยผูถื้อหุน้เป็นผู้เรียก
ประชมุ และ ขอ้ 31 เรื่อง การประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563    บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 8/13 

ข้อบังคับของบริษทัฯ (ปัจจุบนั) ข้อบังคับของบริษทัฯ (ขอปรับปรุงแก้ไขเป็น) 
ขอ้ 29 คณะกรรมการจะตอ้งประชมุกนัอย่างนอ้ยสาม 
(3) เดือนต่อครัง้

ขอ้ 30 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบรษิัท 
      การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวไวแ้ลว้
นี ้จะเรียกว่าการประชุมผูถื้อหุน้วิสามัญ กรรมการจะ
เรียกประชุม   ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็
ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 
      ผู้ถือหุ้นมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า 
(1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้รวมทั้งหมด หรือ 
จ านวน ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่ สิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุ้น
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวน
หุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด สามารถเขา้ชื่อกันท าหนงัสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุ  

ขอ้ 29 คณะกรรมการตอ้งประชุมอย่างนอ้ยสาม (3) เดือนต่อครัง้ การประชุม
คณะกรรมการของบรษิัทใหจ้ดัขึน้ ณ ที่อนัเป็นส านกังานใหญ่ของบรษิัทหรือ
จังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ  ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 
     ประธานกรรมการ หรือ ประธานในท่ีประชมุ อาจก าหนดใหจ้ดัการประชุม
กรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์การด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่กฎหมายก าหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย 
      ในการส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม สามารถ
ด าเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมาย หรือ ขอ้บังคบัเก่ียวกับการ
ประชุมนั้นไดก้ าหนดไว ้หรือ จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสแ์ทนก็ได ้โดย
จะจดัเก็บในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกสก์็ได ้ทัง้นี ้ตอ้งส่งตามระยะเวลาและลง
โฆษณาทางหนงัสือพิมพต์ามที่กฎหมาย หรือ ขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดไว ้

ขอ้ 30 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีภายในส่ี 
(4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี ้ จะเรียกว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 
     ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ 
(10) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้ง
ระบเุรื่องและเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าว
ดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบ
หา้ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้
     ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซึ่งเขา้ชื่อกันหรือผูถื้อหุน้คนอื่นๆ รวมกันได้
จ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วัน 
นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่า  เป็น
การประชุมผูถื้อหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบ
ค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร  
     ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อ
หุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชุม



10 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563    บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 9/13 

ขอ้ 31 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ใหค้ณะกรรมการ
จัดท าเป็นหนังสือแจง้นัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อ
ที่ประชมุพรอ้มทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุัติ หรือ
เพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม 
(3) วนัโดยลงติดต่อกนัเป็นเวลาสาม (3) วนั

ทัง้นี ้สถานที่ที่ใชเ้ป็นที่ประชมุจะอยู่ในจงัหวดัที่อนั
เป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตาม
แลว้แต่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตาม  วรรคส่ีต้อง
รว่มกันรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่าย ที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมในครัง้นัน้
ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 31 ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือแจง้นดั
ประชมุโดยระบสุถานท่ี วนัเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอ
ต่อที่ประชุมพรอ้มทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ  หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว โดยจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้และนาย
ทะเบียนเพื่อทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งนีใ้หล้งโฆษณา
ค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์อ่นวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั
โดยลงติดต่อกนัเป็นเวลาสาม (3) วนั  
     ทั้งนี ้สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อันเป็นที่ตั้งส านักงาน
ใหญ่ของบรษิัท หรือที่อื่นใดก็ตามแลว้แต่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
     คณะกรรมการอาจก าหนดใหจ้ดัการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ก็ได ้ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์การด าเนินการ
จะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด และตาม
มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศที่ก าหนด 

วาระที ่9      พิจารณาอนุมตัปิิดบริษทัย่อย 
(การลงมต:ิ ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

ความเป็นมาและเหตุผล เนื่องจากการเปิดบริษัทย่อย มีวัตถุประสงคเ์พื่อรองรบัธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ในการ
บรหิารรา้นคา้ปลีกในหมวดเครื่องส าอางและเวชส าอาง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะนัน้ และเพื่อสรา้งรายไดแ้ละผล
ประกอบการที่ดีขึน้ให้แก่บริษัทฯ ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต นอกจากนี ้เพื่อรองรบัการขยายงานของบริษัทฯ ในธุรกิจพลังงาน และที่
เก่ียวเนื่องกบัพลงังาน เพื่อสรา้งผลประกอบการท่ีดีใหแ้ก่บรษิัทฯ ตามแผนระดมทนุของบรษิัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงไดพิ้จารณาและ
จดัตัง้บรษิัทย่อย ดงันี ้

1) “บริษัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด” จัดตัง้ตามมติคณะกรรมการบริษัท (เดิม บริษัท แมงป่อง 1989 จ ากัด
(มหาชน)) ครัง้ที่ 4/2557 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็นผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายเครื่องส าอางและเวชส าอาง มีทนุจด
ทะเบียน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) จดทะเบียนเป็นหุน้สามญัจ านวน 500,000(หา้แสน) หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 (สิบ) บาท โดย
บริษัทฯ 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”  จดัตัง้ตามมติคณะกรรมการบริษัท (เดิม บริษัท แมงป่อง 1989 จ ากัด (มหาชน))
ครัง้ที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2558 เพื่อด าเนินธุรกิจดา้นพลงังาน และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับพลังงาน มีทุนจดทะเบียน 
500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 10 บาท เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าลา้นบาทถ้วน) มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้  40% ของทุนจด



11 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563    บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 9/13 

ขอ้ 31 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ใหค้ณะกรรมการ
จัดท าเป็นหนังสือแจง้นัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อ
ที่ประชมุพรอ้มทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุัติ หรือ
เพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม ทั้งนี ้ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม 
(3) วนัโดยลงติดต่อกนัเป็นเวลาสาม (3) วนั

ทัง้นี ้สถานที่ที่ใชเ้ป็นที่ประชมุจะอยู่ในจงัหวดัที่อนั
เป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตาม
แลว้แต่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตาม  วรรคส่ีต้อง
รว่มกันรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่าย ที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมในครัง้นัน้
ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 31 ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือแจง้นดั
ประชมุโดยระบสุถานท่ี วนัเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอ
ต่อที่ประชุมพรอ้มทัง้รายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่
จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ  หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว โดยจดัส่งเอกสารดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้และนาย
ทะเบียนเพื่อทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งนีใ้หล้งโฆษณา
ค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์อ่นวนัประชมุไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั
โดยลงติดต่อกนัเป็นเวลาสาม (3) วนั  
     ทั้งนี ้สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อันเป็นที่ตั้งส านักงาน
ใหญ่ของบรษิัท หรือที่อื่นใดก็ตามแลว้แต่คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
     คณะกรรมการอาจก าหนดใหจ้ดัการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ก็ได ้ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์การด าเนินการ
จะตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด และตาม
มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศที่ก าหนด 

วาระที ่9      พิจารณาอนุมตัปิิดบริษทัย่อย 
(การลงมต:ิ ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) 

ความเป็นมาและเหตุผล เนื่องจากการเปิดบริษัทย่อย มีวัตถุประสงคเ์พื่อรองรบัธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ในการ
บรหิารรา้นคา้ปลีกในหมวดเครื่องส าอางและเวชส าอาง ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะนัน้ และเพื่อสรา้งรายไดแ้ละผล
ประกอบการที่ดีขึน้ให้แก่บริษัทฯ ที่จะเกิดขึน้ในอนาคต นอกจากนี ้เพื่อรองรบัการขยายงานของบริษัทฯ ในธุรกิจพลังงาน และที่
เก่ียวเนื่องกบัพลงังาน เพื่อสรา้งผลประกอบการท่ีดีใหแ้ก่บรษิัทฯ ตามแผนระดมทนุของบรษิัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงไดพิ้จารณาและ
จดัตัง้บรษิัทย่อย ดงันี ้

1) “บริษัท โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด” จัดตัง้ตามมติคณะกรรมการบริษัท (เดิม บริษัท แมงป่อง 1989 จ ากัด
(มหาชน)) ครัง้ที่ 4/2557 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็นผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายเครื่องส าอางและเวชส าอาง มีทนุจด
ทะเบียน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) จดทะเบียนเป็นหุน้สามญัจ านวน 500,000(หา้แสน) หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 (สิบ) บาท โดย
บริษัทฯ 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”  จดัตัง้ตามมติคณะกรรมการบริษัท (เดิม บริษัท แมงป่อง 1989 จ ากัด (มหาชน))
ครัง้ที่ 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 9 เมษายน 2558 เพื่อด าเนินธุรกิจดา้นพลงังาน และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับพลังงาน มีทุนจดทะเบียน 
500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 10 บาท เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าลา้นบาทถ้วน) มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้  40% ของทุนจด

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563     บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 10/13 

ทะเบียน เป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) โดยบริษัทฯ ถือหุน้อยู่ที่ 498,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 99.60 ปัจจบุนัไม่ไดด้  าเนิน
กิจการ มีผลขาดทนุสะสม อยู่ที่ 1.90 ลา้นบาท 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จึงเห็นควรเสนอใหปิ้ดบรษิัทย่อย เพื่อปรบัโครงสรา้งการบรหิารงาน และลดค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
จดัการของบรษิัทฯ ทัง้นี ้การปิดกิจการดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ แต่อย่างใด 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการปิดบรษิัทย่อย คือ บรษิัท 
โซลเมท อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทนุ โดย บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้อยู่ที่รอ้ยละ 
99.10 และ บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ไม่ไดด้  าเนินกิจการ โดย บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน)   
ถือหุน้อยู่ที่รอ้ยละ 99.60 เพื่อปรบัโครงสรา้งการบริหารงาน และลดค่าใชจ้่ายในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ทั้งนี ้การปิดกิจการ
ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ แต่อย่างใด  

 
วาระที ่10  พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4.  

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

(การลงมติ: ใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) 

ความเป็นมาและเหตุผล : ปัจจุบนับริษัท มีหุน้จดทะเบียนที่ยงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 492,581,229 หุน้  เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้น             
จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายก่อนท่ีจะเพิ่มทุนเป็นจ านวนอื่น ดงันัน้ จึงเห็นควรใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิการลด
ทนุจดทะเบียน โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 492,581,229 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นทุน
จดทะเบียนที่ลดลงจ านวน 492,581,229 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 1,470,334,913 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 977,753,684 บาท 
แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 977,753,684 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯจึงตอ้งแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4.  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ดงันี ้

ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน 977,753,684    บาท  (เกา้รอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดลา้นเจ็ดแสนหา้หมื่นสามพนัหกรอ้ยแปดสิบส่ีบาท) 
  แบ่งออกเป็น  977,753,684    หุน้   (เกา้รอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดลา้นเจ็ดแสนหา้หมื่นสามพนัหกรอ้ยแปดสิบส่ีหุน้)  
  มลูค่าหุน้ละ                            1    บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น  
  หุน้สามญั   977,753,684 หุน้  (เกา้รอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดลา้นเจ็ดแสนหา้หมื่นสามพนัหกรอ้ยแปดสิบส่ีหุน้)  
  หุน้บรุมิสิทธิ ไม่มี 

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็ชอบ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเพื่ออนมุตัิ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ทกุประการ 
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วาระที ่11  พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4.  
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

(การลงมติ: ใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) 

ความเป็นมาและเหตุผล : การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 977,753,684 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
977,753,684 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,955,507,368 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญ 1,955,507,368 หุน้ มูลค่าที่ ตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท โดยการออกหุน้ใหม่เป็นหุน้สามญั จ านวน 977,753,684 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) 
ทัง้นี ้รายละเอียดของวตัถปุระสงคข์องการออกหุน้เพิ่มทุนและรายละเอียดอื่นๆ เก่ียวกับการเพิ่มทนุปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการ
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน (Right Offering) และแบบรายงานการเพิ่มทนุ (แบบ F53-4) (ส่ิงที่ส่ง
มาดว้ย 5 และ 6 ) และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4.  เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ดงันี ้

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน 1,955,507,368    บาท     (หน่ึงพนัเกา้รอ้ยหา้สิบหา้ลา้นหา้แสนเจ็ดพนัสามรอ้ยหกสิบแปดบาท) 
 แบ่งออกเป็น 1,955,507,368    หุน้       (หน่ึงพนัเกา้รอ้ยหา้สิบหา้ลา้นหา้แสนเจ็ดพนัสามรอ้ยหกสิบแปดหุน้) 
 มลูค่าหุน้ละ                       1    บาท     (หน่ึงบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุน้สามญั 1,955,507,368    หุน้       (หน่ึงพนัเกา้รอ้ยหา้สิบหา้ลา้นหา้แสนเจ็ดพนัสามรอ้ยหกสิบแปดหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ ไม่มี 

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็ชอบ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเพื่ออนมุตัิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงักล่าว และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4.  เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบรษิัทฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ทกุประการ 

 
วาระที ่12  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Right Offering) 

(การลงมต:ิ ใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

ความเป็นมาและเหตุผล : ตามที่บรษิัทฯ มีความประสงคท์ี่จะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ตามที่ระบใุนวาระท่ี 11 นัน้  
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหม่  จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 977,753,684 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ที่ผู้ถือหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยจัดสรรใหก้ับผูถื้อหุน้ที่มีรายชื่อ
ปรากฏอยู่ในวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้และไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัที่ 15 ธันวาคม 
2563 ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.10 บาท คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 97,775,368.40 
บาท 

ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทฯมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 บรษิัทฯจึงสามารถ
ก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 52 ของ
พระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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 ก าหนดวนัจองซือ้และรบัช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุในวนัที่ 25 - 29 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1)  ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ของตนเท่านัน้ ไม่สามารถจองเกินสิทธิได ้
2) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของผูถื้อหุน้เดิม บริษัทฯจะด าเนินการเสนอใหท้ี่ประชุม     

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนโดยตดัหุน้ท่ีไม่ไดจ้ดัสรรดงักล่าวต่อไป 
3) มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการ

บรษิัท และ/หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็น และเก่ียวเนื่อง
กับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไดทุ้กประเภท รวมถึงการก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท (Record Date) การเปล่ียนแปลงระยะเวลาการจองซือ้และรบัช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุน 
การก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนดงักล่าวไดต้ามที่เห็นสมควร
ต่อไป รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็น และสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนในครัง้นี ้
โดยรวมถึงการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และการน าส่ง
ขอ้มลูเอกสารหลกัฐานต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามที่ปรากฏในสารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตามสดัส่วน (Right Offering) และแบบรายงานการเพิ่มทนุ  (แบบ F53-4) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5 และ 6 ) 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯที่มีรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซือ้และไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ (Record Date) 
ในวนัท่ี 15 ธันวาคม 2563 โดยการใหสิ้ทธิดงักล่าวของบรษิัทฯยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งรอการอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้  

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็ชอบ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเพื่ออนมุตัิ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามรายละเอียดขา้งตน้
ทกุประการ  

 
วาระที ่13 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 

มอบอ านาจให้ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด มีอ านาจในการแก้ไข 
เปล่ียนแปลง วัน เวลา และ/หรือ สถานที่ในการจัดประชุมผูถื้อหุ้นใหม่ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยตอ้งอยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่ กฎหมาย
ก าหนด 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุน้เขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ตามก าหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้น  โดยบริษัทฯ และก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันที่             
15 ธันวาคม 2563  ทั้งนี ้บริษัทฯ จะเปิดให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ณ สถานที่ประชุม ใน       
วนัองัคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 วันประชุม ไดต้ัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป ทัง้นี ้เอกสารและหลักฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดง
ก่อนเขา้รว่มประชมุ และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 9  ส่วนขัน้ตอนการเขา้หอ้งประชมุ และแผนที่
สถานท่ีประชมุ ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย ล าดบัท่ี 10 และ 12 

  ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกขอ้มลูในหนงัสือ  
มอบฉนัทะที่ไดจ้ดัส่งมานีใ้หค้รบถว้นสมบูรณ์ และมอบใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะก่อนวนัประชุม กรณีที่มีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับ



14 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563     บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 13/13 

กรรมการ  ไดแ้ก่  นายนรินทร ์โอภามรุธาวงศ ์ กรรมการอิสระ และนายวิสิฐ ตนัติสนุทร ประธานกรรมการ (ประวตัิโดยย่อของกรรมการ
อิสระและประธานกรรมการที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะ และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ปรากฎตามที่ส่ิงที่ส่งมาดว้ย ล าดบัที่ 7 และ 11 ) 
ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัทฯ 
เป็นการล่วงหนา้ ภายในวนัศกุร ์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ดว้ย จกัขอบพระคณุยิ่ง   

   นอกจากนี ้ ตามที่บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code มาพรอ้มจดหมายฉบบันีแ้ลว้ และได้
เผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.mangpong.co.th)  ตัง้แต่ วนัจันทร ์ท่ี 30 มีนาคม 2563 แลว้ อย่างไรก็ดี หากผูถื้อหุน้ท่านใด     
มีความประสงคท์ี่จะขอรบัรายงานประจ าปีเป็นแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อส านักนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-514-5000 ต่อ 5063 หรือ 
Email : ir@mangpong.co.th  

บริษัทฯ มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชมุรวมถึงผูท้ี่มีส่วนร่วม
ในการจดัประชมุทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอใหท้่านผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกท่านปฏิบตัิตามมาตรการและแนวปฏิบตัิการประชุม
ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ซึ่งไดแ้จง้แลว้ในหนา้รองปกในของหนงัสือเชิญประชุมฉบบันีอ้ย่างเคร่งครดั 
โดยบรษิัทฯ ขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

อนึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และระเบียบวาระการประชมุดงักล่าว 
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ (www.mangpong.co.th) ทั้งนี ้กรณีมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อสอบถามทาง E-mail: 
mpg_cs@mangpong.co.th โทรศพัท ์02-514-5000 ต่อ 5063 หรือ นกัลงทนุสมัพนัธ ์ ไดท้ี่ E-mail: ir@mangpong.co.th 

และท่านผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามที่เก่ียวกับวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหนา้ผ่าน
เลขานุการบริษัทฯ ไดท้างเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.mangpong.co.th) หรือทางไปรษณียล์งทะเบียนมายังที่อยู่ในหนา้สารบัญ หรือ
ทาง E-mail: ir@mangpong.co.th ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ภายในวนัศกุร ์ท่ี 25 ธันวาคม 2563 
 
 
             ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                ( นายวิสิฐ ตนัติสนุทร ) 
                                                                                                                               ประธานกรรมการ 



15 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563     บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 13/13 

กรรมการ  ไดแ้ก่  นายนรินทร ์โอภามรุธาวงศ ์ กรรมการอิสระ และนายวิสิฐ ตนัติสนุทร ประธานกรรมการ (ประวตัิโดยย่อของกรรมการ
อิสระและประธานกรรมการที่เป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะ และหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ปรากฎตามที่ส่ิงที่ส่งมาดว้ย ล าดบัที่ 7 และ 11 ) 
ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัทฯ 
เป็นการล่วงหนา้ ภายในวนัศกุร ์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ดว้ย จกัขอบพระคณุยิ่ง   

   นอกจากนี ้ ตามที่บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code มาพรอ้มจดหมายฉบบันีแ้ลว้ และได้
เผยแพร่ทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.mangpong.co.th)  ตัง้แต่ วนัจันทร ์ท่ี 30 มีนาคม 2563 แลว้ อย่างไรก็ดี หากผูถื้อหุน้ท่านใด     
มีความประสงคท์ี่จะขอรบัรายงานประจ าปีเป็นแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อส านักนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-514-5000 ต่อ 5063 หรือ 
Email : ir@mangpong.co.th  

บริษัทฯ มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชมุรวมถึงผูท้ี่มีส่วนร่วม
ในการจดัประชมุทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอใหท้่านผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกท่านปฏิบตัิตามมาตรการและแนวปฏิบตัิการประชุม
ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ซึ่งไดแ้จง้แลว้ในหนา้รองปกในของหนงัสือเชิญประชุมฉบบันีอ้ย่างเคร่งครดั 
โดยบรษิัทฯ ขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี ้

อนึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และระเบียบวาระการประชมุดงักล่าว 
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ (www.mangpong.co.th) ทั้งนี ้กรณีมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อสอบถามทาง E-mail: 
mpg_cs@mangpong.co.th โทรศพัท ์02-514-5000 ต่อ 5063 หรือ นกัลงทนุสมัพนัธ ์ ไดท้ี่ E-mail: ir@mangpong.co.th 

และท่านผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามที่เก่ียวกับวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหนา้ผ่าน
เลขานุการบริษัทฯ ไดท้างเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.mangpong.co.th) หรือทางไปรษณียล์งทะเบียนมายังที่อยู่ในหนา้สารบัญ หรือ
ทาง E-mail: ir@mangpong.co.th ล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ภายในวนัศกุร ์ท่ี 25 ธันวาคม 2563 
 
 
             ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                ( นายวิสิฐ ตนัติสนุทร ) 
                                                                                                                               ประธานกรรมการ 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

 

หนา้ 1 จาก 6 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที ่1/2562 
ของ 

บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 
วันเวลาประชุม 

ประชมุเมื่อวนัศกุร ์ที่  15 พฤศจิกายน  2562 เวลา 14.00 น.  ณ ณ หอ้งทรพัยม์ณี  โรงแรม ทาวน ์อิน ทาวน ์กรุงเทพฯ เลขที่ 
300/1 ถนนศรีวรา ทาวน ์อิน ทาวน ์(เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง/เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิสิฐ   ตนัติสนุทร ประธานกรรมการ 
2. นายนรนิทร ์      โอภามรุธาวงศ ์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
3. นายธะเรศ        โปษยานนท ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  

  ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง และ 
  กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

4. นางทธันา รอดโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ 
  กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

5. นางกติติ์ยาใจ   ตรีเอกวิจิตร กรรมการ, ประธานกรรมการบรหิาร และ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
6. นายอภิวฒุ ิ พิมลแสงสรุยิา กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
7. นายวิทรู มโนมยักลุ กรรมการ 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นางทองอยู่       ถาวรสกลุชยั   รองประธานกลุ่มงานบญัชีและการเงิน 

ผู้ร่วมตอบขอ้ซักถาม 
1. นางสาวครมิา  จรูญสกลุวงศ ์   เลขานกุารบรษิัท 
2. นายพรพทุธ รจิิรวนิช ที่ปรกึษาทางการเงิน  
   จาก บรษิัท โมเซอิค เวนเจอร ์แอดไวซอรี่ จ ากดั   
   ซึ่งจะใหข้อ้มลูเพิ่มเติมในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. นางอารยา สสัเลขวิทย ์ ที่ปรกึษาดา้นกฎหมาย  
   จาก บรษิัท ส านกักฎหมาย เอเอพี จ ากดั   
   ซึ่งจะใหข้อ้มลูเพิ่มเติมในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. นายบญุเหล็ง ภชุงคป์ระเวศ ที่ปรกึษาดา้นกฎหมาย  
   จาก ส านกังานกฎหมายนายวิชิตและเพื่อน  

   ซึ่งจะท าหนา้ที่ดแูลใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกตอ้งตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบับรษิัทฯ 
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อาสาสมัครตรวจสอบการนับคะแนนจากผู้ถือหุ้น คือ นายธนินทร์ฐั อิงคะประสิทธิ์ ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ อาสาสมคัรเขา้รว่ม
เป็นพยานรว่มกบัเจา้หนา้ที่ตรวจนบัคะแนน 

ผู้สังเกตการณ ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายวนัชยั เลิศศรีจตุพร ในฐานะผูด้  าเนินโครงการ “การประเมินคณุภาพการจดั
ประชมุผูถื้อหุน้” เป็นอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ท่ีปฏิบตัิงาน ภาคสนามที่เขา้รว่มการประชมุในครัง้นี ้

ก่อนเร่ิมการประชุม 

 นางสาววรรณวรางค ์ พฒุิกมลพนัธุ ์ ผูด้  าเนินรายการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ไดแ้จง้วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนและนบั
คะแนน ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยการลงความเห็นในบตัรลงคะแนน ที่ไดร้บัจากการลงทะเบียน   

2. ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือ หนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง ผูถื้อหุน้รายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ที่มี หรือ ท่ีไดร้บั
มอบฉนัทะมาเท่านัน้ 

3. การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยู่นัน้ ลงคะแนนเสียง เฉพาะ ในกรณีไม่เห็นดว้ย 
หรือ งดออกเสียง โดยเจา้หนา้ที่จะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  เท่านัน้ โดยจะนบัเฉพาะผูถื้อหุน้ที่ลงคะแนน
เสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงและน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ ดงันัน้ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็น
คะแนนเสียงที่เห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ  

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ออกเสียง เห็นดว้ยในแต่ละวาระ ใหเ้ก็บบัตรลงคะแนนไวก้่อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ หลัง
เสรจ็สิน้การประชมุ การลงคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัร
ลงคะแนนผู้เขา้ร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส การลงคะแนนเสียงลักษณะดังต่อไปนี ้ถือเป็นบัตรเสีย และมีผลให้การ
ลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ  

3.1 บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง  

3.2 บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3.3 บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากบั  

3.4 บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่  

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากบัทกุครัง้ 

4. กรณีการมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้  ซึ่งผูถื้อหุน้ไดแ้สดงเจตนาในเรื่องของการลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะมาแลว้ บรษิัทฯ 
จะยึดถือตามเจตนาของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะดงักล่าวทกุประการ 

5. ในแต่ละวาระการประชมุ ประธานฯ จะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนใหท้ราบวา่ มีผูถื้อหุน้ออกเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งด
ออกเสียง และ มีบตัรเสียหรือไม่ เป็นจ านวนเท่าใด และอตัรารอ้ยละเท่าใด เมื่อเทียบกบัจ านวนที่ลงคะแนนเสียงทัง้หมด เป็นทศนิยม 2 
ต าแหน่ง  
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6. หากผูถื้อหุน้ ประสงคจ์ะไม่อยู่ในหอ้งประชุมในระหว่างการประชมุวาระใด และตอ้งการรกัษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนัน้ๆ ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนวาระนัน้ๆ และมอบใหก้บัเจา้หนา้ที่ที่เก็บบตัรลงคะแนนดว้ย  เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ไดต้รวจนบั
คะแนนเมื่อถึงวาระนัน้ๆ    

 หากไม่ไดม้อบไว ้จะถือว่าผูถื้อหุน้ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ รวมทัง้วาระท่ีเหลืออยู่ทัง้หมด 

7. ในการเสนอความเห็นหรือค าถาม ใหเ้สนอโดยตรงประเด็นและกระชบั เพื่อใหก้ารประชมุมีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการ
ประชมุของส่วนรวม โดยบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการด าเนินการท่ีเหมาะสม 

           8.  ในการแสดงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ บรษิัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงหลงัจบวาระนัน้ๆ 

 ส าหรบัเอกสารที่ใชใ้นการประชุมวันนีป้ระกอบดว้ย ชุดหนังสือเชิญประชุมซึ่งรวมถึงส าเนารายงานการประชุมครัง้ก่อน, 
สารสนเทศเก่ียวกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ, แบบรายงานการเพิ่มทุน, ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ เฉพาะส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมผู้
ถือหุ้น, เอกสารหลักฐานท่ีใช้ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม, ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม, หนังสือมอบฉันทะแบบ ข., ประวัติโดยย่อของ
กรรมการอิสระ และแผนท่ีจดัประชมุ ซึ่งเอกสารทัง้หมดไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านทางไปรษณียล่์วงหนา้แลว้ รวมทัง้ ไดเ้ผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซตข์องบรษิัทฯ แลว้ อีกช่องทางหน่ึง  

 เม่ือแจง้วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนและนบัคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทราบแลว้ จากนัน้ นายวิสิฐ ตนัติสนุทร ประธานกรรมการ เป็น
ประธานในที่ประชมุ และเริ่มด าเนินการประชมุ ดงันี ้

เร่ิมประชุม 
 ประธานกล่าวตอ้นรบัผู้ถือหุ้นและประกาศจ านวนผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 22 คน นับจ านวนหุ้นได ้
221,135,602 หุน้ และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้มาประชุม จ านวน 123 คน นบัจ านวนหุน้ได ้315,653,143 หุน้ (สามรอ้ยสิบหา้ลา้น
หกแสนหา้หมื่นสามพนัหนึ่งรอ้ยสี่สิบสามหุน้) รวมผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ ณ ขณะที่เริ่มประชมุ จ านวน 145 คน รวมนบั
จ านวนหุน้ได ้536,788,745 หุน้ (หา้รอ้ยสามสิบหกลา้นเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดรอ้ยส่ีสิบหา้หุน้) หรือคิดเป็นรอ้ยละ 54.90 ของ
จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายและช าระแลว้ ท่ีมีจ านวน 977,753,684 หุน้ (เกา้รอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดลา้นเจ็ดแสนหา้หมื่นสามพนัหกรอ้ยแปดสิบส่ีหุ้น)
ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ดงักล่าว และมีผูท้ี่มาประชมุด้วยตนเองและจากผูร้บัมอบฉันทะแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 
25 คน ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 

 โดยก่อนอื่น ประธานฯ ไดแ้จง้ที่ประชุมใหท้ราบว่า ตามที่บริษัทฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณเ์ป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต กับสมาคมส่งเสรมิสถานบนักรรมการบริษัทไทย หรือ IOD แลว้นัน้ เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่าน
มานี ้บรษิัทฯ ไดร้บัแจง้ผลการพิจารณา  รบัรองว่า “ บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) “ ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชิกของแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต โดยการรบัรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวนัที่มีมติใหก้ารรบัรอง ตัง้แต่วันที่ 3 
พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ในโอกาสนีบ้รษิัทฯ จะไดร้บัมอบประกาศนียบตัร ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ ์2563 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ มีความมุ่งมนัในเรื่องการต่อตา้นคอรร์ปัชนั โดยบรษิัทฯ มีนโยบายในการต่อตา้นการทจุรติคอรปัชั่นทกุรูปแบบทัง้
ในระดบัองคก์ร และระดบัชาติ หากมีการทจุรติภายในองคก์ร บรษิัทฯ จะด าเนินการลงโทษสงูสดุ ซึ่งบรษิัทฯ ไดป้ระกาศใหพ้นกังานและ
ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดท้ราบถึงนโยบายและสาเหตุของการลงโทษที่เกิดจากการคอรร์ปัชั่น เพื่อเป็นการย า้เตือน และปลกูจิตส านึกไม่ใหเ้กิด
การทจุรติอีก และขอเชิญผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายเขา้รว่มเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี ้ 

 ตามระเบียบวาระการประชมุตามหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี ้ 
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หนา้ 4 จาก 6 

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่25 เมษายน 2562 

 ประธานฯ ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่ง
บริษัทฯ ไดจ้ดัท าแลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม และไดส่้งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ก าหนดแลว้ 
และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

 ที่ประชมุพิจารณา 

เมื่อไม่มีค  าถามอื่นใด และ/หรือ ขอแกไ้ข ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงคะแนนเพื่อรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้  
ประจ าปี 2562 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

 ส าหรบัการลงมติในวาระนี ้ ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

  เห็นดว้ย 292,704,055 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ   51.09  
  ไม่เห็นดว้ย  280,119,200   เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ        48.90 
  งดออกเสียง  0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00   
  บตัรเสีย 0        เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ    0.00 

 ของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 หมายเหตุ : มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากที่ประชุมผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ในวาระนี ้จ านวน   3 ราย รวมเป็น 148 
ราย นบัจ านวนหุน้ได ้572,823,255 หุน้ 

 
วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4.  เพื่อให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 
 ส าหรบัวาระนี ้ ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวครมิา จรูญสกลุวงศ ์เลขานกุารบริษัท เป็นรายงานใหท้ี่ประชมุ    ผูถื้อหุน้
พิจารณา 

นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ ์เลขานุการบริษัท รายงานว่า เน่ืองดว้ยปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญ 
1,470,334,913 หุน้ ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 977,753,684 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท โดยบริษัทฯ มีหุน้จดทะเบียนที่ยงัมิไดน้ า
ออกจ าหน่าย จ านวน 492,581,229 หุน้  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะต้องลดทุนจด
ทะเบียนโดยตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายก่อนท่ีจะเพิ่มทนุเป็นจ านวนอื่น  

ดงันัน้ จึงเห็นควรใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ า
ออกจ าหน่าย จ านวน 492,581,229 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ลดลงจ านวน 492,581,229 บาท จาก
ทนุจดทะเบียนเดิม 1,470,334,913 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 977,753,684 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 977,753,684 หุน้ 
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มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย บรษิัทฯ จึงตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ขอ้ 4.  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ดงักล่าว 

ทั้งนี ้คณะกรรมการพิจารณาแลว้ จึงมีมติใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ 
บรษิัทฯ และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา  

มติ ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 292,704,055 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 51.09 
ไม่เห็นดว้ย 280,119,200  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 48.90 
งดออกเสียง 0    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสีย 0    เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

ของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

ทัง้นีต้ัง้แต่วาระ ท่ี 2 ถึงวาระท่ี 4 วาระดงักล่าวทัง้หมดถือเป็นวาระที่เก่ียวขอ้งและเก่ียวเนื่องกบัการเพิ่มทนุ เพื่อน ามาใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน และน าไปใชใ้นการรองรบัการขยายธุรกิจต่อไป แต่เนื่องจากวาระท่ี 2 ไม่ไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้
ถือหุน้ โดยการพิจารณาอนุมตัิในเรื่องต่างๆตามที่ปรากฎรายละเอียดในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 ไม่ไดร้บัการน าเสนอใหพ้ิจารณาอนุมตัิ
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย ดงันี ้

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4.  เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทฯ 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right 
Offering) 

วาระที ่5  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  (ถ้ามี) 

ส าหรบัวาระนี ้ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามเรื่องอื่นเพิ่มเติม 

นายดาวฤทธิ์ ทองน่ิม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กล่าวว่าการเพิ่มทุนมีประโยชน์กับบริษัทฯ เพราะจะใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียน และรองรบัการขยายธุรกิจ จึงมีความเห็นว่า บรษิัทฯ ควรเพิ่มทนุ แต่เมื่อไม่สามารถเพิ่มทนุได ้จึงอยากทราบว่า  บรษิัทฯ จะมี
แนวทางด าเนินการอย่างไรต่อไป และ  

นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า จากผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ผ่านมา หากบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มทุน บริษัทฯ 
อาจติดลบในสิน้ปีนีไ้ด ้และในวนันีท้ี่ไม่สามารถเพิ่มทนุได ้บรษิัทฯ มีแนวทางในการด าเนินการอย่างไรต่อไป 

ประธานฯ ตอบผู้ถือหุ้นว่า ตามที่ผู้ถือหุน้ทราบเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทฯ แลว้นั้น บริษัทฯ จึงจ าเป็นตอ้งเพิ่มทุนเพื่อ
น ามาใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในกิจการของบรษิัทฯ เพื่อไม่ใหบ้ริษัทฯ เขา้สู่มาตรการของตลาดทรพัย ์แต่เมื่อการเพิ่มทนุไม่ผ่านการ
อนมุตัิ บรษิัทฯ ก็จะตอ้งด าเนินการในส่วนอื่นภายในบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ ก็จะพยายามใหด้ีที่สดุต่อไป 
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นายอน ุว่องสารกิจ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า บรษิัทฯ มีแนวโนม้การเพิ่มรายไดข้องบรษิัทฯ อย่างไร 

ประธานฯ ตอบผูถื้อหุ้นว่า บริษัทฯ ไดด้  าเนินการในส่วนของการบรหิารสาขาที่จะลดค่าใชจ้่ายมากท่ีสุด โดยเนน้การขาย
ออนไลนม์ากขึน้ ซึ่งสามารถลดค่าใชจ้่ายไดม้าก นอกจากนีบ้รษิัทฯ ก็มีรายไดจ้ากการบริหารพืน้ที่เช่า เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายแลว้
บรษิัทฯ ก็ยงัคงไดก้ าไรจากการบรหิารพืน้ท่ีเช่าดงักล่าว 

นายศกัดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ มีความสงสยัเก่ียวกบัจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่อนัดบัแรกและ
อนัดบัท่ีสองที่ไม่เห็นดว้ย และขอตรวจสอบคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้รายใหญ่ที่ไม่เห็นดว้ยอีกครัง้ 

ประธานฯ ใหต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงอีกครัง้ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายใหญ่ชีแ้จง 

นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ชีแ้จงว่าเห็นดว้ยในวาระท่ี 2 

นายสถาพร สารพล ผู้รับมอบฉันทะจากนายธิบดี มังคะลี ชีแ้จ้งว่า ไม่เห็นด้วยในวาระที่  2 แต่ไม่ทราบเหตุผลในการ
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย เนื่องจากเป็นเพียงผูร้บัมอบฉนัทะเท่านัน้ 

นายอน ุว่องสารกิจ ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงแนวทางการแกไ้ขเหตกุารติดเครื่องหมาย C 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานกุารบรษิัทฯ ตอบค าถาม  

นางสาวคริมา จรูญจรูญสกุลวงศ ์เลขานุการบริษัทฯ ตอบว่า บริษัทฯ จะจัดประชุม Police Presentation เพื่อชีแ้จงความ
คืบหนา้และแนวทางการแกไ้ขเหตุการติดเครื่องหมาย C ภายใน 21 วนั หลงัจากบรษิัทฯ ประกาศงบการเงิน และตลาดหลกัทรพัยย์งัคง
ขึน้เครื่องหมาย C ใหก้ับบริษัทฯ ส าหรบัไตรมาสที่ 3/2562 นี ้บริษัทฯ จะจัดการประชุม Police Presentation ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2562 โดยบรษิัทฯ จะแจง้ข่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยอ์ีกครัง้ 

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม 

ประธานฯ กล่าว ขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเขา้ร่วมการประชุม และใหค้วามร่วมมือในการด าเนินการประชุมจน
ส าเรจ็เรียบรอ้ยดว้ยดี และประกาศปิดการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562   

นอกจากนีบ้ริษัทฯ แจง้ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทุกท่าน โดยใหผู้ถื้อหุน้ยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจา้หนา้ที่ที่
ประตทูางออกของหอ้งประชมุ หรือ หย่อนลงในกล่องรบับตัรลงคะแนนท่ีวางอยู่หนา้หอ้งประชมุ  

ปิดประชุม  เวลา 14.35 น. 

________________________________ ประธานท่ีประชมุ 
  ( นายวิสิฐ ตนัติสนุทร ) 
      ประธานกรรมการ 

_______________________________ เลขานกุารท่ีประชมุ 
  ( นางสาวครมิา จรูญสกลุวงศ ์) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ประวัตขิองบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

ล าดับที ่ 1 
ชื่อ-นามสกุล นายธะเรศ  โปษยานนท ์
ต าแหน่ง ที่เสนอ กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ, 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง,  
กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

วันที่เขา้ด ารงต าแหน่ง 20 มีนาคม 2551 
วาระการด ารงต าแหน่ง 11 ปี  
อาย ุ 56 ปี 
วุฒกิารศึกษา - Master in Marketing, Webster University, USA

- Bachelor of Business Administration-General Business Major
Eastern Kentucky University, USA

ประวัติการอบรม - สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
1. หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 74/2551
2. หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี183/2556
3. หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556

- หลกัสตูร “วิทยาการประกนัภยัระดบัสงู (วปส.) รุน่ท่ี 5” ส านกังานคณะกรรมการกากบั
และสง่เสรมิการประกอบธุรกิจ ประกนัภยั (OIC)

- หลกัสตูร “ผูน้  าในอนาคตส าหรบัธุรกิจในอนาคต - EVP” มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั (ABAC)
- หลกัสตูร “ผูน้  าที่เหนือธรรมดา” (The Extraordinary Leaders) บรษัิท สลงิชอท กรุป๊
จ ากดั

- หลกัสตูร “ระบบการจดัการแบบญ่ีปุ่ น” (Japanese Management System) สถาบนั
บณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร ์

- หลกัสตูร “สถาบนัความเป็นผูน้  า ส าหรบัลกูคา้” (Crosville Program)”, เซบ,ู ฟิลปิปินส
General Electric (GE)

ประวัติการอบรม 
(ภายในปี 2562)  

- สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)
1.หลกัสตูรประกาศนยีบตัร Board Nomination & Compensation Program (BNCP)
รุน่ 7/2562
2.หลกัสตูรประกาศนยีบตัร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ 33/2562

สัดส่วนการถอืหุน้ใน
บริษัท (%)  

- ของตนเอง : ไมม่ี
- คูส่มรสบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ : ไมม่ี

การเปลี่ยนแปลงสัดสว่น
การถอืหุน้ในบริษัท (%) 
ในปี 2562   

- ของตนเอง : ไมม่ี
- คูส่มรสบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ : ไมม่ี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

 

 
 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- ไมม่ี - 

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ยอ้นหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งทีส่ าคัญ  

2557 - 2561 
 

ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร 

บรษัิท มารช์ พีบี จ ากดั 
 

ธุรกิจนายหนา้และ
ที่ปรกึษาประกนัภยั  

2554 - 2557  
 

ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 

ธนาคาร กรุงศรอียธุยา 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจธนาคาร 

2547 – 2554 
 

ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 

บรษัิท หลกัทรพัย ์ 
โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจเงินทนุและ
หลกัทรพัย ์

2541 – 2547 
 

ผูอ้  านวยการฝ่าย 
Multinational 
Corporate 
&Telecom 

Deutsche Bank AG, 
Thailand 

ธุรกิจธนาคาร  

การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ /ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

2561 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, 
กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง,
กรรมการการลงทนุ 

บรษัิท ไทยรปีระกนัชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจประกนัภยัตอ่
ดา้นประกนัชีวิต 

2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
บรหิารความเสีย่ง 

บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลกี 

2558 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ, 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ผลตอบแทน 

บรษัิท ส.กิจชยั เอ็นเตอร์
ไพรส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ธุรกิจผลติและ
จ าหนา่ยวสัดุ
ก่อสรา้ง 

2551 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ , 
กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ผลตอบแทน 

บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลกี 

การด ารงต าแหน่งใน
บริษัทอืน่/กิจการอืน่ 
(ปัจจุบัน)  

2561 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ, 
ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารกลุม่ 

บรษัิท แอมแพค โฮลดิง้ 
จ ากดั 
 

ธุรกิจบรกิารดา้น
การซือ้-ขายรถยนต ์ 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ มีสภาพ
เป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท 

- ไมม่ี - 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

คุณสมบัตติ้องห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดทางอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา

วิธีการสรรหา 
คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาเสนอบคุคลที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั 

จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ของบรษัิทฯ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่บคุคลที่ไดร้บัการเสนอในครัง้นีม้ีคณุสมบตัิ
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยไดพ้ิจารณาจากหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบตัิของกรรมการและกรรมการอิสระ 
เท่ากับเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) (อยู่ในรายงานประจ าปี 2562 
หมวดการก ากบัดแูลกิจการ) และพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัคณะกรรมการบรษัิทประจ าปี 2563 เพื่อประโยชนส์งูสดุ
ในการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงไดเ้สนอให ้นายธะเรศ โปษยานนท ์ที่ครบก าหนดออกตามวาระกลบั
เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่  เนื่องจากเป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตาม พรบ. บรษัิทมหาชนฯ, พรบ.หลกัทรพัยฯ์, 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และ คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยฯ์ และเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ ประสบการณท์ี่
เหมาะสมกับต าแหน่ง ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ที่ไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่าง
เหมาะสม และคณะกรรมการบรษัิท ไดเ้ห็นชอบแลว้ 

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาแลว้ว่า นายธะเรศ โปษยานนท ์เป็น กรรมการอิสระ ท่ีสามารถใหค้วามเห็นได้
อยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย

- ไมม่ี -
 ความสมัพนัธก์บับรษัิทฯ/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา

- ไมม่ี -
 กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้งหรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า

- ไมเ่ป็น -
 ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชีหรอืที่ปรกึษาทางกฎหมาย

- ไมเ่ป็น –
 ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งอิสระ/ระบขุนาดรายการ (ถา้มี)

- ไมม่ี –
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ปี 2562   10 ครัง้ จากทัง้หมด 10 ครัง้ 
2. ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562     4 ครัง้ จากทัง้หมด   4 ครัง้
3. ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562  1 ครัง้ จากทัง้หมด   1 ครัง้ 
4. ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562    1 ครัง้ จากทัง้หมด   1 ครัง้ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ล าดับที ่ 2 
ชื่อ นางทธันา   รอดโพธ์ิทอง 
ต าแหน่ง ที่เสนอ กรรมการอิสระ 
ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการอิสระ, 

กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน 

วันที่เขา้ด ารงต าแหน่ง 14 พฤศจิกายน 2546 
วาระการด ารงต าแหน่ง 16 ปี 
อาย ุ 66 ปี 
วุฒกิารศึกษา - ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์

สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย

ประวัติการอบรม - Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

ประวัติการอบรม 
(ภายในปี 2562)  

ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุน้ใน
บริษัท (%)  

- ของตนเอง : 10,000 หุน้ คิดเป็น 0.001%
- คูส่มรสบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ : ไมม่ี

การเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนการถอืหุน้ใน
บริษัท (%) ในปี 2562  

- ของตนเอง : ไมม่ี
- คูส่มรสบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
-ไมม่-ี

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 
- ไมม่ ี-

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- ไมม่ ี-

ประสบการณท์ างาน 5 ปี ยอ้นหลงั และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
- ไมม่ ี-

การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

2546 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลกี 

2559 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลกี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่/กิจการอืน่ (ปัจจุบัน) 
- ไมม่ี -

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ มีสภาพ
เป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท 

- ไมม่ี -

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

คุณสมบัตติ้องห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดทางอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา

วิธีการสรรหา 
คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาเสนอบคุคลที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั 

จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ของบรษัิทฯ เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่บคุคลที่ไดร้บัการเสนอในครัง้นีม้ีคณุสมบตัิ
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยไดพ้ิจารณาจากหลกัเกณฑแ์ละคณุสมบตัิของกรรมการและกรรมการอิสระ 
เท่ากับเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) (อยู่ในรายงานประจ าปี 2562 
หมวดการก ากบัดแูลกิจการ) และพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัคณะกรรมการบรษัิทประจ าปี 2563 เพื่อประโยชนส์งูสดุ
ในการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงไดเ้สนอให ้นางทธันา รอดโพธ์ิทอง ท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบั
เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่  เนื่องจากเป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตาม พรบ. บรษัิทมหาชนฯ, พรบ.หลกัทรพัยฯ์, 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และ คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยฯ์ และเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ ประสบการณท์ี่
เหมาะสมกับต าแหน่ง ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ที่ไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่าง
เหมาะสม และคณะกรรมการบรษัิท ไดเ้ห็นชอบแลว้ 

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ไดพิ้จารณาแลว้ว่า นางทธันา รอดโพธ์ิทอง เป็น กรรมการอิสระ ท่ีสามารถใหค้วามเห็นได้
อยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย

- ไมม่ี -
 ความสมัพนัธก์บับรษัิทฯ/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา

- ไมม่ี -
 กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้งหรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า

- ไมเ่ป็น -
 ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชีหรอืที่ปรกึษาทางกฎหมาย

- ไมเ่ป็น –
 ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งอิสระ/ระบขุนาดรายการ (ถา้มี)

- ไมม่ี –
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ปี 2562   10 ครัง้ จากทัง้หมด 10 ครัง้ 
2. ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562     4 ครัง้ จากทัง้หมด   4 ครัง้
3. ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562   1 ครัง้ จากทัง้หมด   1 ครัง้ 
4. ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562   1 ครัง้ จากทัง้หมด   1 ครัง้ 



25 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

คุณสมบัตติ้องห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดทางอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา

วิธีการสรรหา 
คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาเสนอบคุคลที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั 

จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ของบรษัิทฯ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่บคุคลที่ไดร้บัการเสนอในครัง้นีม้ีคณุสมบตัิ
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยไดพ้ิจารณาจากหลกัเกณฑแ์ละคณุสมบตัิของกรรมการและกรรมการอิสระ 
เท่ากับเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) (อยู่ในรายงานประจ าปี 2562 
หมวดการก ากบัดแูลกิจการ) และพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัคณะกรรมการบรษัิทประจ าปี 2563 เพื่อประโยชนส์งูสดุ
ในการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จึงไดเ้สนอให ้นางทธันา รอดโพธ์ิทอง ท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบั
เขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่  เนื่องจากเป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตาม พรบ. บรษัิทมหาชนฯ, พรบ.หลกัทรพัยฯ์, 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และ คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยฯ์ และเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ ประสบการณท์ี่
เหมาะสมกับต าแหน่ง ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ที่ไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่าง
เหมาะสม และคณะกรรมการบรษัิท ไดเ้ห็นชอบแลว้ 

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ไดพิ้จารณาแลว้ว่า นางทธันา รอดโพธ์ิทอง เป็น กรรมการอิสระ ท่ีสามารถใหค้วามเห็นได้
อยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 
 ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร หรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย

- ไมม่ี -
 ความสมัพนัธก์บับรษัิทฯ/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปี ท่ีผา่นมา

- ไมม่ี -
 กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้งหรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า

- ไมเ่ป็น -
 ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชีหรอืที่ปรกึษาทางกฎหมาย

- ไมเ่ป็น –
 ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญั อนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งอิสระ/ระบขุนาดรายการ (ถา้มี)

- ไมม่ี –
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ปี 2562   10 ครัง้ จากทัง้หมด 10 ครัง้ 
2. ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562     4 ครัง้ จากทัง้หมด   4 ครัง้
3. ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562   1 ครัง้ จากทัง้หมด   1 ครัง้ 
4. ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562   1 ครัง้ จากทัง้หมด   1 ครัง้ 



26 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ล าดับที ่ 3 
ชื่อ นางสาวณลนัรตัน ์ นนัทน์นส ์
ต าแหน่ง ที่เสนอ กรรมการ 

ต าแหน่งในบริษัทฯ กรรมการ 

วันที่เขา้ด ารงต าแหน่ง 20 กมุภาพนัธ ์2563 
วาระการด ารงต าแหน่ง 2 เดือน 9 วนั 
อาย ุ 36 ปี 
วุฒกิารศึกษา - ปรญิญาโท  คณะเศรษฐศาสตร ์

หลกัสตูร การจดัการ (MABE) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั
- ปรญิญาตร ี คณะศิลปศาสตร์
เอกภาษาองักฤษ (เกียรตินยิม อนัดบั 2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม - หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) สมาคมสง่เสรมิสถาบนัก  รรมการ
บรษัิทไทย (IOD)
- Finance for The Boss สมาคมเดอะบอสส์
- Mini MBA กลุม่เซ็นทรลัพฒันา และจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั
- Sustaining Family Business สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศนิทร์
- K-SMEs ธนาคารกสกิรไทย
- SME  Advance มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
- Digital Marketing / Mini MBA มหาวิทยาลยัเนชั่น
- หลกัสตูรเครอืขา่ยนกัอตุสาหกรรมรุน่ใหม ่ YOUNG-FTI

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
- Finance Analysis for Business Strategy Planning

สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย  (TMA)
- การพฒันาโครงการส าหรบัโรงไฟฟา้ชีวมวลขนาดเลก็มาก

บรษัิท เอ็กซเ์ซลเลน้ท ์เอ็นเนอรย์ี่ อินเตอรเ์นชั่นแนล  จ ากดั
ประวัติการอบรม (ภายใน
ปี 2562)  

ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุน้ใน
บริษัท (%)  

- ของตนเอง : ไมม่ี
- คูส่มรสบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ : ไมม่ี

การเปลี่ยนแปลงสัดสว่น
การถอืหุน้ในบริษัท (%) 
ในปี 2562  

- ของตนเอง : ไมม่ี
- คูส่มรสบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ : ไมม่ี

ความสัมพนัธท์าง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

เป็นบตุรของนางกิตติย์าใจ ตรเีอกวิจิตร และ เป็นพ่ีสาวของ นายปิยวรรพท์า ตรเีอนกวนศิ 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ยอ้นหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งทีส่ าคัญ  

ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท  เอ็มพีจี คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจคา้ปลกี 

2559 - 2562 ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร 

บรษัิท  เอ็มพีจี คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจคา้ปลกี 

2556 - 2562 กรรมการ บรษัิท  เอ็มพีจี คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจคา้ปลกี 

2559 - 2562 กรรมการ บรษัิท โซลเมท อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั 

ธุรกิจผลติและจ าหนา่ย
เครือ่งส  าอาง 

  2559 - 2562 กรรมการ บรษัิท เอ็มพีจี เอนเนอรย์ี 
จ ากดั 

ธุรกิจพลงังาน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 
- ไมม่ี -

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ ที่ไม่ใชเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) 
- ไมม่ี -

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ มีสภาพ
เป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท 

- ไมม่ี -
คุณสมบัตติ้องห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดทางอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา

วิธีการสรรหา 
คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาเสนอบคุคลที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั 

จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ไดร้ับการเสนอในครัง้นีม้ี
คณุสมบตัิเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยไดพ้ิจารณาจากหลกัเกณฑแ์ละคณุสมบตัิของกรรมการ เท่ากับ
เกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) (อยูใ่นรายงานประจ าปี 2562 หมวดการ
ก ากบัดแูลกิจการ) และพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 เพื่อประโยชนส์งูสดุในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบรษัิท จึงไดเ้สนอให ้นางสาวณลนัรตัน ์นนัทน์นส ์ที่ครบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึ่ง  เนื่องจากเป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตาม พรบ. บริษัทมหาชนฯ, พรบ.หลกัทรพัยฯ์, 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และ คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยฯ์ และเป็นผูมี้ความรู ้ความสามารถ ประสบการณท์ี่
เหมาะสมกับต าแหน่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ที่ไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่าง
เหมาะสม และคณะกรรมการบรษัิท ไดเ้ห็นชอบแลว้ 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ปี 2562   0 ครัง้ จากทัง้หมด 0 ครัง้ 
2. ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562        0 ครัง้ จากทัง้หมด 0 ครัง้
3. ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562       0 ครัง้ จากทัง้หมด 0 ครัง้



27 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

ประสบการณท์ างาน  
5 ปี ยอ้นหลัง และ/หรือ
ต าแหน่งทีส่ าคัญ  

ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท  เอ็มพีจี คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจคา้ปลกี 

2559 - 2562 ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร 

บรษัิท  เอ็มพีจี คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจคา้ปลกี 

2556 - 2562 กรรมการ บรษัิท  เอ็มพีจี คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจคา้ปลกี 

2559 - 2562 กรรมการ บรษัิท โซลเมท อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั 

ธุรกิจผลติและจ าหนา่ย
เครือ่งส  าอาง 

  2559 - 2562 กรรมการ บรษัิท เอ็มพีจี เอนเนอรย์ี 
จ ากดั 

ธุรกิจพลงังาน 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบนั) 
- ไมม่ี -

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ ที่ไม่ใชเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) 
- ไมม่ี -

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือ มีสภาพ
เป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท 

- ไมม่ี -
คุณสมบัตติ้องห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดทางอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรพัย ์ซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ ในรอบปีที่ผา่นมา

วิธีการสรรหา 
คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาเสนอบคุคลที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั 

จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ไดร้ับการเสนอในครัง้นีม้ี
คณุสมบตัิเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยไดพ้ิจารณาจากหลกัเกณฑแ์ละคณุสมบตัิของกรรมการ เท่ากับ
เกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) (อยูใ่นรายงานประจ าปี 2562 หมวดการ
ก ากบัดแูลกิจการ) และพิจารณาถึงความเหมาะสมเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 เพื่อประโยชนส์งูสดุในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบรษัิท จึงไดเ้สนอให ้นางสาวณลนัรตัน ์นนัทน์นส ์ที่ครบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึ่ง  เนื่องจากเป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตาม พรบ. บริษัทมหาชนฯ, พรบ.หลกัทรพัยฯ์, 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และ คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยฯ์ และเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ ประสบการณท์ี่
เหมาะสมกับต าแหน่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ที่ไดพ้ิจารณากลั่นกรองอย่าง
เหมาะสม และคณะกรรมการบรษัิท ไดเ้ห็นชอบแลว้ 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ปี 2562   0 ครัง้ จากทัง้หมด 0 ครัง้ 
2. ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562        0 ครัง้ จากทัง้หมด 0 ครัง้
3. ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562       0 ครัง้ จากทัง้หมด 0 ครัง้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

  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 บรษิัทร่วม 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 บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ   
ผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็น หรือ    
เคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือ ผูม้ีอ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบริษัทฯ 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 รวมถึงพฤติกำรณอ่ื์นท 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 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรือที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งไดร้บัค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือ   
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

  สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 
   
ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  ำนำจควบคมุ หรือ หุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวิชำชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่
จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปีก่อนเขำ้รบัต ำแหน่ง 
 7.  ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อ
หุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัทฯ 
 8.  ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนยักับกิจกำรของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหำ้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนกังำน 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 

 

ในกรณีที่บุคคลท่ีบริษัทฯ แต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีควำมสมัพันธ์ทำง
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 



30 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



31 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



32 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



33 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
วันที ่30 พฤศจิกายน 2563 

ข้าพเจ้าบริษัท เอ็มพีจี  คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง
พลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2563 เมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เก่ียวกับ
การลดทนุ การเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ ดงัต่อไปนี ้

1. การลดทุนและเพิ่มทนุ
1.1 การลดทนุ

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 492,581,229 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,470,334,913 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนจ านวน 977,753,684 บาท มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยังไม่ไดอ้อกจ าหน่าย
ของบรษิัทซึ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 492,581,229 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

1.2 การเพิม่ทนุ 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 977,753,684 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 977,753,684 บาท เป็นทุนจด
ทะเบยีนใหม่ 1,955,507,368 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวนไม่เกิน 977,753,684 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้ 

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 
(หุน้) 

มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ หุน้สามญั ไม่เกิน  
977,753,684 

1 977,753,684 

หุน้บรุมิสิทธิ - - - 
  แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั - - - 
         (General Mandate) หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

กรณีการเพิ่มทุนแบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน ใหก้รอกขอ้มลูในล าดบัถัดไปทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ 2.2 
กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ใหก้รอกขอ้มลูในล าดบัถดัไปเฉพาะขอ้ 2.2 ขอ้ 3 และขอ้ 4 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิม ไม่เกิน 
977,753,684 หุน้ 

1 หุน้สามญัเดิม : 
1 หุน้สามญัใหม่ 

0.10 บาทต่อหุน้ คิดเป็น
มลูค่าไม่เกิน 

97,775,368.40 บาท 

25 - 29 มกราคม 2564 
(เป็นเวลา 5 วนัท าการ) 

ไม่สามารถจอง 
เกินสิทธิได ้



34 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2563 เม่ือวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ไดมี้มติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 
ในวนัองัคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ ดงัต่อไปนี ้

1. มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 492,581,229 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
1,470,334,913 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 977,753,684 บาท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษัท ซึ่ง
เป็นหุน้สามญัจ านวน 492,581,229 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท

2. มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนมุตัิใหเ้พ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 977,753,684 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม
977,753,684 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,955,507,368 บาท โดยการออกหุน้ใหม่เป็นหุน้สามญั จ านวน 977,753,684 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายแก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering)

3. มีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวนไม่เกิน 977,753,684 หุน้ มลูค่าที่ตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ที่ผูถ้ือหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอตัราส่วน
1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.10 บาท คิดเป็นมลูค่า     ไม่เกิน 97,775,368.40 บาท
ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทนุสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 บริษัทจึงสามารถก าหนดราคา
เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องบริษัท โดยบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรา 52 ของพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)

 ก าหนดวนัจองซือ้และรบัช าระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทนุในวนัที่ 25 - 29 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1) ผูถ้ือหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ของตนเท่านัน้ ไม่สามารถจองเกินสิทธิได ้
2) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการใชส้ิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถ้ือหุน้เดิม บริษัทจะด าเนินการเสนอใหท้ี่ประชุม   ผูถ้ือหุน้

พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนโดยตดัหุน้ที่ไม่ไดจ้ดัสรรดงักล่าวต่อไป
3) มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็น และเกี่ยวเนื่องกบัการเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประเภท รวมถึงการก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
(Record Date) การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื ้อและรับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การก าหนดเงื่อ นไขและ
รายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวไดต้ามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนั
จ าเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทุนในครัง้นี ้โดยรวมถึงการน าหุน้สามัญเพิ่มทุนเขา้เป็น
หลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการน าส่งขอ้มูลเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จัดสรรให้แก่ ประเภท

หลักทรัพย ์
จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ 
หมายเหตุ  

ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ/ใช้
สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซือ้
หุน้เพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได ้

หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ประชาชน หุน้สามญั - - - 
หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

บคุคลในวงจ ากดั หุน้สามญั - - - 
หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

 1/ รอ้ยละต่อทนุช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบรษิัทจดทะเบียนมีมติใหม้ีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3

ของ บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โดย 

 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันท่ี................................. 
จนกว่าการประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ 

 ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ ท่ีมีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record date) ในวนัที่ 15 ธันวาคม 2563 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และเงือ่นไข การขออนุญาต (ถา้มี)
4.1) บรษิัทจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบยีน เพิ่มทนุจดทะเบียน การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิและการจด

ทะเบยีนเปล่ียนแปลงทนุช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
4.2) บริษัทจะด าเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อรบัหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้เป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบียนและเขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม
บริษัทมีวตัถุประสงคใ์นการเพิ่มทนุเพื่อเพิ่มความมั่นคงใหแ้ก่บริษัท ทัง้ในดา้นการด าเนินงานและดา้นเงินทุน โดย บริษัทมี
แผนท่ีจะน าเงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทนุไปใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน และถา้เงินเพยีงพอจะน าไปใชใ้นการรองรบั
การขยายธุรกิจต่อไป

ทัง้นี ้โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ตามที่ปรากฏใน ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1 ท าใหบ้รษิัทมีสภาพคล่อง และมีเงินทนุหมนุเวียนเพิ่มมากขึน้ 
6.2 ท าใหบ้รษิัทมีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ 
6.3 เป็นการขยายฐานทนุของบรษิัท 
6.4 ท าใหบ้รษิัทมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงยิ่งขึน้

7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 บรษิัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมแลว้ ทัง้นี ้หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่น

ใด และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะตอ้งไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั 
หากบรษิัทมีก าไรจากการด าเนินงาน และไม่มีผลขาดทุนสะสม ผูถื้อหุน้จะไดป้ระโยชนจ์ากเงินปันผลที่จะไดร้บั 
ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบรษิัทที่อนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
เวน้แต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้
และจะด าเนินการรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบในการประชมุต่อไป 

7.2 ภายหลังจากที่ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นีไ้ดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทเป็นที่
เรียบรอ้ยแลว้ ผูไ้ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะมีสิทธิรบัเงินปันผลเมื่อทางบรษิัทไดม้ีการอนมุตัิและ
ประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
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8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน
ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 7/2563 30 พฤศจิกายน 2563 
2 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2563 และวนัก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ของบรษิัท เป็นวนัเดียวกนั ทัง้นี ้
การใหสิ้ทธิจองซือ้หุน้ดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าผูถื้อหุน้จะมี
มต ิ

15 ธันวาคม 2563 

3 วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 29 ธันวาคม 2563 

4 จดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2563 มีมติอนมุตั ิ

5 
วันจองซือ้และช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใช้
เงินทนุ 

25 - 29 มกราคม 2564 

6 
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช าระแลว้กับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบันบัแต่วนัที่
บรษิัทไดร้บัช าระค่าหุน้สามญั

เพิ่มทนุ 

บรษิัทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 ลายมือชื่อ     -กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร-     กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อแทนบรษิทั 
  ( นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ) 

(กรรมการผูม้ีอ  านาจ   กรรมการ 
ลงลายมือชื่อแทนบรษิัท 
พรอ้มประทบัตราของบรษิทั)  ลายมือชื่อ     -อภิวฒุิ พิมลแสงสรุยิา-     กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อแทนบรษิัท 

  ( นายอภิวฒุิ พิมลแสงสรุิยา ) 
  กรรมการ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุ 
ให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสดัสว่น  

ของ 
บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท  เอ็มพีจี  คอร์ปอเรชั่ น  จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท ”)  ครั้งที่  7/2563 เม่ือวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2563 ไดม้ีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เพ่ือ
พิจารณาอนมุตัิดงัต่อไปนี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย
1.1 การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 977,753,684 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 977,753,684 บาท 

(ภายหลังการลดทุนเพื่ อตัดหุ้นจดทะ เบียนที่ ยังไม่ ได้ออกจ าหน่าย ) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
1,955,507,368 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 977,753,684 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณฑส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

1.2 การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท ดงันี ้
(1) การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 977,753,684 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอตัรา
จดัสรร 1 หุน้สามัญเดิมต่อ 1 หุน้สามญัที่ออกใหม่ โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ
0.10 บาท คิดเป็นมลูค่าไม่เกิน 97,775,368.40 บาท

ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
บริษัทจึงสามารถก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไวข้องบริษัท
โดยบรษิัทจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรา 52 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม)

ในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทในครัง้นี ้จะเป็นการเสนอขายหุน้
สามญัตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม และผูถื้อหุน้เดิมไม่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของ
ตนได้
ในกรณีที่มีหุน้สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน บริษัทจะด าเนินการ
เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิใหล้ดทนุจดทะเบียนโดยตดัหุน้ท่ีไม่ไดจ้ดัสรรดงักล่าวต่อไป

โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้และไดร้บัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(Record Date) ในวันที ่15 ธันวาคม 2563

นอกจากนีสิ้ทธิในการจองซือ้และไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวจะยงัคงไม่แน่นอนจนกว่า
จะไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร มีอ านาจในการด าเนินการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

ใดๆ อันจ าเป็น และเก่ียวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไดทุ้กประเภท รวมถึงการ
ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) การเปล่ียนแปลง
ระยะเวลาการจองซือ้และรบัช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุ การก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ใน
การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวไดต้ามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนั
จ าเป็น และสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทุนในครัง้นี ้โดยรวมถึงการน าหุ้น
สามญัเพิ่มทุนเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และการน าส่งขอ้มูล
เอกสารหลกัฐานต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

2. วัตถุประสงคข์องการออกหุ้นและแผนการใช้เงนิ
บรษิัทมีวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุเพื่อเพิ่มความมั่นคงใหแ้กบ่รษิัท ทัง้ในดา้นการด าเนินงานและดา้นเงินทุน โดย

บริษัทมีแผนใชเ้งินประมาณ 60,000,000 บาท  (หกสิบลา้นบาท) คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 61.37 ของจ านวนเงินที่ไดร้บั
จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม เพื่อน าเงินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทนุไปใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน และหากยงัมี
เหลือเพียงพอก็จะน าไปใชส้ าหรบัรองรบัการขยายธุรกิจในอนาคต  

ทัง้นี ้คณะกรรมการของบรษิัทอาจพิจารณาด าเนินการไปในแนวทางที่จะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบับริษัทและ
ผูถื้อหุน้ในการพิจารณาปรบัเปล่ียนงบประมาณตามความเหมาะสมใหก้่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้ 

3. ผลกระทบทีมี่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

สตูรการค านวณการลดลงของราคา ) =Po - Pn) / Po โดยที่ 
Po =  ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวัน ประชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (ระหว่างวัน ที่  9 - 27
พฤศจิกายน 2563) (ขอ้มลูจาก SETSMART) เท่ากบั 0.29 บาท 

Pr =  ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เท่ากบั 0.10 บาทต่อหุน้ 

 ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทจึง
สามารถก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องบริษัท โดยบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตาม
มาตรา 52 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

3.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ทกุรายจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ ผูถื้อหุน้เดิมจะ
ไม่ไดร้บัผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ 

3.3 ผลกระทบต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) 
บรษิัทมีผลขาดทนุสทุธิจากการด าเนินงาน จึงไม่สามารถค านวณได ้
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ใดๆ อันจ าเป็น และเก่ียวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไดทุ้กประเภท รวมถึงการ
ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) การเปล่ียนแปลง
ระยะเวลาการจองซือ้และรบัช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทนุ การก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ใน
การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวไดต้ามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนั
จ าเป็น และสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทุนในครัง้นี ้โดยรวมถึงการน าหุ้น
สามญัเพิ่มทุนเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และการน าส่งขอ้มูล
เอกสารหลกัฐานต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

2. วัตถุประสงคข์องการออกหุ้นและแผนการใช้เงนิ
บรษิัทมีวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุเพื่อเพิ่มความมั่นคงใหแ้กบ่รษิัท ทัง้ในดา้นการด าเนินงานและดา้นเงินทุน โดย

บรษิัทมีแผนใชเ้งินประมาณ 60,000,000 บาท  (หกสิบลา้นบาท) คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 61.37 ของจ านวนเงินที่ไดร้บั
จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม เพื่อน าเงินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทนุไปใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน และหากยงัมี
เหลือเพียงพอก็จะน าไปใชส้ าหรบัรองรบัการขยายธุรกิจในอนาคต  

ทัง้นี ้คณะกรรมการของบรษิัทอาจพิจารณาด าเนินการไปในแนวทางที่จะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบับริษัทและ
ผูถื้อหุน้ในการพิจารณาปรบัเปล่ียนงบประมาณตามความเหมาะสมใหก้่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้ 

3. ผลกระทบทีมี่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

สตูรการค านวณการลดลงของราคา ) =Po - Pn) / Po โดยที่ 
Po =  ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวัน ประชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (ระหว่างวัน ที่  9 - 27
พฤศจิกายน 2563) (ขอ้มลูจาก SETSMART) เท่ากบั 0.29 บาท 

Pr =  ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เท่ากบั 0.10 บาทต่อหุน้ 

 ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทจึง
สามารถก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไวข้องบริษัท โดยบริษัทจะตอ้งปฏิบตัิตาม
มาตรา 52 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

3.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ทกุรายจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ ผูถื้อหุน้เดิมจะ
ไม่ไดร้บัผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ 

3.3 ผลกระทบต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution) 
บรษิัทมีผลขาดทนุสทุธิจากการด าเนินงาน จึงไม่สามารถค านวณได ้

สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

4. ความเหน็ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ในครัง้นี ้ช่วยใหบ้ริษัทสามารถระดมทุนไดภ้ายในระยะเวลาอนัสั้น ท าใหบ้ริษัทมีสภาพคล่อง 
และเงินทนุหมนุเวียนเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้บริษัทมีวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงใหแ้ก่บรษิัท ทัง้ในดา้น
การด าเนินงานและดา้นเงินทุน โดย บรษิัทมีแผนที่จะน าเงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทุนไปใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนใน
การด าเนินงาน และถา้เงินเพียงพอจะน าไปใชใ้นการรองรบัการขยายธุรกิจต่อไป  

4.2 แผนการใช้เงนิและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้น  
บรษิัทคาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม และจะไดร้บัเงินจากการเสนอขายหุน้เพิ่มทุน 
ดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ ภายในเดือน กมุภาพนัธ ์2564 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าการเพิ่มทนุในครัง้นีม้ีความสมเหตสุมผลและจะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่
บริษัท โดยบริษัทมีความจ าเป็นที่จะตอ้งระดมทุนเพิ่มเติมประมาณ 97,775,368.40 บาท เพื่อใหบ้ริษัทมีความ
มั่นคงทางการเงินและเพื่อน าเงินทนุมาใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน ตามที่ระบุในขอ้ 4.1 ขา้งตน้ ซึ่ง
จะส่งผลใหบ้ริษัทมีสภาพคล่องและผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุน
แลว้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือ
หุน้เป็นวิธีการระดมทนุท่ีมีความเหมาะสมที่สดุในสถานการณปั์จจบุนัของบรษิทั ทัง้นี ้การเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใน
ครัง้นีจ้ะท าใหบ้รษิัทสามารถระดมทนุไดจ้ านวนเงินประมาณ 97,775,368.40 บาท  จะท าใหบ้รษิัทมีเงินเพียงพอ
ต่อการด าเนินธุรกิจตามแผนท่ีวางไว ้

4.4 ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษัท 
การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ในครัง้นีจ้ะท าให้
บรษิัทไดร้บัเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้งความแข็งแกร่งทางการเงิน และความมั่นคงใหแ้ก่ฐานะทางการเงิน
ของบริษัท เพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ ช่วยใหบ้ริษัทสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดแ้ละมี สถานภาพทาง
การเงินและฐานทนุท่ีมั่นคง ซึ่งจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อบรษิัทและผูถื้อหุน้ทกุราย 

4.5 ทีม่าของการก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นทีอ่อกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทท่ีไดเ้สนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ที่ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.10 บาท นัน้เป็นราคาที่เหมาะสม  

ทัง้นี ้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทจึง
สามารถก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไวข้องบริษัท โดยบริษัทจะตอ้ง
ปฏิบตัิตามมาตรา 52 ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

4.6 ค ารับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดว้ยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่
เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ โดยกระท าการหรือละเวน้การกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวและก่อใหเ้กิด



40 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

ความเสียหายแก่บรษิัท บรษิัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดงักล่าวได ้แต่หากบรษิัทไม่เรียกรอ้ง
ค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจะแจง้ให้
บริษัทด าเนินการเรียกรอ้งได ้และหากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผู ้ถือหุน้แจง้ ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้อง
เรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิัทได ้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้หากการกระท าการหรือละเวน้กระท าการใดของกรรมการ อนั
เป็นการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท ในเรื่องที่เก่ียวกบัการเพิ่มทุนนัน้เป็นเหตุ
ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกใหก้รรมการ
รบัผิดชอบในการส่งคืนประโยชนด์ังกล่าวแก่บริษัทได ้หรือผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจง้ใหบ้ริษัทด าเนินการดังกล่าวได ้ซึ่งหากบริษัทไม่
ด าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีไดร้ับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืน
ประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบริษัทไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

บรษิัทขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

( นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ) 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6



41 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

ความเสียหายแก่บรษิัท บรษิัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดงักล่าวได ้แต่หากบรษิัทไม่เรียกรอ้ง
คา่สินไหมทดแทนดงักล่าว ผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจะแจง้ให้
บริษัทด าเนินการเรียกรอ้งได ้และหากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผู ้ถือหุน้แจง้ ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้อง
เรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิัทได ้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้หากการกระท าการหรือละเวน้กระท าการใดของกรรมการ อนั
เป็นการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท ในเรื่องที่เก่ียวกบัการเพิ่มทุนนัน้เป็นเหตุ
ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกใหก้รรมการ
รบัผิดชอบในการส่งคืนประโยชนด์ังกล่าวแก่บริษัทได ้หรือผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจง้ใหบ้ริษัทด าเนินการดังกล่าวได ้ซึ่งหากบริษัทไม่
ด าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีไดร้ับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืน
ประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบริษัทไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

บรษิัทขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

( นางกิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร ) 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

ประวัตโิดยย่อของกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
(กรณีผู้ถอืหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ) 

ชื่อ นายนรนิทร ์ โอภามรุธาวงศ ์
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ, 

ประธานกรรมการตรวจสอบ, 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

วันที่เขา้ด ารงต าแหน่ง 14 พฤศจิกายน 2546 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 16 ปี 
อาย ุ 60 ปี 
วุฒกิารศึกษา - MBA in Finance, University of Chicago, USA

- Bs. in MIS, Syracuse University, USA
ประวัติการอบรม - สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

1. หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP)
2. หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP)
3. หลกัสตูร สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ Capital Market Academy Programs (CMA) รุน่ท่ี
15

ประวัติการอบรม 
(ภายในปี 2562)  

ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุน้ 
ในบริษัท (%)  

- ของตนเอง : ไมม่ี
- คูส่มรสบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ : ไมม่ี

การเปลี่ยนแปลงสัดสว่นการถอืหุน้ในบริษัท (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 
- ไมม่ ี-

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- ไมม่ ี-

การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ /ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบัน)  

2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ,  
ประธานสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน 

บรษัิท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลกี 

2552 - ปัจจบุนั ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ 
สายวานิชธนกิจ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจธนาคาร 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท หลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุรวม 
บวัหลวง จ ากดั 

ธุรกิจเงินทนุและ
หลกัทรพัย ์

การด ารงต าแหน่งใน
บริษัทอืน่/กิจการอืน่ 
(ปัจจุบัน)  

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ สมาคมตราสารหนีไ้ทย ดแูลในการประกอบ
ธุรกรรมการคา้ตรา
สารหนี ้

** รายละเอียดและประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในรายงาน ประจ าปี 2562 
*** กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการอืน่ๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุม AGM ครัง้นี ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7



42 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 

ชื่อ นายวิสิฐ ตนัติสนุทร 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

วันทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 11 กรกฎาคม 2562 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 1 ปี 
อาย ุ 61 ปี 
วุฒิการศึกษา - ปรญิญาตรีสถิตศิาสตรบณัฑติ คณะพาณิชยศาสตร ์และ

การบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั
- Master of Business Administration, University of Wisconsin-Madison
- การบรหิารธุรกจิชัน้สงู มหาวิทยาลยัฮารว์ารด์, สหรฐัอเมรกิา

ประวัติการอบรม - สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)
1. หลกัสตูร Chairman 2002 รุน่ท่ี 2/2544
2. หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ท่ี 8/2545
3. หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 131/2553
4. หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน่ท่ี 3/2554

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครฐั เอกชน และการเมือง (วตม.) รุน่ท่ี 2/2547
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ 3/2549
- หลกัสตูรสถาบนัพระปกเกลา้ รุน่ท่ี 5

ประวัติการอบรม 
(ภายในปี 2562)  

ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุน้ 
ในบริษัท (%)  

- ของตนเอง : 0.06%
- คู่สมรสบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงสัดสว่นการถือหุน้ในบริษทั (%) ในปี 2562 ของตนเอง / คู่สมรส / บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ 
- ไม่มี -

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
- ไม่มี -

การด ารงต าแหน่ง
กรรมการ /ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน 
(ปัจจุบนั)  

2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน)  

ธุรกิจคา้ปลีก 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, 
กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการบรหิารความ
เส่ียง 

บรษิัท สายการบินนกแอร ์ 
จ ากดั (มหาชน)      

ธุรกิจสายการบิน 

2543 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ลานนา รีซอรส์เซส 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
ถ่านหิน 

การด ารงต าแหน่งใน
บริษัทอืน่/กิจการอืน่ 
(ปัจจุบนั)  

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท ทรูวิชั่นกรุ๊ป จ ากดั ธุรกิจลงทนุบรกิารโทรทศัน์
ระบบบอกรบัเป็นสมาชิก 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ ส านกังานจดัการทรพัยสิ์น 
สภากาชาดไทย 

บรหิารจดัการทรพัยสิ์น
ของสภากาชาดไทย 

** รายละเอียดและประวัติกรรมการ ปรากฏในรายงาน ประจ าปี 2562 
*** กรรมการ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการอื่นๆ ในทุกวาระทีเ่สนอในการประชุม AGM ครัง้นี ้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

สิ่งทีส่่งมาด้วย 8 

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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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
สิ่งทีส่่งมาด้วย 8 

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 หรือที่อื่นใด  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 ก่อนวนัประชุม  ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่
บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 33 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชมุดงักล่าว 
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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 ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย ได้
ทัง้หมดสามารถเขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุผูถื้อหุน้วิสามญัเมื่อใด
ก็ได ้ แต่ตอ้งระบเุหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหม้ีประชมุ  ผูถื้อหุน้ภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือนัน้จากผูถื้อหุน้ดงักล่าว 

ขอ้ 31 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือแจง้นดัประชุม โดยระบุสถานท่ี 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 หรือที่อื่นใด  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 ก่อนวนัประชุม  ในการประชุมครัง้หลังนีไ้ม่
บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 33 ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในท่ี
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 
 สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้อง 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 
 สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ 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 

 

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

นิติบคุคลผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อผกูพนันิติบคุคลและเงื่อนไข หรือ ขอ้จาํกดัในการลงลายมือชื่อ 
 เอกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะตอ้งจัดทาํคาํแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติบุคคลนั้น

รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 
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เอกสารและหลักฐานทีผู่้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
และเงือ่นไขในการลงคะแนนเสียง 

 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย 
กรณีมาประชุมด้วยตนเอง : 
 ใหแ้สดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวัขา้ราชการ  หรือ หนงัสือ

เดินทาง 
กรณีผู้ถือหุน้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเขา้ประชุม : 
 หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกข้อความถูกตอ้งครบถ้วน และลงลายมือช่ือ            

ผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
 สาํเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้อง 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 (ถา้ม)ี 

 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 

 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลทีจ่ัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ 
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 เ พ่ือให้                    
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 หรือ ตัง้แต่เวลา 12.00 

น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชุม ชัน้ 3 บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จาํกัด (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลบัพลา 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 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 
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48 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563
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4. ในการลงมติแต่ละวาระ ประธานฯ จะขอมติจากที่ประชุม และเพื่อใหก้ารดาํเนินการประชุมเป็นไปอย่างเรียบรอ้ย
และรวดเร็ว หากผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรือ  ประสงคจ์ะงดออกเสียง ใหย้กมือทันที เพื่อเจา้หนา้ท่ีจะรบับตัรลงคะแนนและ
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 ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น 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 ู เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ได้ตรวจนบั
คะแนนเมื่อถึงวาระนัน้ๆ  หากไม่ไดม้อบไว ้จะถือว่าเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ รวมทัง้วาระท่ีเหลืออยู่ทัง้หมด 

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

11. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้สามารถเสนอความคิดเห็น หรือ ซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ได้
ตามความเหมาะสม โดยใหผู้ถื้อหุน้ท่ีตอ้งการซกัถามยกมือ และเมื่อประธานฯ อนญุาตแลว้ ใหแ้จง้ต่อที่ประชมุก่อนว่า เป็นผูถื้อหุน้ 
หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ จากนัน้แจง้ชื่อ และนามสกลุ  ก่อนการซกัถาม หรือ แสดงความเห็น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
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ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2563 
บรษิัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จ ำกดั (มหำชน) 

วนัองัคำร ที่ 29 ธันวำคม 2563 ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 3 ของบรษิัทฯ 
 ผู้ถือหุ้น 

เปิดลงทะเบียน เวลา 12.00 น. 

จุดคัดกรอง 

เข้าหอ้งประชุม เวลา 13.45 น. 

มาด้วยตนเอง 

แสดงบัตรประชาชน 

ผู้รับมอบฉันทะ 

แสดงหนังสอืมอบฉันทะ พร้อมบัตรประชาชนผู้รับมอบฯ 
และส าเนาของผู้มอบฉันทะ 

ลงทะเบียน เวลา 12.00 น. 

ประธานเปิดประชุม 
(เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ 

กรณีทีมี่ผู้ไม่เหน็ด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด ให้กรอกในบัตรลงคะแนน 
และยกมือ เพื่อเจ้าหน้าทีเ่ก็บบัตร และสรุปผลการลงคะแนน 

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ซกัถาม หรือ แสดงความเหน็  

ประธานกล่าวสรุปผลการลงคะแนน 
ต่อทีป่ระชุม 
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หนา้ 1/6 

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 
อยู่บา้นเลขที่

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  ที่ปรากฏข้างท้ายนี ้ / 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) 

 2.   ชื่อ (Name) นายนรินทร ์โอภามรุธาวงศ ์/ Mr. Narin  Opamuratawong กรรมการอิสระ/Independent Director อาย/ุAge 60 ปี/Years
 อยู่บา้นเลขที่ 35/119 หมู่ 16 ตาํบลบางแกว้ อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 / 
Residing at 35/119 Moo 16, Bangkaew, Bangple, Samutprakarn 10540               . 

 3.   ชื่อ (Name) นายวิสิฐ ตนัติสนุทร / Mr. Vivit Tantisunthorn ประธานกรรมการ/Chairman of the board อาย/ุAge 61 ปี/Years
 อยู่บา้นเลขที่ 303/1 ซอยสขุมุวิท 49 (กลาง) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10250 /  
Residing at 303/1 Sukhumvit Soi 49 (Middle), Sukhumvit Road, Khiong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10250        .

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจาํปี 2563 ในวนัองัคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 3 บริษัท เอ็มพีจี คอรป์อเรชั่น จาํกดั (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนู
ธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ  ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน  เวลา  และสถานที่ อ่ืนด้วย  / 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 2020  to be held on 
Tuesday December 29, 2020 at 2:00 p.m. at 3rd floor meeting room, MPG Corporation Public Company Limited at 20 Praditmanutham Rd., 
Plubpla, Wangtonglang, 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. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11
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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 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเม่ือวนัที่ 15 พฤศจิกายน 2562 
Agenda No. 1 Acknowledgment of the Minutes of the extraordinary general meeting of shareholders 1/2019 (EGM) held on 15 

November 2019. 
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะรบัทราบรายงานการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2562

The Proxy is entitled to acknowledge the Minutes of the 1/2019 EGM.

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
Agenda No. 2  Acknowledgment of the Company’s performance outcomes of 2019 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะรบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
The Proxy is entitled to acknowledge the Company’s performance outcomes of 2019

วาระที ่3  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สาํหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
Agenda No. 3  To consider the approval of the audited financial statements for the year ended 31 December 2019 

 (ก) ใหผ้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร
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 4 พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2562  
Agenda No. 4 To consider and approve non-payment of dividend for the 2019 operating results. 

 (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 5 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ ประจาํปี 2563 
Agenda No. 5 To consider and approve of the appointment of directors in place of those due to complete their terms in 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. 
 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ / Election of all directors
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11
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 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้/ Election of each individual director as follows
1. นาย ธะเรศ โปษยานนท/์ Mr. Tarate Poshyananda
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

2. นาง ทธันา รอดโพธิ์ทอง/ Mrs. Tasna Rodplotong
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

3. นางสาว ณลนัรตัน ์นนัทน์นส/์ Miss Nalaanlat Nunnonl
 เห็นดว้ย / Agree  ไม่เห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 
Agenda No. 6 To consider and approve of the remuneration for the Board of Directors for 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 ่7 พิจารณาอนมุตัิเปลี่ยนแปลงและแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2563 
Agenda No. 7 To consider and approve of change, appointment of external auditors, and determination of the audit fees for 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

วาระที่ 8 พิจารณาอนมุตัิแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29, 30 และ 31  
Agenda No. 8 To consider and approve of an amendment to the Company’s Articles of Association, articles 29, 30 and 31. 

 (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 9 พิจารณาอนมุตัิปิดบริษัทย่อย 
Agenda No. 9 To consider and approve of the Closing of subsidiary 

 (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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11
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วาระที่ 10   พิจารณาอนมุตัิใหล้ดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4.  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda No. 10  To consider the approval of decrease of the Company's registered capital and to consider the approval of 
amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the capital decrease 

 (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 ่11  พิจารณาอนุมตัิใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4.  เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ
เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda No. 11  To consider the approval of increase of the Company's registered capital and to consider the approval of amendment of 
Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the capital increase 
 (ก) ใหผ้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร

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 ่12 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) 
Agenda No. 12 To consider and approve the allocation of the new ordinary shares to the existing shareholders in proportion to the 

number of shares held (Right Offering) 
 (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 13 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้ม)ี 
Agenda No. 13 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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วาระที่ 10   พิจารณาอนมุตัิใหล้ดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4.  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda No. 10  To consider the approval of decrease of the Company's registered capital and to consider the approval of 
amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the capital decrease 

 (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 ่11  พิจารณาอนุมตัิใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 4.  เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ
เพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda No. 11  To consider the approval of increase of the Company's registered capital and to consider the approval of amendment of 
Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the capital increase 
 (ก) ใหผ้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร

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 ่12 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) 
Agenda No. 12 To consider and approve the allocation of the new ordinary shares to the existing shareholders in proportion to the 

number of shares held (Right Offering) 
 (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 13 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้ม)ี 
Agenda No. 13 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
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้
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. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะ 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
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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 

ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 บริษัท เอ็มพีจี คอร์
ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่
อ่ื นด้ว ย  / 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 2020  to be held on Tuesday December 29, 2020 at 2:00 p.m. at 3rd floor meeting room, MPG Corporation Public 
Company Limited at 20 Praditmanutham Rd., Plubpla, Wangtonglang, 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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แผนที่ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)
เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2514-5000

MRT

  

ซอยลาดพ
ราว 90

เดอะมอลล
บางกะป

บิ๊กซี ลาดพราว

รานอบอรอย

ครัวแมศรีเรือน

แอทพารค
ทาวนอินทาวน

ธนาคารกรุงไทย

เจ ดับบลิว
บูเลอวารด ศรีวรา

คอนโดมิเนียม

ปมน้ำมันเชลล

ปมน้ำมัน
เชลล

ซอยลาดพ
ราว 92

ถนนลาดพราว

ซอยลาดพ
ราว 94แยกบางกะป

แยกรัชดา-ลาดพ
ราว

แยกประดิษฐมนูธรรม

ถนนศรีวรา

แยกศรีวรา
ถนนศรีวรา

ซอยอินทราภรณ

ซอยเทพ
ลีลา แยก 14

ซอยประดิษฐมนูธรรม 2

ซอยอินทราภรณ


ถนนประชาอุทิศ

ถนนรามคำแหง 39

ถนนประชาอุทิศ

ถน
น

ป
ระดิษ

ฐม
น

ูธรรม

โรงแรมเอสซีปารค

ตนซุง
แอฟเวนิว

โรงแรม
ทาวน อิน ทาวน 

ท
างดวน

ราม
อิน

ท
รา-อาจณ

รงค
ถน

น
ป

ระดิษ
ฐมนู

ธรรม

ลงทางดวนถนนลาดพ
ราว (โชคชยั 4)

ถนนพระราม 9

ปายรถประจำทาง
สาย 26ก, 36ก, 95 

ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2563




